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สารจาก
รกัษาการแทนอธิการบด ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ตลอดระยะเวลา 73 ปี นับจากการสถาปนามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรใ์นปี พ.ศ. 2486 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ยังคงมุ่งมัน่ในการให้ความรู้และพัฒนานิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และ
การเช่ือมโยงผลงานวจิยั เพือ่สรา้งนวตักรรมในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาของประเทศ ดงัเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติเสมอมา 

 การท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและ
การบญัชีครัง้ที ่4 นี ้ถอืเป็นเรือ่งทีน่า่ยนิดเีป็นอยา่งยิง่ ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เติบโตอย่างแขง็แกร่งในศาสตรร์อบดา้น 
ทัง้สายการเกษตรกรรม วทิยาศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ซ่ึงเป็นศาสตรท่ี์สําคัญไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนัในระบบเศรษฐกิจโลก 
ที่ล้วนได้รับการพัฒนาจนก้าวหน้าและมีศกัยภาพในการสรรสร้างความเจริญและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์
ให้กับประเทศชาติต่อไป 

 กระผมขอขอบคณุผู้จดัการประชุม ตลอดจนผู้มสีว่นร่วมทกุท่าน สําหรบัความรว่มมือและความทุ่มเทอย่างสูงสดุ 
โดยกระผมเช่ือมัน่เป็นอย่างยิง่ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
การพัฒนาด้านวิชาการให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาสังคมไทยสืบไป กระผมขออํานวยพรให้ การจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4 นี ้บรรลุผลสําเร็จดังเจตนารมณ์ทุกประการ



สารจาก
คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล  มีอําพล)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สําหรับปี 2559 นับเป็นปีที่ 4 ของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ในฐานะ
คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ดฉินัมีความภาคภมูใิจและรู้สกึเป็นเกยีรติอยา่งยิง่สาํหรับความสําเรจ็
อีกครัง้หนึ่งของการจัดประชุมระดับชาติในครัง้นี้ โดยการจัดการประชุมระดับชาติในครัง้นี้ ได้รับความร่วมมือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในฐานะแกนนําเรายังคงความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับภารกิจแผนงานโครงสร้างการสนับสนุนด้านการวิจัยของอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา  
เพือ่เป็นฐานสาํคญัของการพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อชุมชนและประเทศ อกีทัง้เป็นการเพิม่ผลงานวจิยั
ซ่ึงจะนําไปสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

 ในนามคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณผู้จัดการประชุมทุกท่านและทุกสถาบัน
ทีช่่วยผลกัดนัใหก้ารจดัการประชุมฯ เป็นไปดว้ยด ีและหวังเป็นอย่างยิง่วา่การประชุมในครัง้นีจ้ะมส่ีวนสง่เสริมการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และสามารถช่วยพัฒนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีได้อย่างยัง่ยืนสืบไป



สารจาก
คณบดวีทิยาลยับณัฑติศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต  ชินสุวรรณ)
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานการประชุม

ทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครัง้ที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล (Digital Economy)”

ผมรูส้กึยนิดแีละเป็นเกยีรตอิยา่งสงูทีไ่ดร้ว่มจดัการประชุมทางวชิาการในครัง้นี ้และขอช่ืนชมผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการและการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ ตลอดจนการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือทางวชิาการมาอยา่งต่อเน่ือง

 การได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับชาติอีกครัง้ 

ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆเท่านัน้ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ในร่วมมือกันเสริมสร้างศกัยภาพทางการวิจัยธุรกิจและการบัญชีให้เข้มแข็ง อันนําไปสู่การประยุกต์ใช้ หรือสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาธุรกิจของประเทศชาติต่อไป 

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีในครัง้นีจ้ะเกิดประโยชน์สูงสุด

ตอ่ทกุภาคสว่น และขอขอบคณุคณะทาํงานจัดการประชุม รวมถงึผู้เขา้รว่มประชุมทกุทา่น ตลอดจนหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง

ไว้ ณ ที่นีเ้ป็นอย่างสูง



สารจาก
คณบดบีณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ในครัง้นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครัง้ที่ 4 โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาการมาตรฐานการเรียนรู้เชิงวิชาการ และงานวิจัยให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

รวมทั ้งการเสวนาทางวิชาการท่ีให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ ท่ีอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคาดหวังให้เกิดการสร้างปัญญาด้วยการวิเคราะห์ร่วมกัน

 การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง จะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคม 

และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับประเทศ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการศึกษา

แบบองค์รวม พร้อมทัง้การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางธุรกิจ โดยมีพืน้ฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในการบริหาร

จัดการที่ดี

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 นี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้วงวิชาการ องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณทุกส่วนงาน

ที่ได้ร่วมกันจัดงานทางวิชาการในครัง้นี้



สารจาก
คณบดคีณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัดิ์)
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และงานวิชาการ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ อย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ ความร่วมมือ
ทางวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ท่ี 4 เพื่อให้คณาจารย์ 
นกัวชิาการ นสิติ นกัศึกษา นกัวิจัย และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุทา่น สามารถแลกเปลีย่นองค์ความรู ้ผลการวิจยั ประสบการณ์  
สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาผลงานวิจัย 
ด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป



สารจาก
คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 การวิจยั เป็นสิง่สาํคัญท่ีขาดไม่ไดส้าํหรบัสถาบนัการศึกษา ซ่ึงนอกจากจะมีหน้าท่ีสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้

ยังต้องสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับวิชาการของประเทศ ให้มีระดับสูงยิง่ๆ ขึน้ 

 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่-ปุ่น ก็ได้เล็งเห็นความสําคัญนี้ จึงได้เข้าร่วมเครือข่ายจัดงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีนี้ เพ่ือให้บุคลากรตลอดจนนักศึกษาของคณะ ได้มีโอกาส

นําเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนผลงานวิซาการซ่ึงกันและกัน ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะทางด้าน

บริหารธุรกิจ รวมทัง้เรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

      การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุริจและการบัญชี ครัง้ท่ี 4 ในปีนีนั้น้ เป็นการจัดประชุมในยุคที่

มีการตื่นตัว ในประเด็นของ Digital Economy ผลงานที่นําเสนอในครัง้นี ้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยเป็นอย่างมาก

มผีลงานตา่งๆ ทีน่าํเสนอแนวคดิทฤษฎใีหม ่แสดงใหเ้หน็ถึงการพฒันาขึน้มาอกีระดับหน่ึงของวชิาการทางดา้นบรหิารธุรกจิ

เป็นการแสดงให้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของการประชุมวิชาการครัง้นี้ ในการนําพาวิชาการด้านบริหารธุรกิจของไทยไปสู่

ระดับโลกได้ ในอนาคต

 จึงหวังเป็นอย่างยิง่ว่า การจัดการประชุมครัง้นี ้จะต้องประสบความสําเร็จอย่างดียิง่



สารจาก
ประธานคณะทาํงาน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4

(ดร.ยอดมนี เทพานนท์)
ประธานคณะทํางานการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ท่ี 4

 จากการตอบรับท่ีดียิ่งจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจที่ร่วมนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดดา้นตา่งๆ ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิสาขาบรหิารธุรกิจและการบญัชีครัง้ท่ีผ่านมา ภายใต้ความรว่มมือระหวา่ง 
คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์รว่มกบับณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วทิยาลยับณัฑิตศึกษา
การจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรปีทุม และ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่น 
ซ่ึงเป็นเจ้าภาพร่วมใหม่ในปีนี ้จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครัง้ที่ 4 ขึน้ 
ในวนัเสารท่ี์ 14 และ วันอาทติยท่ี์ 15 พฤษภาคม 2559 ณ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
พร้อมกนันีไ้ดจ้ดังานเสวนา เรือ่ง “เศรษฐกจิไทยในยุคดจิทิลั” (Digital Economy) เพือ่ตอบรบัความเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ
ที่กําลังจะเกิดขึน้ประเทศไทยในเร็ววันนี ้
 ในนามของคณะทํางานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั ้งท่ี 4
ดิฉันขอต้อนรับคณะวิทยากร นักวิจัย และผู้นําเสนอผลงานวิชาการทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิง่ว่าการประชุมฯครัง้นีจ้ะเป็น
เวทีก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละข้อคดิเหน็ดา้นการบรหิารธุรกิจและบญัชี และขอขอบคณุคณะทาํงานทุกทา่นท่ีทุม่เท
ทํางานเพื่อให้การประชุมทางวิชาการครัง้นีส้ามารถดําเนินการได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ



สารบัญ 
 

ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการใช้บริการสนิเชื่อ ของธนาคารออมสิน  
สาขายางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
อนิวรรต คูสกุล และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
 

1-8 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 
ถิรายุ ส าเร็จผลไพบูลย์ และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

9-18 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
รวีรัตน์ สีบัว และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

19-28 

ประสิทธผิลของการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรที่มผีลกับคนวัยท างานใน
การตัดสินใจซื้อยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พัฒน์วิภา ธีระธนานนท์ และ ดร. ปราโมทย์ ศุภปัญญา 
 

29-38 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณของบุคคลวัย 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ธนรรณพ องอาจอภิชาติกุล และ ปราโมทย์ ศุภปัญญา 
 

39-48 

การน าสนุทรียสาธกมาใชว้างแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย : กรณีศึกษา 
สถานบีริการน้ ามนัเจริญผลบริการ(1987)  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ
อชิรญาณ์  แต่งวัฒนานุกูล และ สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ 
 

59-68 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัทัศนคตทิี่มตี่อระบบ Profile 
Core Banking กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย 
ชนัญชิดา มีศิลป์ และ ภาวิณี เพชรสว่าง 
 

69-79 

การออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทออกแบบและจัดการเกี่ยวกับอาคารประหยัด
พลังงาน ภายในจังหวัดขอนแก่น 
ทศพร มหาสุวรรณ และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  
 

80-90 

ความสูญเปลา่ที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจัดหาเลือด
ภายใต้ระบบ IDEF  
พิมลพร  ศรีอุดม และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

91-102 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

ต้นทุนการสั่งซื้อสินคา้จากการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายภายในห่วงโซ่อุปทาน
ส าหรับร้านยาค้าปลีก XYZ  
แสงระวี รุ่งวิถี และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

103-114 

การเพิ่มผลิตภาพดา้นแรงงานดว้ยหลักการการศาสตร์ในกระบวนการผลิตน้ าดื่ม
บรรจุถัง ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัชร ทองสืบสาย และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

115-124 

การลดความสูญเปล่าโดยประยกุต์ใช้เทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกม่าในกระบวนการบรรจุ
เบียรก์ระป๋อง : กรณีศึกษาบริษัทขอนแก่นบริวเวอร่ีจ ากัด 
สิทธิพงษ์  อาจชนะศึก และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

125-136 

ความสูญเปลา่ในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจัดซื้อเมล็ดกาแฟ ด้วยผังกระบวนการ
ของธุรกิจภายใต้ระบบ INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION 
MODELING (IDEF) : กรณีศึกษา บริษัทคอฟ เฟ ลิซ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น
อานนท์  เจิดพงศาธร และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

137-148 

ความสูญเปลา่ในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจัดเก็บวสัดุคงคลังของอะไหล่รถยนต์ 
กรณีศึกษา อู่รถยนต์ABC  
วราภรณ์ โชติแสง และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

149-158 

ความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสินคา้
ร้านโชห่วย ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
เกตน์สิรี บุญจีน และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
 

159-166 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ยี่ห้อไอโฟนกับปัจจยัด้านความพึงพอใจของส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ไอโฟน 
เมธัส ลัคนานิธิพันธุ์ และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี 
 

167-177 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเสื้อยืดคอกลม โดยใช้ระดบัความส าคัญของปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาด 
กีรัศติกาญจน์ วังกานนท์ และ สวรส ศรีสุตโต 
 

178-188 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคก๋วยเตี๋ยวห้อยขาโดยใช้พฤติกรรมผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยว และ
ส่วนผสมทางการตลาด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
สุธาทิพย์ พุทธรักษา และ ธีริน วาณิชเสนี 
 

189-202 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยความส าคัญด้านสว่นประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชัน่ส าเร็จรูป ของ
ธุรกิจค้าปลีกในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ศุภฤกษ์ กรกิ่งมาลา  และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ  
 

203-213 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันของผู้ใช้รองเท้าผา้ใบไนกี้ 
ยิ่งคุณ ไทยเขียว และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
 

214-224 

ความสัมพันธ์ระหว่างคา่ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารกับความสามารถใน
การท าก าไร 
สันติ์สุภา ลัคนาภิเศรษฐ์  ศิริลักษณ์  ศุทธชัย  และ นภาพร  ลิขิตวงศ์ขจร 
  

225-237 

ทักษะการด าเนนิงานทีส่ัมพันธก์ับการเติบโตอย่างยั่งยืนของวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ภาคการผลติ) 
กิติคุณ ภาคอุทัย และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

238-244 

ความสมดุลระหวา่งชวีิตและงานกับประสิทธิภาพในการท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาลต ารวจ 
สุภาวดี ล่ าสัน และ กุลเชษฐ์ มงคล  
 

245-252 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่ กรณีศึกษา: ศูนย์ปฏิบัติการ
ร้อยเอ็ด  บมจ. ธนาคาร นกวายุภัค 
ถิรพร  พงษ์พวงเพชร และสุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย  
 

253-260 

การเพิ่มความสุขในการท างานให้กับพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารใจสัมพันธ์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม 
จีระวดี  คงภักดี และสุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย  
 

261-271 

ผลกระทบและสิง่ตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีต้องการจากการท างานล่วงเวลา 
พิมพ์ลภัส หว ู 
 

272-283 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น X และกลุ่มเจเนอเรชั่น 
Y โดยใชป้ัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันในการท างาน : กรณีศึกษา บมจ.บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
ประภาพร สระแก้ว และ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ 
 

284-293 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการท าก าไรของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศิวาพร นามวิชัย และ นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 

294-308 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยเศรษฐกิจที่มีต่ออัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ชณัญญา มณีบุญยัง และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 
 

309-318 

ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อโอกาสภาวะตกต่ าทางการเงินของบริษทักลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์     
วรพรรณ กิจวัตร ์ และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
 

319-330 

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์ค าแนะน าการลงทุน กรณีศึกษา 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 
พิมพิดา อุตตมเสถียร และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
 

331-340 

การส ารวจความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงิน 
กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
สายชล  สนธิเดชกุล และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 
 

341-351 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกับ
กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนโดยใช้ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง 
Xin Chen และ นงนภัส แก้วพลอย 
 

352-362 

การเลือกใช้นโยบายบัญชี และ ปัจจัยที่ก าหนดความแตกต่าง: กรณีศึกษาบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สุธิดา  ชุมทอง และ สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์ 
 

363-374 

คุณสมบัติของบุคลากรด้านการสอบบัญชีที่ส านักงานสอบบัญชพีึงประสงค์ 
จารุวรรณ พรหมสุวรรณ  และ จารุภา วิภูภิญโญ 
 

375-385 

ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัตงิานดา้นบัญชีที่มตี่อมาตรฐานการบัญชีส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กับประมวลรัษฎากร 
ธนพล สุขมั่นธรรม ธ ารงศักดิ์ เศวตเลข และธาริณี พงศ์สุพัฒน์   
 

386-395 

การจ าแนกความแตกตา่งด้านอตัราผลตอบแทน ความเสีย่งและประสทิธิภาพ
ระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่มีนโยบายไม่จา่ยเงินปันผลและกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ที่มนีโยบายลงทนุในหุ้นทุนในประเทศ 
ทิวาพร ทองนา  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์
 
 
 

396-406 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกับภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และผลกระทบของภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 
สมใจนึก  เสตางกูล และ กิตตมิา  อัครนุพงศ์  
 

407-420 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของนักลงทนุสถาบัน: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ที่มีปริมาณ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนมือต่ า 
ศุภนาท อยู่ทรง และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 
 

421-429 

อิทธิพลของการบริหารความเสีย่งที่มีต่อประสทิธิภาพการด าเนนิงานของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อรวรรณ  เชื้อเมืองพาน  และ มนตรี เชิดชู 
 

430-441 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการก าไร:กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์     
เอ็ม เอ ไอ 
ปฐมชัย กรเลิศ  และ วรกร แช่มเมืองปัก 
 

442-452 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับผลการด าเนินงาน:
กรณีศึกษา SET 100 Index 
นริศรา  อยู่จรรยา และ สุชาดา  เจียมสกุล 
 

453-463 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เชษฐ์วิรุฬห์ จติไพฑูรย์ และ วรรณรพ ีบานชื่นวิจิตร 
 

464-473 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาคกบัโอกาสในการ
ตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของบริษทัเงินทุนและหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศิริพรรณ ทัศจันทร ์ และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
 

474-484 

ประสิทธิภาพเครื่องมือบัญชีบรหิาร คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร และผล
การด าเนินงาน ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พรทิพย์  อัคราช  และ เพชรไพรริน  อุปปิง 
 

485-498 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประยกุต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารกับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ  SMEs ในเขตภาคใต้ 
หยาดพิรุฬห์ สิงหาด และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 

499-508 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสนิใจเลือกใช้ระบบบัญชอีอนไลน์ผา่น
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ในมุมมองของผูบ้ริหาร 
ณฐมน  พิจิตรไพรวัลย์ และ ประเวศ  เพ็ญวุฒิกุล  
 

509-523 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานในส านักงานบญัชี 
กรณีศึกษา บริษัท ดีดี จ ากัด 
เสาวลักษณ์  ทรงศักดิ์ศร และ วศินี  ธรรมศิริ 
 

524-534 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม
การเงิน และดา้นอัตราสว่นทางการเงิน ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจลีสซิ่ง 
ธงชัย พัวสุขมโนกุล และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 
 

535-545 

ความสัมพันธ์ระหว่างหนีส้งสัยจะสูญกับภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและผลกระทบ
ของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรายฟ้า แซ่ลิ้ง  และ กิตติมา อัครนุพงศ์ 
 

546-558 

ส่วนประสมทางการตลาดและแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรชาวสวนยาง ในอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ชวิศ เอ่ียมจิตติรักษ์ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
 

559-568 

การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการสนุทรียสาธกกรณีศึกษา : ร้าน
มิตรภาพ กระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 
ลักษิตา  เรืองโชติพัฒน์ และ อัจฉริยะ  อุปการกุล  
 

569-578 

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการเชา่พื้นที่ร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมษยา ว่องวณิชพันธุ ์และ ปราโมทย์ ศุภปัญญา  
 

579-587 

แผนการตลาดในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการลูกค้าบุคคลของธนาคาร  
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ประภาพร ศิริมุกดากุล และ อัมพน ห่อนาค 
 

588-595 

การแบ่งกลุ่มชาวนาในจังหวัดนครปฐมโดยใช้พฤติกรรมการซื้อ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวรวบรวม 
ชลทิพย์  ประทุมหวล และ ธีริน วาณิชเสนี 
 

596-609 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขต อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต 
ศิริพร หอมไกล และ นงนภัส แก้วพลอย 
 

610-620 

การแบ่งกลุ่มนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3  โดยใช้
ระดับความพงึพอใจ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  กรณีศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรียา่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
รุ่งรัศมี ค ามี  และ จรัชวรรณ  จันทรัตน์ 
 

621-630 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริการ ของร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ชญาพร ศิริโชคไพบูลย์  และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
 

631-638 

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของผู้เข้ารับบริการศัลยกรรมเสริมความงาม
โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 
ปนัดดา เขียวพงษ์ และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

639-646 

แนวทางการพัฒนาการให้บริการของธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขาขอนแก่น 
เกล็ดดาว  เวฬุคามกุล และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล  
 

647-654 

คุณภาพบริการที่สง่ผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการซ้ าของ
โรงพยาบาลรัฐบาล 
ภาณุวัฒน์ ปัญญาสาโรจน์  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

655-663 

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 
วรรณนฤมล บุญหนา และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

664-674 

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการโรงพยาบาล
สัตว์ของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
วันเพ็ญ โกตระกูล และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

675-681 

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษัทยาในมุมมองของเภสชักรระหว่าง
โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เศกสิทธิ์ ดอกไม้แก้ว และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย ์
 
 
 

682-690 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

ทัศนคติ และแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวัดกาฬสินธุ ์
พิมพ์ชนก สายแผ้ว และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
 

691-699 

การจ าแนกความแตกตา่งด้านความพึงพอใจในการท างาน ระหว่างพนักงานใน
ส านักงานใหญ่กับพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิตกรณีศึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม 
จ ากัด (มหาชน) 
สุธีรา บุญมาทัน  และ พนิตา สุรชัยกุลวฒันา 
 

700-714 

การจ าแนกความแตกตา่งทางดา้นทัศนคติต่ออาชีพผูช้่วยการพยาบาลของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่หกที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองกับนอกเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
วินุตตา ดาววัฒนะทรัพย์ และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 
 

715-724 

การศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความเข้าใจในจริยธรรมทั่วไป และพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาล AAA 
นรินทร์ ชินวลัญช์ และ ภาวิณี เพชรสว่าง 
 

725-734 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม กลุ่ม Generation X กับกลุ่ม Generation Y 
โดยใช้ความพึงพอใจต่อการท างาน กรณีศึกษา พนักงาน บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 
นรินทร์ธร  สมภาค  และ พนิตา  สุรชัยกุลวัฒนา  
 

735-744 

การแบ่งกลุ่มตัวแทนประกันชีวติโดยใช้ปจัจัยด้านความพึงพอใจต่ออาชีพตัวแทน
ประกันชีวติ และกระบวนการขาย กรณีศึกษาบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
นันท์นภัส  ตนัตินันทวัฒน์ และ  กัญช์  อินทรโกเศศ  
 

745-754 

พฤติกรรมการออม และทัศนคติของแรงงานนอกระบบที่มีต่อกองทุนการออม
แห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
บุตรี ศรีแก้ว และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

755-764 

แนวทาง ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยาน ร้านเจริญจักรยาน อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
พงษ์เทพ ธีรกุลเชษฐ์ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
 

765-773 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภคสื่อดั้งเดิมกับกลุม่ผู้บริโภคสื่อใหม่ 
โดยใช้พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กมลชนก ถมยาปริวัฒน์ และ พิศมร กิเลนทอง 

774-784 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับระดับความต้องการของส่วน
ประสมค้าปลีกของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม รา้น Healthiness 
Liven Life จ.สมุทรปราการ 
กุลนัทที คุณาทรกุล และ นิออน ศรีสมยง 
 

785-794 

การแบ่งกลุ่มผู้ที่ใช้เครื่องส าอาง Counter Brand ในจังหวัดสุรนิทร์ โดยใชป้ัจจัย 
ด้านระดบัความส าคัญต่อส่วนประสมค้าปลีก 
สิริพร รติอาภรณ ์และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ  
 

795-804 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อเครื่องส าอางจากแผนกเคร่ืองส าอางห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวัดจากระดับความส าคัญส่วนประสมการค้าปลีก 
อภิรดา ศรีเจริญ  และ  ฐิติกานท์ สัจจะบตุร 
 

805-814 

การแบ่งกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจ าเดือนโดยใชท้ัศนคติที่มีต่อปญัหาสุขภาพอัน
เนื่องมาจากภาวะหมดประจ าเดือน (Menopausal Syndrome) 
สิรินทร์ สุ่มยง และ นิออน ศรีสมยง 
 

815-823 

ความไว้วางใจต่อการซื้อเครื่องสาอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สุดปรารถนา ศุภผล และ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 
 

824-832 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยัด
ไฟฟ้า LED ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรกร คงโชคชัย  สุธรรม พงศ์ส าราญ และ ทรงพร หาญสันติ 
 

833-851 

การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในการส่งมอบสินค้าของโรงงาน XYZ 
รชาดา เชาวน์โพธิรัตน์ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

851-861 

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการบัตรเครดิตระหว่างธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน 
สมคิด ดิเรกโภค และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

876-884 

การศึกษาคุณภาพบริการทีส่่งผลต่อการกลับมาใชบ้ริการซ้ าในอุตสาหกรรม
ประกันภัยรถยนต ์
สุดี เตปิยะกุล และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 
 

885-894 
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การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
: กรณีศึกษาศูนย์บริการตัวถังและสีรถยนต์ ABC หนองคาย 
ทิพยารมย์ สุตเดช และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม  
 

895-908 

การลดความสูญเสยีจากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนมข้าวโพดของ
โรงงาน ABC 
วรพันธ์ พลรักษา และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
 

909-921 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้สมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร                 
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อและการใช้ 
วันวิสาข์ กันทว ี และ รวิดา วิริยกิจจา 
 

922-933 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการซื้อ 
สาริศา สทิธิภูวัต  และ ดร.ธีริน วาณิชเสนี 
 

934-944 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางออร์แกนิคของข้าราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สิริวดี ยู่ไล้  และ รุ่งระวี วีระเวสส์ 
 

945-956 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการจากร้านค้าส่งโดยใชป้ัจจัยระดบัความพึงพอใจที่มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาด  กรณีศึกษา ร้านสุวรรณาค้าส่ง อ าเภอเมืองพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ณัฐวุฒิ วงศ์ปิยนันทกุล และ นิออน ศรีสมยง 
 

957-967 

การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความส าคัญของส่วนประสมการค้าปลีกในการ
ตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ของเกษตรกร อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรุี 
ณัชชา สิงห์สูง และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 
 

968-979 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามกับระดับ      
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก 
รัชฎาภรณ์ สิทธิวงศ ์และ นิออน ศรีสมยง 
 

980-989 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับการให้ระดับความส าคัญต่อ 
ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี 
เขตกรุงเทพมหานคร 
นัสรา บุญส่ง และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 
 

990-998 
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การแบ่งกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทนุ  
ตราสารหนี้ และตราสารผสม ภายในประเทศไทย 
เนตรทราย สุรวัฒนาประเสริฐ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์  
 

999-1009 

การศึกษาความสามารถในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงและประสิทธิภาพในด้านราคาของ
กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จิราภา วาสุเทพรังสรรค์ และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 
 

1010-1020 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวชีว้ัดการตกแต่งก าไรในงบการเงินกับจ านวนสาขา
ของธนาคาร สัดส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมห
ภาค ของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
ธนภัทร จันทาพูน และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
 

1021-1030 

การใช้กลไกการก ากับดูแลกิจการในการพยากรณ์การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อุราภรณ์  รักมิตร และ สุรีย์  โบษกรนัฏ 
 

1031-1040 

ผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่มีต่อคุณภาพ 
ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 
นวพร  ขู้เปี้ยเต้ง และ ฐติาภรณ์  สินจรูญศักดิ ์
 

1041-1051 

การศึกษาผลกระทบมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ต่อการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจสิติกส ์
กนกวรรณ รื่นกาญจนถาวร  และ จิตรัตน ์ช่างหล่อ 
 

1052-1061 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยระดบับริษทัที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
รับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จตุพร บุญค้ าพงศ์ และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
 

1062-1072 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของ ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มตี่อกล่องรับ
สัญญาณจานดาวเทียม PSI ในด้านความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 
เชิดชัย อ่อนช้อยสกุล และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี  
 
 

1073-1081 
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คุณค่าจากการบริโภคและคุณประโยชน์ของโมบายแอพพลิเคชัน่ที่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ผา่นโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ชุตินภัสฐ์ อนันตพฤทธ์ และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์ 
 

1082-1091 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการ C internet โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ที่
ให้บริการกรุงเทพมหานคร 
จิณัฐฌา  จันทร์รูปงาม และ สทุธาวรรณ จีนะพันธุ 
 

1092-1101 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ทีม่ีต่อพฤติกรรมการ
ใช้ระบบค าสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic data interchange : EDI) 
กฤตติยา เนียมเนตร  และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

1102-1113 

การแบ่งกลุ่มคนโสดที่มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ 
เสาวนิตย์ ธรรมะดี และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 
 

1114-1123 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับหลอดไฟฟ้าแอลอีดีที่ใช้ในครัวเรือน 
ไตรวิทย์ เหลืองทอง และ ยุพาวรรณ วรรณววาณิชย์ 
 

1124-1133 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปิยวรรณ บุญสุข และ คมกริช ถาวรวันชัย  
 

1134-1142 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายแบบมีแรงตา้น (Weight training) ผ่าน 
Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความส าคัญของส่วนประสม
การตลาดค้าปลีก 
เมธาพัฒน์ ศรีมนัส และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 
 

1143-1155 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัการต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
อาหารเพื่อสุขภาพแบบDIY กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแบบ DIY 
ของผู้ออกก าลังกาย 
ขวัญชนก จันบุญแก้ว และ สิริพันธ ์วงศ์อินทวัง 
 

1156-1165 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยท างานโดยใช้ปัจจัย 
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนส ระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในการใช้บริการฟิตเนส และรูปแบบในการด าเนนิชีวติ 
ญาณี อมรขจรเดช และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 
 

1166-1176 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผักเกษตรอินทรีย์ ตามระดับการให้ความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสนิใจซือ้ 
ทิพาพร สาโรวาท  และ สวรส ศรีสุตโต 
 

1177-1185 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผักปลอดสารพิษ โดยใช้ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนนิชีวิต 
ความคิดเห็นด้านความต้องการส่วนประสมการตลาด และพฤตกิรรมการซื้อ 
อัตถสิทธิ์ วิชชจุฑากุล และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 
 

1186-1195 

การแบ่งกลุ่มคนแอโรบิคโดยใชร้ะดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ของฟิตเนส อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
อัญธิกา พงษากลาง  และ ศักดิพล เจือศรีกุล 
 

1196-1204 

การพัฒนาโปรแกรมการท่องเทีย่วโดยใช้จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในพืน้ทีบ่างกะเจา้ 
ณัฐนันท์ จันสุริยวงศ ์ และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 
 

1205-1214 

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัท ทองอุตสาหกรรม จ ากัด 
อภินันท์ เมืองน้อย 
 

1215-1221 

การวัดประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาวขนาด
ใหญ่ โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 
นิวัติ บุนนาค และ ถกล นันธิราภากร 
 

1222-1231 

การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของสาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา่ โดย
วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 
ศิริภรณ์ กมลานันทน ์และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 
 

1232-1241 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคัดแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง       
จ.ระยอง 
กิ่งกาญจน์  พุฒเจริญ และคมกริช ถาวรวันชัย 
 

1242-1251 

การประเมินประสิทธิภาพการสร้างบ้านเดี่ยวโดยวิธี Data Envelopment 
Analysis (DEA) 
ธมลวรรณ พวงแก้ว และ อัศวิน ปสุธรรม 
 

1252-1261 

การวัดประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
วลัยรัตน์  รัตนดิษฐ์ และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 
 

1262-1271 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยใช้ปัจจัยด้านความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 
กาญจนา เอ่ียมวิลาวัณย์ 
 

1272-1281 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออาหารพร้อมปรุงโดยใชป้ัจจัยดา้นพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ชญานิน เรืองอมรรัตน ์และ ธีริน วาณิชเสนี 
 

1282-1292 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจบุัน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อรุณกมล ประดิษฐบงกช และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 
 

1293-1302 

การจ าแนกความแตกตา่งปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกที่มีความส าคัญระหว่าง
กลุ่มลูกค้าร้านขายของช าและกลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น           
(7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช 
มลฤดี เกตุบ ารุงพร และ ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี 
 

1303-1310 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑร์องเท้าส้นเตี้ยส าหรับผู้หญิง โดยใช้ระดับความพึง
พอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรปูแบบการด าเนินชวีิตกรณีศึกษา
เฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พวัสส์ ธนไพศาลศิรกุล และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 
 

1311-1319 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภคที่ซื้อสินคา้ในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต
กับกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสนิค้าในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยใชป้ัจจัยด้านความพึงพอใจ
ที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีก 
พงศธร สัณห์ศักดิ์สิทธิ์  และ พันธิตรา ปัทมานนท์  
 

1320-1327 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง โดยใช้ปัจจัยดา้นรปูแบบการด าเนนิชวีิต พฤติกรรมการ
ซื้อ และระดับความส าคัญของสว่นประสมทางการตลาดของเสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับ
ใส่ท างาน 
ธิดารัตน์ คงประเสรฐิ และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 
 

1328-1337 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมการบริการ
กับปัจจัยดา้นความผูกพัน กรณศีึกษาการค้าส่งเนื้อสุกรในตลาดยิ่งเจริญ 
โยธิน บุตรเนตร และ  ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
 

1338-1346 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑว์ุ้นมะพร้าวน้ าหอม โดยใช้ระดบัความพึงพอใจที่มี
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในเขตจังหวัดราชบุรี 
กรรณิการ์ อภินันทกุล และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 
 

1347-1355 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มี
ต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใต้ตราสินคา้แม็ค (Mc) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
สรัญญา งามจิรวิโรจน์ ทรงพร หาญสันติ  และ ปนัดดา อินทร์พรหม 
 

1356-1365 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใช้ระดบัความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กันทรากร รัสมีเพชรโสภณ และ อัศวิณ ปสุธรรม 
 

1366-1373 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการร้านเบเกอรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
กานต์สุภัค คงบาล  และ พิศมร กิเลนทอง 
 

1374-1384 

การประเมินน้ าหนักการพยากรณ์ทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บรโิภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร 
กสิพงษ์ คงกฤตยาพันธ์ และ ธนธร วชิรขจร 
 

1385-1395 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความพึงพอใจ 
ต่อส่วนประสมการค้าปลีก กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ แฟมิลี่ มาร์ท 
ธีรุยทธ จันทร และ สวรส ศรีสุตโต 
 

1396-1405 

การแบ่งกลุ่มลกูค้าเงนิฝากของธนาคารกรุงไทยโดยใช้ระดบัความพงึพอใจต่อสว่น
ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาลาดพรา้ว 71 
กิตติยา นุรักษ์อภิชิตกุล และ นิออน ศรีสมยง 
 

1406-1415 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการด้านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย สาขาส านัก
พหลโยธิน โดยใชป้ัจจัยดา้นคุณภาพการบริการ 
ชลิดา ช้างศร ีและ อนุฉัตร ช่ าชอง 
 

1416-1426 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารไทยพาณิชยโ์ดยใช้
ความพึงพอใจต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชุติวัฒน์ วงศ์ก้อม และ ประสทิธิ์ มะหะหมัด 
 

1427-1436 

การแบ่งกลุ่มลูกค้า Generation Y ที่เข้ามาใชบ้ริการธนาคารออมสิน โดยใช้ 
ระดับความส าคัญของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ธมลวรรณ ฤทธิกูล และ อัศวิน ปสุธรรม 
 

1437-1446 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การแบ่งกลุ่มผู้เคยใช้บริการสินเชื่อบ้านบัวหลวงธนาคารกรุงเทพส านักงานใหญ่สี
ลมโดยใชป้ัจจัยดา้นคุณภาพในการให้บริการ 
ธนากร ทนงศิลป์ และ ศักดิพล เจือศรีกุล 
 

1447-1455 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี 
หนึ่งฤทัย โพธิ์นอก และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
 

1456-1464 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัความพร้อมกับระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการต่อการสมัครใช้บัวหลวงเอ็มแบงกก์ิ้ง กรณีศึกษา  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี  
ผจงพิชญ์ วรรักษ์ และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
 

1465-1475 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชวีิตการท างานกับความผูกพนัตอ่องค์การของสัตว
แพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ เขตกรุงเทพมหานคร 
นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ และ ทองฟู ศิริวงศ์  
 

1476-1484 

การศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออกจากงาน 
กรณีศึกษาพนักงานแผนกคลงัสนิค้า บริษทั ABC จ ากัด 
ช่อผกา แผ่นจันทร์ และ ภาวิณี เพชรสว่าง 
 

1485-1493 

การแบ่งกลุ่มตัวแทนประกันชีวติของบริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
โดยใช้ทัศนคตติ่อระบบบริหารงานตัวแทนประกนัชีวิต 
ถาวรีย์ เอื้อประเสริฐ และ กัญช์ อินทรโกเศศ 
 

1494-1504 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มพนักงานประจ า กับกลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง 
บริษัท xxx  โดยใช้ความพึงพอใจในการท างาน    
วรรณิภา ยะพลหา  และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 
 

1505-1514 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี และ สุรีย ์โบษกรณัฏ 
 

1515-1526 

ผลกระทบของวฒันธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ชนิดาพร  บุนนาค และสุรีย์  โบษกรนัฏ 
 

1527-1538 

 
 

 
 
 
 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์          
(e-LAAS) ของหัวหน้างานบัญชแีละการเงินของเทศบาลต าบลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
สุภาวดี  ลอยศรี และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 
 

1539-1549 

สมรรถนะผู้ประกอบการและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
วรัญญา โชว์วิวัฒนา และ ปรียานุช อภิบุณโยภาส 
 

1550-1559 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพันของพนักงานในสายธุรกิจโฆษณาดจิิตอล 
จงจิตร คงนาคา และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล 
 

1560-1569 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษาของบริษัทผู้ให้บริการ
วิศวกรรมเครือข่าย 
วิสิษฐ์ สมบูรณ์ และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล 
 

1570-1580 

คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลทหาร 
ปภาวี  เลิศเบญจพงศ์ ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ 
 

1581-1590 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การที่ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิทยากร ย่ิงยง ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ 
 

1591-1599 

อิทธิพลของกระบวนการจัดการความรู้ ต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติงานของ
พนักงานสอบสวน 
ไพสิฐ แก้วไทรหงวน ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ 
 

1600-1610 

ผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสว่นงานราชการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ : กรณีศึกษาจังหวัดใน
ภาคกลางของประเทศไทย 
ณัฐชรัตน์ สินธุชัย และมนตรี  ช่วยชู 
 

1611-1621 

ประเมินผลของความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์และความสามารถในการ
จับจังหวะลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ฐานันดร์ ยันตะกนก และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 
 

1622-1630 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของแหล่งที่มาและแหล่งใชไ้ปเงนิทุนทีม่ีผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
ทศพร วานิกร และ ประสิทธิ์ มะหะหมดั 
 

1631-1641 
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
สุภาพร  จะเร และ กิตติมา  อัครนุพงศ์ 
 

1642-1653 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อนโยบายเงินปนัผล 
ไพศาล วิเศษบุญลือ และ ลลิตา หงส์รัตนวงศ์ 
 

1654-1663 

การแบ่งกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านประเภท
สหกรณ์ ขนาด และผลการด าเนินงาน 
อิศราพร ขุมเพชร และ นงนภัส แก้วพลอย 
 

1664-1674 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ                                      
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
อรุณี โขงรัมย์ และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 
 

1675-1685 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนีส้ินต่อ
สินทรัพย์รวมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นงลักษณ์ คิญชกวัฒน์ และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 
 

1686-1695 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีกกับระดบั
ความผูกพันที่มตี่อร้านค้าวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างของลูกค้าปลีก กรณีศึกษา  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ าลอง เค กรุ๊ป 
เธียรรวี บุญโต และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
 

1696-1709 

การแบ่งกลุ่มผู้เชา่หอพักในพื้นทีแ่ขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดย
ใช้ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 
เสฎฐวุฒิ ประภัสสราทิตย์ และ พิศมร  กิเลนทอง 
 

1710-1721 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมและกลุ่มผู้ซื้อบ้านจัดสรรใน
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด 
ฐิติพร ยุวบุตร และ ธฤตพณ อู่สวัสดิ์ 
 

1722-1731 

การจ าแนกความแตกตา่งความต้องการส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่ม 
ผู้เคยซื้อหลอดไฟฟ้าแบบแอลอดีี และผูไ้ม่เคยซื้อหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ณัฏฐ์ อู่ไทย และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 

1732-1741 
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การแบ่งกลุ่ม ผู้ที่เคยใชบ้ริการฝากเลี้ยงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของสถานที่รับ
ฝากเลี้ยงสนุัข 
ทัชชภร นพฉัตรปรีชา และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 
 

1742-1753 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยใชป้ัจจัยด้านความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาด 
กรณีศึกษาท่อน้ าประปา PVC ชนิดปลายเรียบ บริษัท ป.กวิน จ ากัด เขต
กรุงเทพมหานคร 
ภัควัฒน์ ไชยฤทธิ์ และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
 

1754-1763 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 
รัตน์ติยา หาญประสทิธิ์ค า และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 
 

1764-1773 

พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตลู 
ศิริมา  วิทยา และ รุ่งระวี  วีระเวสส์ 
  

1774-1783 

การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ และ 
อิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการออมและการใช้จ่ายเงิน 
กฤติการ สุขบาง และ นงนภัส แก้วพลอย 
 

1784-1790 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ฐิติพร  บุญเฉลิมรัตน์ และ สันนุดี  เสลารัตน์ 
 

1791-1799 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจโรงพยาบาล โดยใช้แบบจ าลองราคาหลักทรัพย์ 
(CAPM) 
ณัฐธิดา จันทร์ทอง และ ลลติา หงษ์รัตนวงศ์ 
 

1800-1811 

ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์พนักงาน (มาตรฐานการบญัชี
ฉบับที่ 19) ที่มีต่อผลการด าเนนิงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
ธาราวัน   เพชรเจริญ      
 

1812-1821 

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
ปาริชาติ สุโขทัย และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
 

1822-1833 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ พฤติกรรมการใช้บริการกับความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จิตตานันท์ ดาววัฒนะทรัพย์  และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
 

1834-1844 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของระดับความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการซื้อซ้ ารถจักรยานยนต์ฮอนดา้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ชัยวัฒน์ จั่นมุกดา และ ธนธร วชิรขจร 
  

1845-1854 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากัด  
ส านักงานใหญ่ โดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
วิชิตา  รัดรอดกิจ และ ประสิทธิ์  มะหะหมัด 
 

1855-1864 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เข้ารบับริการ ศูนย์บริการโตโยตา้  สาขาราชพฤกษ์ 
โดยใช้ปัจจัยด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) 
ธีรวัฒน์  จันทร์สว่าง และ ศิริรัตน์  รัตนพิทักษ์ 
 

1865-1875 

พฤติกรรมการบริโภคและอุปสงค์ต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์                                                                         
ของกลุ่มคนวัยท างาน  ในเขตมีนบุร ี
วรัญญาพร อยู่พุ่ม และ ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล 
 

1876-1886 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกับระดบัความส าคัญ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด กรณีศึกษา วัสดปุูพื้นไม้ลามิเนต บริษัท ลโีอวูด  
อินเตอร์เทรด จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปิยวัฒน์ กรุณาโกมล และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
 

1887-1897 

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อแผ่น 
พลาสวดูของร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายวสัดุท าป้าย และร้านท าปา้ยโฆษณาใน 
เขตกรุงเทพมหานคร 
ประภาศรี เกิดอยู่ และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

1898-1907 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีและการสื่อสารในดา้นเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมและด้านบริษทั 
ฐิตาภรณ์ ธีระศรีปรีชา และ วรรณรพ ีบานชื่นวิจิตร 
 

1908-1920 

การศึกษาปัจจัยมหภาคที่มผีลตอ่อัตราผลตอบแทนการลงทนุของหลักทรัพย์ด้าน
พลังงานทดแทน 
อดิเทพ ทวีรัตนพาณิชย ์และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
 

1921-1930 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
พลังงาน ในปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม และ ปจัจัยด้านบริษัท 
ดนุวัฒน์ บางวิวัฒน ์และ วรรณรพ ีบานชื่นวิจิตร 
 

1931-1944 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงนิ
บาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 
วารุณี  แพงพงค ์ และ วรรณรพี  บานชื่วิจิตร  
 

1945-1953 

การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต่อความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค 
วรพัฒน ์พงศ์ภัทรานนท์  และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
 

1954-1963 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มบริษทัที่ประสบปัญหาความล้มเหลวทาง
การเงิน และบริษทัที่ไมป่ระสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดารัตน์ เพชรเอี่ยม  และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์
 

1964-1973 

การแบ่งกลุ่มคนวัยท างานทึ่เช่าพักอพาร์ทเมนท์รายเดือนในเขตต าบลปากน้ า   
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้ห้อง
เช่า 
ปัทมาภรณ์ ศิริพฤติกุล และ กัญช์ อินทรโกเศศ 
 

1974-1985 

การประเมินปัจจยัที่จะน าไปสู่การประสบความส าเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 
พัฐลินทร์  เมฆอรุณรุ่งเรือง และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 
 

1986-1996 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ าดีลส่วนลดพิเศษบนเว็บไซต์ 
ณัฐพัชญ์ ธนพานิชพันธ์ และ ธงชัย ศรีวรรธนะ 
 

1997-2008 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสบู่ก้อนเพือ่ความสวยงาม โดยใชป้ัจจัยดา้นพฤติกรรมการ
บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ธนากร จิรยาภากร และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 
 

2009-2019 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาพาลาเดียมเวิลด์                  
ช้อปปิ้ง (ประตนู้ า) โดยใชป้ัจจัยด้านระดบัความคิดเห็นต่อ                                       
คุณภาพการให้บริการ 
รัตนาพร ดูกขุนทด และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
 
 

2020-2028 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

การจ าแนกความแตกตา่งด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ระหว่างผู้ซื้อชุดวา่ยน้ าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์กับผู้ซื้อชุดว่ายน้ าแฟชั่นผา่น
ช่องทางออฟไลน ์
ปริชญา สุทธิราช และ ศิวฤทธิ ์สุนทรเสณ 
 

2029-2039 

ภาพลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
เอกพล  แสงศรี ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ และศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 
 

2039-2050 

อิทธิพลของโครงสร้างของผู้ถือหุ้น การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการวางแผนภาษทีี่มตี่อมูลค่าของกิจการ  ของบริษัทที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์  และ สรุีย์ โบษกรนัฎ 
 

2051-2061 

ผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชีเพื่อรองรับการปฏบิัติตามมาตรฐาน            
การบัญชชีุดเดียวที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อรพินท์ วงศ์ก่อ และ สุรีย์ โบษกรนัฎ   
 

2062-2071 

ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรและอัตราส่วน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบยีน  
ในตลาดหลักทรัพย์หมวดบริการ (การแพทย์) 
พัทธ์ธีรตา  ห้วยหงสท์อง และ สรุีย์ โบษกรนัฎ 
 

2072-2086 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
กัลยรัตน์ รอดเรือง และ ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ 
 

2087-2096 

การจ าแนกความแตกตา่งของปจัจัยด้านพฤติกรรมการออมเงิน ระหว่างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อายสุมาชิกน้อยกว่า 3 ปี กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ที่อายุสมาชิกมากกว่า 3 ป ี
ยลดา  นาหนองขาม  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์
 

2097-2107 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจยัภายในองค์กรที่มี
ผลต่ออัตราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคาร 
พิศุทธิ์ อนุมานศิริกุล และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

2108-2117 

ผลกระทบจากการลงนามความตกลงด้านการลงทุนต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
เนตรฤทัย  ไชยวรรณ์  
  

2118-2128 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
ส าหรับส านักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
สุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง และ มนตรี ช่วยชู 
 

2129-2140 

การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้กรอบ CAMEL  
ของกลุ่มธุรกิจการเงินที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นงลักษณ์ ผุดเผือก และวรกร แช่มเมืองปัก 
 

2141-2149 

ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนกับผลการด าเนินงานของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี  
เหมือนฝัน  เสวกสูตร และ กิตติมา อัครนุพงศ์ 
 

2150-2164 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
การเกษตร 
ธรรมรส อุดมสรณ ์และ วรรณรพ ีบานชื่นวิจิตร 
 

2165-2175 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 
หมวดแฟชั่น 
อิสรา ทรัพย์บ ารุงสกุล และ สันนุดี เสลารัตน์ 
 

2176-2186 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะการเงินและผลการด าเนินงานกับ 
ราคาหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
สาวิตรี  สีนวนสกุนณ ีและ จิตรัตน์ ช่างหล่อ 
 

2187-2195 

การศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา้ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการสื่อสารแบบ
บอกต่อ เป็นตัวแปรแทรกซ้อน 
อชิชษฎา  ธนัทฐิตาภร และ ธงชัย ศรีวรรธนะ 
 

2196-2205 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank  โดยใช้ปัจจัยดา้น
การรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า (Brand Equity) 
ศุภวรรณ ไชยเจริญ และ อริสรา เสยานนท์ 
 

2206-2215 

การรับรู้และทัศนคติที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีการโฆษณาใน 
นิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 
วรพนธ์ บุญศร ี และชื่นจิตต ์แจ้งเจนกิจ  
 

2216-2226 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 
การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยดา้นบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์เครือ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
พนิตนันท์ เวชศาสตร์ และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 
 

2227-2238 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยวัดจากระดบัความส าคัญส่วนประสมการค้าปลีก 
ภูษณิศา ธนารัตนนิล และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 
 

2239-2249 

ภาพลักษณ์องค์การของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ปุณณภา เต็มรักษ์ และ สุรเชษฐ ทองสลวย 
 

2250-2259 

อิทธิพลของผู้รับรองของตราสินค้าที่มีต่อความจงรักภักดี โดยมคีวามสอดคล้อง
เก่ียวกับภาพลักษณ์ในตนเองในฐานะปัจจัยส่งผา่น 
พรวรินทร์ เกษมุติ สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน และธงชัย ศรีวรรธนะ 
 

2260-2273 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าทรวูิชั่นส์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยดา้น
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ประชากรศาสตร์ ทศันคติ และ
พฤติกรรมผู้บริโภค 
สุชาวลี นามาเรีย และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 
 

2274-2284 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ใช้ iPhone และ กลุ่มผู้ใช้ Microsoft 
Lumia  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
เอกวัฒน์ อินตรา และ ฐิติกานท์ สัจจะบตุร 
 

2285-2293 

การแบ่งกลุ่มทัศนคติของผู้ใช้งานอินเทอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีต่อสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เนต 
ภัทราภรณ์ สุริยะมณี และ อริสรา เสยานนท์ 
 

2294-2301 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อกล้องดิจิตอลประเภท Compact Mirrorless 
และ DSLR ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชนิกานต์  เสนะวงศ์ และ ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล 
 

2302-2310 

ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการกับความต้องการรูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด 
วุฒิชัย รัตนเมธาโกศล และ สิริพันธ ์วงศ์อินทวัง 
 

2311-2320 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใชป้ัจจัยดา้นความภักดีต่อตราสินค้า
กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด มหาชน 
พุทธินันท์ น้อยสุวรรณ และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 
 

2321-2331 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 
การจ าแนกความแตกตา่งของกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อย
เช่าระยะยาว กับ กลุ่มผู้ลงทุนทีต่้องการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อเก็งก าไรระยะสั้น 
กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ชญาญ์ทิพย์ วรรธนะภาคย์ และ ธฤตพณ อู่สวัสดิ์ 
 

2332-2342 

การแบ่งกลุ่มผูป้กครองที่มีบุตรหลานเรียนพิเศษเปียโนโดยใช้ปจัจัยด้านความพึง
พอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี 
อาสา เข็มจินดา และ ฐิติกานท์ สัจจะบตุร 
 

2343-2352 

แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหินที่บริโภคไวน์ โดยใชป้ัจจยัด้านพฤติกรรมการ
บริโภคไวน ์
อันนาพิมญชุ์ เดลลา เวลเล และ ศักดิพล เจือศรีกุล 
 

2353-2363 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใช้พฤติกรรมการท าบุญและระดับความต้องการส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps กรณีศึกษา โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด แบบเหมา
จ่ายวันเดียว ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุนันทา มณีศร ีและ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 
 

2364-2374 

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคไวนน์ าเข้ากับระดบั
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทีผู่้บริโภคให้ความส าคัญ 
วิชญ์สภา ชลสวัสดิ์ และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 
 

2375-2384 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผักสลัดออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยดา้น   
ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อ 
ปาริชาต นุ้ยบุตร และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ 
 

2385-2397 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟอเมเซอน สาขาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ช านาญ สุทธวงค ์และ อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 
 

2398-2408 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการฟิตเนสที่บริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  โดยใช้ปัจจัยด้าน
ความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นริศา แสงเมฆ และ อนุฉัตร ช่าชอง 
 

2409-2418 

สุขภาพกับผู้สอบบัญชี 
สรารัศมิ์ ทองนิลพันธ์ 
 

2419-2428 

กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา บริษัท 
เคดี.พลัส จ ากัด 
บุญญาลกัษณ์ ขุนเดช และ วศินี ธรรมศิริ  
 

2429-2439 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

 

การจ าแนกความแตกตา่งระหวา่งพนักงานกลุ่มFront Office กับ พนักงานกลุ่ม
Back Office โดยใช้ความพึงพอใจในการท างาน กรณีศึกษา บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
จารุภา จันทร์อนันต์ และ ฐิติกานท์ สัจจะบตุร 
 

2440-2449 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ กรณีศึกษา: กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า, ส.ป.ป. ลาว 
เพ็งพรรษา แสงวิไล และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล                       
                          

2450-2460 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและคุณลักษณะก าไร 
รุ่งโรจน์ ใจเสรี และ จินดา ขันทอง 
 

2461-2471 

การศึกษาทักษะการเปน็ผู้ประกอบการและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: ธุรกิจค้าปลีก
เครื่องประดับ 
เมษา สุลักษณาการ พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ เอกอนงค ์ตั้งฤกษ์วราสกุล 
 

2472-2482 

ปัจจัยจูงใจทีมผีลต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิสากิจของวิสาหกิจชุมชน 
ประภา โชติช่วง และ พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 
 

2483-2492 

การจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กับกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยใช้ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน 
อาทิมา เสรีธรรมรักษ์ และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
 

2493-2503 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบรโิภค 
ปวิตรา กิเลนทอง และ อารยา เอกพิศาลกจิ 
 

2504-2512 

ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทนุ  
โดยใช้แบบจ าลอง Mean Variance และ SET High Dividend 30 Index 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรียานุช มอญแสง และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
 

2513-2523 

การวิเคราะห์คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ปรัชณีย์ ลิมป์ศุภฤกษ์  และ สันนุดี เสลารัตน์ 
  

2524-2532 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มในปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม และปัจจยัด้าน
บริษัท 
ประภากร จรัสศรีสกุล และ วรรณรพ ีบานชื่นวิจิตร 
 

2533-2543 

การจ าแนกความแตกตา่งของบริษัทประกันวนิาศภัยโดยใช้ปจัจยัเฉพาะบริษัท
ระหว่างบริษัทที่ด ารงเงนิกองทุนครบถ้วนตามกฎหมายและด ารงเงินกองทุนไม่
ครบถ้วนตามกฎหมาย 
นิตินาท แบบประเสรฐิ  และ ธฤตพณ อู่สวัสดิ์ 
 

2544-2553 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ความต้องการปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
จิรัสย์ ฐิติพัฒน์ธนเดช และ อริสรา เสยานนท์ 
 

2554-2564 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรปลอดสารของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุร ี
วิทยา ธนาพรรณรัตน ์ธรีารตัน์ วรพิเชฐ และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์
 

2565-2574 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ระดบัความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านแฮมเบอร์เกอร์ประเภท  Food truck 
ธนิศร์ ชุติกานนท์ และ ศักดิ์พล เจือศรีกุล 
 

2575-2586 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารญีปุ่่น โดยใช้ระดบัความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อิทธิพล อ่อนพลับ และ พิศมร กิเลนทอง 
 

2587-2596 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคด้านสว่นประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขนมประเภทเยลลี่เหลวกึ่งน้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ภูมิพัฒน์ สงวนทรัพย์ และ สวรส ศรีสุดโต 
 

2597-2607 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ที่มีต่อความภักดีต่อร้านกาแฟสดที่ไม่มสีาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภาวิณี  อมรขจรเดช และ ธนธร วชิรขจร 
 

2608-2618 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมังสวิรัติโดยใช้ระดบัความส าคัญ 
ของส่วนประสมการตลาดบริการในการตัดสินใจซื้อในกรุงเทพมหานคร 
บูรณี ศฤงฆไพบูลย์ และ อัศวิณ ปสุธรรม 

2619-2628 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจาลองราคาหลักทรัพย์ CAPM 
ธีรบูรณ์ บุญทิม และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
 

2630-2639 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบในครัวเรือนของประชากรในเขตเทศบาล
เมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ชฎาภรณ์ ณ นคร 
 

2640-2650 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยโีดยใชท้ฤษฎี CAPM 
ทรรศชล  ธรรมโชติ 
 

2651-2661 

การศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้ในระบบของพนักงานสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
สุณิษา ซิ้มสมบูรณ์ และ จิราภรณ ์ชาวงษ์ 
 

2662-2672 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง 
อดิศักดิ์ ทองเวียงจันทร์ 
 

2673-2681 

ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ปวรพัชร  รัตน์รุ่งเรืองยศ และ รุง่ระวี วีระเวสส์ 
 

2682-2690 

วิเคราะห์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร 
ปวิชญา  ชาตินิรานนท์ และ รุ่งระวี วีระเวสส ์
 

2691-2702 

การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจนีที่ซื้อของฝากประเภทอาหารโดยใช้ระดับความ
ต้องการส่วนประสมทางการตลาด(4P's) 
ปารณีย์ ลีรุ่งนาวารัตน์ และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 
 

2703-2713 

การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ของทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาอ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 
ภัทราพร  ศรีสังข์ และ สวรส ศรีสุตโต 
 
 

2714-2723 

การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยใชป้ัจจัยด้าน พฤติกรรมการหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก และการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท เกรท อันดามนั จ ากัด 
วรรณิษา หม่อมพกุล และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ 

2724-2734 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

 

การจ าแนกความแตกตา่งด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด                             
ของทัวร์ไหว้พระ 1 วัน   จ. พระนครศรีอยุธยาระหว่าง กลุ่ม  Generation X กับ 
กลุ่ม Generation Y 
สาวิตรี  เพ็งจันทร ์และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 
 

2735-2744 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สนามบินดอนเมือง โดยใช้ปัจจัยด้านความพึง
พอใจคุณภาพการบริการ 
สุชาดา เชียงทอง และ อนุฉัตร ช่าชอง 
 

2745-2754 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบ K-Mobile Banking Plus ของ
ธนาคารกสิกรไทย 
สุเนตรา สบายเมือง และ นภวรรณ คณานุรักษ ์
 

2755-2764 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวัดระนอง 
สาริณี  ม่วงหีต และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 
 

2765-2779 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สัจจากาจ จิตรพึงธรรม  
 

2780-2789 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการประเภทบุคคล (อินฟนิิท) โดยใช้ระดบัความส าคัญต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล 
ปรียดา  เนื่องดุลยศักดิ์ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ธุ 
 

2790-2799 

การแบ่งกลุ่มผูช้ าระคา่บริการผา่นเครื่องอัตโนมัติ โดยใช้ปัจจยัด้านประชากร-
ศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และคุณภาพการบริการ 
กรณีศึกษาเครื่องบริการอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ( True Money Services Kiosk ) 
นันทพร ฤกษ์ทวีสุข และ นงนภัส แก้วพลอย 
 
 

2800-2809 

การศึกษาจ าแนกความแตกต่างของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ในการเลือกใช้บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พลอยไพลิน พูลทรัพย์  
 
 

2810-2819 



ชื่อบทความ / ชื่อผู้เขียน  หน้า 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile 
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุกฤตา จันทร์เพ็ง และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 
 

2820-2833 

จ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจ้าของกิจการกับกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน 
โดยใช้ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
เนตรนภิศ วิเศษธนากร และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 
 

2834-2848 

การจ าแนกความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ สัญญาประกันชีวิต
ระหว่างกลุ่มลูกค้าประกันตลอดชีพ กับ กลุ่มลูกค้าประกันสะสมทรัพย์ ภาคพงษ์ทอง 
บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
แพรวพรรณ กจิจาพิพัฒน์ และ บุญเลิศ จติรมณโีรจน ์
 

2849-2859 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อประกนัภัยรถยนต์ประเภท 1  โดยใช้ปัจจยัดา้นการรับรู้ความ
เสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อและใช้ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ศุภภร ชาญกิจเติมวัฒนา และ กัญช์ อินทรโกเศศ 
 

2860-2869 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตโดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ
ตัวแทนและปัจจัยดา้นความภักดี กรณีศึกษา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร 
ภัทร์ธีนันท์  ชื่นภิรมย์ และ กัญช์ อินทรโกเศศ 
 

2870-2880 

การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบินตน้ทุนต่ าที่ซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ภายในประเทศโดยใช้ทัศนคติทีม่ีต่อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับ
ผู้โดยสารสายการบนิ กรณีศึกษา ผู้โดยสารทีท่่าอากาศยานดอนเมือง 
ปรียาภรณ์ ศรีทว ีและ กัญช์ อินทรโกเศศ 
 

2881-2891 

อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค โดยมี
ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ประทีป  ธนะส าเริง และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล 
 

2892-2901 
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การศึกษาปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือ 
ของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

THE STUDU OF FACTORS AFFECTING THE CREDIT SERVICES 
OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK 

AT YANGTALAD BRANCH, KALASIN PROVINCE 
อนิวรรต คูสกุล1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 

Aniwat Khusakul and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของ ธนาคารออมสิน
สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ และใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของ ธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ การศึกษาในคร้ังน้ีใชวิ้ธีสมัภาษณ์โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์สินเช่ือ 7 C’s และ 5 P’s ของธนาคารออม
สิน ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้ามีจ านวน 30 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่าลูกคา้ให้ความส าคญัจากปัจจัยทางดา้นต่าง ๆ 
เรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นการบริการควบคุมดูแลลูกคา้ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านวตัถุประสงค์ของการกู้ ปัจจัยด้านด้านหลักประกันการกู้ ปัจจัยด้านปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการช าระหน้ี ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของลูกหน้ี และปัจจยัดา้นภูมิประเทศลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ย
ท่ีสุด  

ค าส าคัญ : ธนาคารออมสิน, ปัจจัยท่ีมอิีทธิพล, หลกัประกัน, ความสามารถในการช าระหนี ้

Abstract 

 The Study aims to study of factors affecting the credit services of the Government Savings Bank, 
Yangtalad branch, Kalasin province, and use it as the guideline of the performance of the Government Savings 
Bank, Yangtalad branch, Kalasin province. In this study the interview approach is used along with credit analysis 
tool 7 C’s and 5 P’s of the Government Savings Bank, in a study of factors affecting the credit services of the 
Government Savings Bank, Yangtalad branch, Kalasin province. Sample group includes 30 persons. As a 
consequence from data collection found that customers provide the answer of the importance of the factors from 
the significant level such as customer service factor has the most importance given by customers, the objective  

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จ. ขอนแก่น 40002 
email: Aniwat.ku@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 email: pattarawadee999@hotmail.com 
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of borrowing factor, the borrowing guarantee factor, capital factor, the capability of debt payment factor, the 
qualification of the borrower factor respectively, and the geographical factor has the least importance given by 
customers. 

Keywords: the Government Savings Bank, influential Factors, Guarantee, the Capability of Debt Payment 

1.บทน า 
 ปัจจุบนัธุรกิจธนาคารไดมี้การแข่งขนักนัในอตัราท่ีสูงมาก ทั้งในเร่ืองของเงินฝาก และการให้บริการ
สินเช่ือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย การมีการบริการท่ีดีมีความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ถือเป็นส่วนส าคญัในการประกอบธุรกิจธนาคารในการเอาชนะคู่แข่ง ท่ีนบัวนัมีปริมาณความตอ้งการ
สินเช่ือของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีธนาคารออมสินสามารถเสนอผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ง่ือนไขท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ พร้อมทั้งด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงปลายปีไดอ้ยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าและกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก (สินเช่ือประชาชนสุขใจ) วงเงิน 
35,000 ลา้นบาท มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูใ่นระดบัหมู่บา้น วงเงิน 30,000 ลา้นบาท โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า
ให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs วงเงิน 100,000 ลา้นบาท โครงการประชารัฐ และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน กองทุนร่วมลงทุน
กิจการ SMEs เช่นเดียวกบัดา้นเงินฝากไดอ้อกผลิตภณัฑท่ี์จูงใจ และส่งเสริมการออม นบัว่าเป็นการบริหารกลยุทธ์
ตามแผนงานท่ีลงตวั 
 ทั้งน้ีจากการท่ีธนาคารด าเนินกลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหลู้กคา้
เกิดความพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินอีกคร้ัง ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่ง
ผลกระทบต่อการใชบ้ริการของธนาคารออมสินมากนอ้ยเพียงใด โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์สินเช่ือ 7 C’s และ 5 
P’s ของธนาคารออมสิน ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปศึกษาและน าเสนอเป็นแนวทางในการด าเนินงานของธนาคารออมสิน สาขายาง
ตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุต่อไป 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์สินเช่ือโดยใชห้ลกั 7 C’s และ 5 P’s 
 หลกั 7 C’s ในการประเมินความเส่ียงของการใหสิ้นเช่ือ 
 1) Character พิจารณาลกัษณะคุณสมบติัของลูกหน้ี ตลอดจนความตั้งใจจริง และความน่าเช่ือถือในการ
ผอ่นช าระหน้ีคืนใหก้บัธนาคาร ทั้งน้ีอาจดูไดจ้ากหนา้ท่ีการงาน ประสบการณ์การประกอบธุรกิจ การศึกษา คุณภาพ
ของผูบ้ริหาร ฐานะทางสงัคม ประวติัการช าระหน้ีเดิม เป็นคน้ 
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 2) Capacity ความสามารถในการช าระหน้ี พิจารณาจากความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และความสามารถ
ในการท าก าไร รวมทั้งพิจารณากระแสเงินสดของการประกอบกิจการวา่มีความสามารถในการช าระหน้ีคืนธนาคาร
หรือไม่ ตลอดจนพิจารณาแหล่งเงินทุนส ารองของกิจการ หากกระแสเงินปกติของกิจการมีปัญหา แต่หากเป็นการกู้
เพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์การซ้ือรถยนต์ ตอ้งพิจารณาจากขนาดของความมัน่คงของ
กระแสรายไดข้องผูกู้ ้โดยอาจจะดูจากลกัษณะ การประกอบอาชีพ ต าแหน่งทางหนา้ท่ีการงาน ตวัอย่างเช่น  หาก
ภาระการช าระหน้ีในแต่ละเดือนมีขนาดไม่เกินหน่ึงในสามของรายได ้โอกาสท่ีผูใ้หกู้ไ้ดรั้บการช าระหน้ีก็มีสูง เป็น
ตน้ 
 3) Capital คือ ทุนท่ีน ามาใชใ้นกิจการท่ีเป็นส่วนของลูกหน้ีเองไม่ใช่เงินท่ีมาจากการกู ้โดยพิจารณาวา่ดว้ย
เงินส่วนของท่ีขอกูเ้ป็นสัดส่วนเท่าใดต่อเงินส่วนท่ีลูกหน้ีเป็นเจา้ของเอง (Debt / Equity Ratio) ทั้งน้ีหากสัดส่วน
ดงักล่าวมีค่าต ่า การใหกู้ย้อ่มมีความเส่ียงท่ีต ่ากวา่ เน่ืองจากเป็นการส่ือถึงการร่วมรับความเส่ียงจากการประกอบการ
ของลูกหน้ีเงินกู ้อีกทั้งยงัเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการใหกู้เ้งินของธนาคาร 
 4) Collateral คือ หลกัประกนั ซ่ึงเป็นแหล่งในการช าระหน้ีแห่งท่ีสองของลูกหน้ีท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้
ตามสัญญา ซ่ึงโดยปกติมูลค่าของหลกัทรัพยค์  าประกนัจะมีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินกูจ้ริง นอกจากน้ีประเดน็ท่ีตอ้ง
อาจค านึงถึงเก่ียวกบัหลกัประกนั คือ การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัประกนั ความคล่องตวัของการขายทอดตลาด 
พูดง่าย ๆ กคื็อ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” นัน่เอง 
 5) Condition เป็นการมุ่งพิจารณาวตัถุประสงคข์องการกูโ้ดยการน าเงินกูไ้ปใช ้เช่น ใชใ้นการซ้ือสินคา้คง
คลงั และใชเ้ป็นทุนในการหมุนเวียน เพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ของกิจการ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการ เช่น วฎัจกัรเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ สภาวะ
การตลาด การผลิตสินคา้ท่ีมีความแตกต่างและมีความสามารถในการแข่งขนั กลยุทธการตลาด และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียภายในประเทศ 
เป็นตน้ 
 6) Country คือ การประเมินถึงตวัประเทศของผูข้อกู ้ใชพิ้จารณาในกรณีท่ีเป็นการกูเ้งินต่างประเทศ โดย
ปัจจุบนัการคา้ระหวา่งประเทศมีมากข้ึน การประเมินคุณค่าทางเครดิตจะตอ้งวิเคราะห์สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมการคา้ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ เน่ืองจากแนวคิดในความรับผิดชอบในหน้ีสินในแต่ละสังคมไม่เหมือนกนั 
ยิ่งกวา่นั้นเอกสารทางการพาณิชย ์และการปฏิบติัการทางการคา้กแ็ตกต่างกนั 
 7) Control คือ การควบคุมดูแลเก่ียวกบัการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลท่ีใช ้โดยผูกู้ท่ี้
จะบริหารธุรกิจไม่ใช่ผูกู้ท้ ั้งหมดทุกคนจะมีระบบการเงินและการด าเนินงานภายในส่ิงท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน าไปสู่
ปัญหาท่ีไม่คาดว่าจะเกิดความตอ้งการทางการเงิน ผูใ้ห้สินเช่ือและผูล้งทุนตอ้งแน่ใจว่าระบบบญัชีของบริษทัท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัสามารถปฏิบติัตามระเบียบและความตอ้งการทางกฎหมาย กล่าวคือ ระบบขอมูลในการ
บริหาร มีเพียงพอในการบริหารควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งมีคุณภาพ 
 หลกั 5 P’s คือ พิจารณาเม่ือลูกคา้มีความประสงคข์อสินเช่ือมี 5 ประการ ประกอบดว้ย 
 1. วตัถุประสงค์ (Purpose) ประเด็นของวตัถุประสงคข์องการขอกูว้ตัถุประสงคข์องการขอกูเ้ป็นเง่ือนไข
ส าคญัของขอ้น้ี กล่าวคือ ผูกู้ค้วรตอ้งมีวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินท่ีชดัเจนพอ ธนาคารจ าเป็นตอ้งรู้ในเร่ืองน้ี เพราะ
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มนัหมายถึงความชัดเจนของแหล่งท่ีมาของเงินรายไดท่ี้จะมาช าระหน้ีคืนธนาคารดว้ยเช่นกนั การใช้เงินกูท่ี้ไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้น มีความเส่ียงสูงมาก เพราะเงินจะถูกใชไ้ปในช่องทางท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพอนัใด
ในทางการคา้โดยทัว่ไปแลว้วตัถุประสงคข์องการขอสินเช่ือส าหรับลูกคา้หรือผูกู้ท่ี้ประกอบธุรกิจ ทั้งขนาดเลก็และ
ขนาดใหญ่ทัว่ไป  
 2. บุคคลหรือผูกู้ ้(People)  ประเด็นของตวัลูกคา้ผูข้อกูป้ระเดน็ของ P= People น้ีก็หมายถึงตวัลูกคา้ผูข้อกู้
นัน่เอง ไม่ว่าจะเป็นผูกู้ท่ี้เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยผูถื้อหุน้จ านวนหน่ึงร่วมกนัก่อตั้งกิจการข้ึนมา
เพ่ือประกอบธุรกิจ มีการควบคุมดูแลและบริหารงานดว้ยคณะกรรมการบริหาร ท่ีประกอบไปดว้ยผูบ้ริหาร หรือนกั
ธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ เขา้มาท างานร่วมกนั ค าว่าตวัลูกคา้ผูกู้ใ้นท่ีน้ีไม่ควรหมายถึงเพียงแค่
อุปนิสัยใจคอ ความซ่ือสัตย ์ความน่าเช่ือถือทางการเงินเท่านั้น แต่ความหมายท่ีมีนยัส าคญัยิ่งส าหรับการวิเคราะห์
ของธนาคารท่ีดีนั้นควรตอ้งรวมไปถึง คุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของธุรกิจทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวอีกดว้ย อาทิเช่น ระดบัการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ การตดัสินใจ ความสามารถในการก าหนดกล
ยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การจดัโครงสร้างองคก์ร การแข่งขนั และการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก เป็นตน้ นกัวิเคราะห์สินเช่ือตอ้งพึงสังวรไวเ้สมอว่า ธนาคารใหเ้งินกูใ้นวนัน้ีแก่ลูกคา้ผูกู้ ้ก็เพ่ือท่ีจะลงทุน
ในโครงการท่ีตอ้งอิงรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากอนาคตเท่านั้นมาช าระหน้ีคืนให้กบัธนาคารของเรา อะไรจะ
เกิดข้ึนในวนัขา้งหนา้นั้นสุดท่ีจะคาดเดาได ้ผูป้ระกอบการท่ีบริหารธุรกิจท่ีฉลาดและเก่งเท่านั้นจึงจะเอาตวัรอดและ
สามารถท่ีจะยืนหยดัอยูไ่ดใ้นระยะยาว และลูกคา้ท่ีมีคุณสมบติัแบบน้ีน่ีแหละท่ีธนาคารควรตอ้งแสวงหา และใหก้าร
สนบัสนุนใหเ้ติบโตต่อไป 
 3. การช าระคืน (Payment) คือการท่ีลูกคา้มีความสามารถในการช าระหน้ีคืน เป็นการป้องกนัความเส่ียงของ
ธนาคารท่ีมีต่อลูกคา้ยิ่งมีความสามารถในการชะระหน้ีดีมากเท่าไหร่ก็จะมีค่าความเส่ียงลดนอ้ยลงเท่านั้น อีกทั้งยงั
บ่งบอกถึงเครดิตของลูกคา้ในการมีวินยัในการช าระเงินตรงตามงวดท่ีธนาคารก าหนด เม่ือมาขอสินเช่ือรอบท่ีสอง
ลูกคา้จะมีเครดิตท่ีธนาคารใหไ้วจ้ากประวติัในการช าระหน้ี ท าใหป้ล่อยสินเช่ือไดง่้ายข้ึนนัน่เอง 
 4. การป้องกันความเส่ียง (Protection) ประเด็นของการป้องกันความเสียหาย ความหมายของค าว่า 
Protection นั้นก็คลา้ยกนักบัค าว่า Collateral นัน่เอง นัน่ก็คือธนาคารผูใ้ห้กูน้ั้น ควรตอ้งพิจารณาเรียกหลกัประกนั
จ านวนหน่ึงจากผูกู้เ้สมอ แมว้่าโครงการท่ีอนุมติัใหสิ้นเช่ือนั้นจะมีความเป็นไปไดสู้งมากแค่ไหนก็ตาม ตราบใดท่ี
โลกเต็มไปดว้ยความเส่ียง โอกาสท่ีโครงการจะลม้เหลวไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวย้่อมเกิดข้ึนไดเ้สมอ และดว้ย
เหตุผลน้ีธนาคารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัตวัเองจากความเสียหายในการใหกู้ไ้วเ้สมอใน 5. ศักยภาพ (Prospect) 
เป็นประเดน็ของลูกคา้ในการช าระหน้ีศกัยภาพของลูกคา้มาจากอาชีพหรือธุรกิจท่ีท าในปัจจุบนั จะบ่งบอกรายไดใ้น
การประกอบอาชีพท าให้มีศักยภาพในการกู้เงินท่ีดี ศักยภาพในการกู้เงินจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับงานท่ีท า 
ยกตวัอย่าง ขา้ราชการ จะมีศกัยภาพในการกูท่ี้มากเน่ืองจากงานท่ีท ามีความมัน่คงและไดสิ้ทธิจากรัฐบาลในการ
ส่งเสริมสิทธิในการกู ้ท าใหข้า้ราชการไทยสามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงินไดใ้นปริมาณท่ีมาก 
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3.วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ และอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงมีจ านวน 1,233 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลจ านวน
ประชากรจากกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอยางตลาด) 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ จึงเลือกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้ใช้
บริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน 30 คน ดว้ยวิธีของ Taro Yamane 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ ในหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของ
ธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 3.1.1 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ความถ่ีในการใชบ้ริการสินเช่ือ 
 3.1.2 ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายาง
ตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชห้ลกั 7 C’s และ 5 P’s มาใชใ้นแบบสมัภาษณ์น้ี เป็นการวดัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
บริการสินเช่ือ ซ่ึงการสัมภาษณ์ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชบ้ริการ
สินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารออมสินสาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน 30 คน โดยวิธีการ
สมัภาษณ์ ทั้งน้ีในการสมัภาษณ์ไดมี้การอธิบายวตัถุประสงคข์องการศึกษาและเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้
ถามหากมีขอ้สงสยั ไดมี้การด าเนินการสมัภาษณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการรวบรวมประมวลผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดย

การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือหาผลสรุปตามวตัถุประสงค์ 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 6 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
สามารถสรุปและอภิปรายโดยแบ่งตามวตัถุประสงค์ และไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถ
น าเสนอไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผู ้ถูก
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 30 ปี – 60 ปี มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ไปจนถึง
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานราชการทอ้งถ่ิน มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000 บาท ไปจนถึง 35,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้
บริการสินเช่ือบุคคลโดยหน่วยงานมีขอ้ตกลงกบัทางธนาคาร มีความถ่ีในการใชบ้ริการสินเช่ือ ปีละ 1 คร้ัง ไปจนถึง 
ปีละ 3 คร้ัง ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เดิมของธนาคารมานานกวา่ 5 ปี 
4.2 ผลการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยผูถู้กสมัภาษณ์ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของลูกหน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จะมีเครดิตท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี มี
หน่วยงานหกัน าส่งช าระหน้ีใหปั้จจยัทางดา้นน้ี จึงส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน
สาขายางตลาดมาก เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีท าขอ้ตกลงกบัทางธนาคาร (MOU) จึงสามารถลดความเส่ียงในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือได ้
 ปัจจยัดา้นความสามารถในการช าระหน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ มีหน่วยงานหักน าส่ง
ช าระหน้ีให้ทุกเดือน ท าให้ไม่มีประวติัหน้ีคา้งช าระ ปัจจยัดา้นน้ีจึงส่งผลกระทบค่อนขา้งน้อยในการใช้บริการ
สินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด 
 ปัจจยัดา้นตน้ทุน ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจหรือเจา้ของกิจการ จะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีมากเน่ืองจาก
ตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยธนาคารออมสินไดใ้หด้อกเบ้ียเงินกูก้บัลูกคา้กลุ่มน้ีต ่ากว่า
ธนาคารอ่ืน จึงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้กลุ่มน้ีเสมอมา 
 ปัจจยัดา้นหลกัประกนัการกู ้ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีมาก เน่ืองจากยงัมีกลุ่มลูกคา้อีก
มากท่ียงัเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไม่ได ้แต่ธนาคารออมสินสามารถแบกรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มลูกคา้สินเช่ือกลุ่มน้ี
ได ้จึงมีผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือมารองรับ เช่น โครงการสินเช่ือธนาคารเพ่ือประชาชน เป็นตน้ 
 ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคข์องการกู ้ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการกูเ้พ่ือใชจ่้าย อุปโภค บริโภค ใน
ครัวเรือน และใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบกิจการ ปัจจยัดา้นน้ีจึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นภูมิประเทศ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย ปัจจยัดา้นน้ีจึงมีความส าคญัในระดบันอ้ยในการใช้
บริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขายางตลาด 
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 ปัจจยัดา้นการบริการควบคุมดูแลลูกคา้ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขา
ยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ เม่ือประสบวิกฤตในการประกอบกิจการ หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ธนาคารมีมาตรการ
ในการเขา้ช่วยเหลือ โดยการปรับลดดอกเบ้ียเงินกู ้หรือ เขา้มาตรการพกัช าระหน้ี ท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและไม่
วิตกกงัวลในการใชบ้ริการ ปัจจยัทางดา้นน้ีจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด ในการดูแลลูกคา้ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
จากการส ารวจและสัมภาษณ์ของกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด สามารถสรุป
ไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขายางตลาด ตามหลกั 7 C’s และ 5 P’ มีดงัน้ี 
1) ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของลูกหน้ี โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญันอ้ยเน่ืองจากมีอาชีพรับราชการ เป็นตน้ 2) 
ปัจจยัดา้นความสามารถในการช าระหน้ี โดยลูกคา้ส่วนใหญ่มีหน่วยงานหกัน าส่งช าระหน้ีให ้จึงใหค้วามส าคญัใน
ปัจจยัดา้นน้ีนอ้ย 3) ปัจจยัดา้นตน้ทุน โดยกลุ่มกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางดา้นน้ีปาน
กลาง เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบกิจการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ี 4) ปัจจยัดา้นหลกัประกนัการกู ้โดย
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัในดา้นน้ีมาก เน่ืองจากลูกคา้ประชาชนทัว่ไปไม่มีหลกัประกนัในการกู้
เงินแต่ธนาคารออมสินไดแ้บกรับความเส่ียงในกรณีกูโ้ดยไม่มีหลกัประกนั ท าให้ลูกคา้สนใจท่ีจะใชบ้ริการกบั
ธนาคารเป็นจ านวนมาก 5) ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงคข์องการกู ้โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในดา้น
น้ีมาก เน่ืองจาก น าเงินท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอุปโภค บริโภค 6) ปัจจยัดา้นภูมิประเทศ 
โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในดา้นน้ีนอ้ย เน่ืองจากส่วนมากอาศยัอยู่ท่ีประเทศไทย และมีสัญชาติ
ไทย 7) ปัจจยัดา้นการบริการควบคุมดูแลลูกคา้ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นน้ีมากท่ีสุด 
เน่ืองจาก ธนาคารออมสินมีมาตรการเขา้ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาทางภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าใหลู้กคา้เกิด
ความพึงพอใจและตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด  เป็นตน้ 
 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 จากการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้สามารถน าผลท่ีได ้จากการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการธุรกิจของธนาคาร ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมและแกไ้ขลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่า เพ่ือ
ช่วยเหลือลูกหน้ีเหล่าน้ี ใหก้ลบัมาเป็นลูกหน้ีชั้นดี และสามารถสร้างผลก าไรใหก้บัธนาคารออมสินสาขายางตลาด
ในการด าเนินธุรกิจธนาคาร อีกทั้ง ยงัสร้างความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารออมสิน สาขายางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท าใหมี้กลุ่มลูกคา้มีความไวว้างใจในการเขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

Services Marketing Mix Factors Affecting Consumer Behavior Toward 
Selecting Restaurants in Suphanburi 

ถิรายุ ส าเร็จผลไพบูลย์1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 
 Tirayu Sumrejphonpaiboon and Khanchitpol Yousapronpaiboon  

บทคดัย่อ 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร จงัหวดั

สุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(8 P’s)ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

และ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ในจงัหวดัสุพรรณบุรี และท าการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารจงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 400คนท่ี มีการใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดั ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(8 P’s) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กบั พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการร้านอาหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริการม, พฤติกรรมผู้บริโภค, ร้านอาหาร 

Abstract 

            This purpose of this research was studied the service marketing mix (8 P’s) factors  affecting consumer 

behavior toward selecting restaurants in Suphanburi. The factors consisted of the service marketing mix, 

demographic data and consumer behavior affecting consumers to made decision on selecting restaurants in 

Suphanburi. The survey method was conducted by analyzing 400 questionnaire from the target consumers that made 

decision to selecting restaurants in Suphanburi. The study result  found that  the service marketing mix(8 P’s) related 

to consumer behavior toward selecting restaurants in Suphanburi with the same direction. 

 

Keywords: Service Marketing mix(8 P’s), Consumer Behavior, Restaurants  
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1.บทน า 

     จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของประเทศไทยในปัจจุบนั ส่งผลใหห้ลายๆธุรกิจต่างประสบปัญหามีหลายๆ

ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั แต่เน่ืองจาก”อาหาร”เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีใชใ้นการด ารงชีวิตของมนุษย ์  ส่งผล

ใหส้ าหรับธุรกิจอาหารเองถึงแมจ้ะอยูใ่นช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจมีปัญหา แต่ธุรกิจประเภทอาหารยงัมีการเติบโอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยจากการวิจยัพบวา่ในปี 2558  ธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000 - 110,000 ลา้นบาท 

เติบโตอยูใ่นกรอบร้อยละ 6.9 - 8.9 จากในปี 2557 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, ธ.ค.2557) และ ธุรกิจอาหารท่ีมีสภาวะการ

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีผูป้ระกอบการ ในธุรกิจประเภทอาหารเพ่ิมมากข้ึน จากขอ้มูลยอดขายสินคา้ไม่คงทน

ประเภทอาหารสดเพ่ิมข้ึนมากเน่ืองจากผูป้ระกอบการไดเ้จาะกลุ่มตลาดธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมากข้ึน 

รวมทั้งเพ่ิมกลยทุธ์ในการส่งเสริมการขายเพ่ือช่วยกระตุน้ยอดขาย (สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 

และแนวโนม้ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย)  จากขอ้มูลทางขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ท าการศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดั

สุพรรณบุรี ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีจะน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนร์วมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ

และบริการในการบริหารดา้นต่างๆของร้านอาหารในจงัหวดัสุพรรณบุรี เพ่ือการปรับกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัภาวะการ

แข่งขนัของตลาดในปัจจุบนั ใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยเคร่ืองมือส่วนประสม

การตลาดบริการ ทั้ง 8 ดา้น เพ่ือเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม โดยอาจเร่ิมจากกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นตวั

แรกของเคร่ืองมือ 8 ดา้น ควบคู่ไปกบัการใชคุ้ณภาพบริการเพ่ือใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง ดว้ยการส่งมอบคุณภาพการ

บริการท่ีเป็นเลิศ(ครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์2551) โดยผูวิ้จยัเช่ือวา่ผลท่ีไดรัับจากการวิจยัจะเป็นประโยชนใ์หก้บั

ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารหรือบุคคลท่ีมีความสนใจในธุรกิจดา้นร้านอาหาร สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน ์ ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง  ปัจจยัส าคญัของการบริการท่ีใชใ้นการวางกลยทุธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์างการตลาดบริการในตลาดเป้าหมายท่ีไดว้างเอาใว ้ 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ  (Zeithami, VA. & Bitner, MJ. ,2000) 

     สมวงศ ์พงศส์ถาพร, 2546 ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทั้งแปด (8 Ps) ประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

     ดา้นสินคา้,บริการ (Product)  การเลือกสินคา้และบริการจะตอ้งตดัสินใจเลือกบริการหลกั (Core Service) และ

องคป์ระกอบเสริม (Supplementary Service) ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     ราคาท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย (Price) องคป์ระกอบน้ีนอกเหนือจากในเร่ืองของราคาตามปกติท่ีจะตอ้งตดัสินใจ เหมือนกบั
ราคาของสินคา้แบบเดิมแลว้ ในดา้นของการบริการยงัตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งเสียไปใน
การมาใชบ้ริการตลอดจนความรู้สึกทางดา้นร่างกาย และจิตใจท่ีอาจออกมาในแง่ลบไม่พอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากบริการไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหมายไว ้
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ด้านสถานท่ี (Place) การตัดสินใจเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ ต้องค านึงถึงปัจจัยทางด้านสถานท่ีท่ี
ใหบ้ริการ เน่ืองจากลูกคา้มกัจะใหค้วามส าคญักบัความรวดเร็ว และความสะดวกในการรับบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เพ่ือแข่งกนัเสนอบริการท่ีสะดวกรวดเร็วใหก้บัลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 
     ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) บทบาทในการใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นต่อลูกคา้ ชกัชวนใหเ้ห็นความน่าสนใจ 
ความคุม้ค่าของสินคา้และบริการตลอดจนประโยชนท่ี์จะไดรั้บ  เป็นส่วนกระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือบริการเร็วข้ึน                            
     ดา้นบุคลากร (People) มีบริการหลายชนิดท่ีเจาะจงให้ลูกคา้และพนกังานตอ้งมามีส่วนร่วมในการผลิตและส่ง
มอบการบริการพร้อมกนั ขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยมากลูกคา้จะประเมินคุณภาพของบริการจากการติดต่อรับบริการ
จากพนกังานบริการ  
     ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process)  เป็นขั้นตอนของกระบวนการออกแบบการส่งมอบสินคา้และบริการให้กบั
ลูกคา้ ถา้การออกแบบท าไดดี้ การส่งมอบบริการกจ็ะมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง ตรงเวลา มีคุณภาพสม ่าเสมอ แต่ถา้การ
ออกแบบขั้นตอนการผลิตบริการไม่ดีพอ จะท าใหลู้กคา้รู้สึกไม่พอใจจนอาจจะเลิกใชบ้ริการไปเลย  
     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นองคป์ระกอบท่ีมีส่วนในการช่วยท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่บริการนั้น
มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพดว้ยเช่นเดียวกนั องค์ประกอบน้ีไดแ้ก่ อาคารส านกังานของสถานท่ีท่ี
ใหบ้ริการ เคร่ืองมือท่ีใช ้การแต่งกายของพนกังานท่ีเหมาะสม เคร่ืองหมายการคา้ ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
เน่ืองจากสินคา้บริการจะเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน 
     ดา้นผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality)  ปัจจยัขอ้น้ีหมายถึงประสิทธิภาพของบริการและคุณภาพ
บริการ คุณภาพบริการท่ีไม่ดีหรือไม่สม ่าเสมอท าใหลู้กคา้หนีหายไปไดง่้าย ในขณะเดียวกนั การเพ่ิมคุณภาพโดยไม่
ค านึงถึงตน้ทุนและการตั้งราคาท่ีเหมาะสมก็อาจจะท าให้ ผลประกอบการของบริษทัมีปัญหาในเร่ืองของก าไรได้
เช่นเดียวกนั ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญั เพราะคุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งได้
โดยง่าย  หรือในอีกดา้นหน่ึง ส่วนประสมการตลาดบริการ(ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2547) หมายถึง  ปัจจยัส าคญั
ของการบริการท่ีใชใ้นการวางกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์างการตลาด
บริการในตลาดเป้าหมายท่ีได้วางเอาไว ้ ซ่ึงเคร่ืองมือหรือองค์ประกอบหลกัของส่วนประสมการตลาดบริการ 
ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  และ ปัจจยัดา้นผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity 
and Quality)  
ผูวิ้จยัเช่ือวา่องคป์ระกอบ ส่วนประสมการตลาดบริการ (8 P’s)สามารถน าไปใชก้บัการวิจยัของผวิ้จยัเน่ืองจาก
ร้านอาหารถือเป็นหน่ึงในธุริจการบริการท่ีตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมามีส่วนร่วมและเช่ือวา่ผลท่ีไดรั้บจะออกมา
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ล่าวเอาใว ้โดยปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคมาจากความสะดวกของสถานท่ี
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ในกรณีท่ีปัจจยัดา้นราคาไม่แตกต่างกนั (วิโรจน ์ตระกลูสุขสนัต,์ 2556) 
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ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค  (Kotler, 1997) 
     ไดท้ าการอธิบายใวว้า่โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior  Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดในรูปแบบของส่ิงกระตุน้(Stimulus)  ท่ีท าให้เกิด
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box)  ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ต่างๆ ของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะน าไปสู่การตอบสนองของผูซ้ื้อ(Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ(Buyer’s 
Purchase Decision)  
     กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ  
     การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การรับรู้ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการรับรู้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างสภาพท่ีดีข้ึน และสภาพท่ีเป็นอยู่ของบุคคล ผูผ้ลิตควรตอ้งสร้างให้ผูบ้ริโภครับทราบถึงความจ าเป็นและ
ความตอ้งการของผูผ้ลิตหรือช้ีใหเ้ห็นวา่สินคา้หรือบริการสามารถแกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ 
     การค้นหาข้อมูล (Information Search) การค้นหาข้อมูลเม่ือผู ้บริโภคตระหนักว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจาก
กระบวนการขั้นท่ี 1 ผูบ้ริโภคกจ็ะคน้หาขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือท าการแกไ้ขปัญหานั้น 
     การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Of Alternatives) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาในคร้ังท่ี 2 จะถูกน ามาพิจารณา
ทางเลือกท่ีมีขยายภาพโดยพิจารณาถึงกลุ่มของคุณสมบติัท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตายี่หอ้สินคา้หรือถือว่าเป็น
เกณฑใ์นการประเมินผลตามยี่หอ้สินคา้คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
     การตัดสินใจเลือกซ้ือ (Purchase Decision)  การตัดสินใจซ้ือหลงัจากประเมินทางเลือกต่างๆแล้วในขณะน้ี
ผูบ้ริโภคจดัซ้ือหรือเลือกท่ีจะตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือน้ีเป็นการตอบสนอง (Response) ต่อส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
คุณสมบติัตรายี่หอ้สินคา้หรือบริการต่างๆการตั้งใจซ้ือจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และการก าหนดทศันคติ
ของผูบ้ริโภคการตั้งใจซ้ือท่ีมีต่อตราสินคา้หน่ึงจะสมบูรณ์เม่ือเกิดจากซ้ือสินคา้หรือบริการจริงๆ 
     พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post - Purchase Behavior) การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่
ถือว่าส้ินสุดลงเม่ือผูบ้ริโภคท าการซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้ ขอ้มูลจากการใชสิ้นคา้จะป้อนกลบัเพ่ือการซ้ือซ ้ าใน
อนาคต ถา้ผลลพัธ์จากการใชสิ้นคา้เป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในอนาคตจะเกิดการซ้ือซ ้า แต่ถา้ไม่เป็นท่ีพอใจก็จะ
ไม่เกิดการซ้ือซ ้าอีกในอนาคต 
     ก่ิงกมล นพนิยม (2554)  ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านอาหารณัฐกมล อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าลูกคา้ท่ีมีเพศและรายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ลูกคา้ท่ีมีช่วงอายุ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ลูกคา้ตอ้งการ
ใหเ้พ่ิมความหลากหลายของเมนูอาหาร การเพ่ิมปริมาณอาหาร การบริการเร่ืองท่ีจอดรถและโต๊ะอาหาร 
     Szu-Ju Lin, Chao-Hua Li, Ching-Sing You (2011) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบั
กลยุทธ์ทางการตลาด กรณีศึกษาในไต้หวนั พบว่าผูบ้ริโภคในไต้หวนัให้ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด และ ดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อพฤคิกรรมการเลือกซ้ือของปู้บริโภคมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการใหมี้การใชก้ลยทุธ์ Low-Price อยูเ่สมอ 
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พฤตกิรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้
การบริการร้านอาหารในจงัหวัด

สุพรรณบุรี  2 

 

-การรับรู้ปัญหา 

-การคน้หาขอ้มูล 

-การประเมินผลทางเลือก 

-การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

-พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 

 

3.วธิีการศึกษา 
สมมตฐิานที่1 H0 : ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
       H1 : ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที่2 H0 : ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการไม่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ  
       ร้านอาหาร 
       H1 : ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
   

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  1 Zeithami, VA. & Bitner, MJ. ,2000). Services Marketing, 

           2 Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-สถานท่ีอยู่อาศยั 
-อาย ุ
-รายไดต่้อเดือน 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  1 

-ดา้นผลิตภณัฑ ์

-ดา้นราคา 

-ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

-ดา้นการส่งเสริมการขาย 

-ดา้นบุคลากร 

-ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

-ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

-ดา้นผลิตภาพ 

 

 

H1 

H2 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั มีการก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชากรท่ีมีการใชบ้ริการ
ร้านอาหารในจงัหวดัสุพรรณบุรี และ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีเป็นลูกคา้ของร้านอาหารใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ (Yamane,1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  และยอมรับค่าความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 5(รองศาสตราจารย ์ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามมาทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 ชุด และท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social 
Science) ในการหาความน่าเช่ือถือตามเกณฑส์ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient) ท่ี  
ซ่ึงค่าครอนบคัท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.912 มากกว่าท่ีก าหนดความน่าเชือของแบบสอบถามใวคื้อไม่นอ้ยกว่า0.7 สรุปได้
ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือร้อยละ 91.20  และท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 ชุด ในจงัหวดัสุพรรณบุรีโดยท า
การเก็บขอ้มูลตามร้านอาหารยอดนิยมในจงัหวดัสุพรรณบุรี และแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง  โดยขอ้มูล
ทั้งหมด ถือเป็นความลบัจะไม่มีการน าไปเปิดเผยโดยอา้งอิงถึงตวัผูต้อบ (Confidentiality)  โดยประกอบไปดว้ย 2
ส่วน คือทั้ งความเป็นนิรนาม และความลบัของข้อมูล ความเป็นนิรนาม คือ ตัวผูวิ้จัยเองไม่ทราบว่าผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามคือใคร  ในส่วนความลบัของขอ้มูล คือ ทางผูวิ้จยัจะไม่เปิดเผยว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีการตอบ
แบบสอบถามวา่อยา่งไรบา้ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับวจิยัในคร้ังน้ีท่ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

     สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ทางผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได ้ เพ่ือให้เห็นถึงข้อมูล
ทั่วไป โดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage), ค่าเฉล่ีย(Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
     สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  การน าผลข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแทนอ้างอิงถึงกลุ่ม
ประชากรทั้งหมดในแต่ละสมมติฐาน เพ่ือสรุปผล ดงัน้ี 
     สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีไม่
แตกต่างกนั โดยทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใชก้ารทดสอบเพ่ือหา
ค่าความแตกต่าง t-test Independent และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis  Of  Varience : 
One-Way ANOVA)  
 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coeffient. 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
    จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  และเป็นเพศชาย จ านวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นจ.สุพรรณบุรี เป็นจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 65.20  และไม่ได้
อยูใ่นจ.สุพรรณบุรี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  ตามล าดบั  เม่ือสรุปผลตามสมติฐานท่ีทางผูวิ้จยัไดต้ั้งเอาใว ้
รายละเอียดดงัน้ี  
     สมตติฐานท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานท่ีอยูอ่าศยั อาย ุและ รายไดต่้อเดือน 
สมมติฐานท่ี 1.1 ดา้นเพศ 
     พบว่ามีค่าP เท่ากบั 0.747 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัคือ  0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั คือ เพศท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.2 สถานท่ีอยูอ่าศยั 
     พบว่ามีค่าP เท่ากบั 0.170  ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัคือ  0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั คือ สถานท่ี
อยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.3 ดา้นอาย ุ
     พบว่ามีค่าP เท่ากบั 0.287 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัคือ  0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั คือ อายุท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.4 รายไดต่้อเดือน 
     พบว่ามีค่าP เท่ากบั 0.900 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัคือ  0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั คือ อายุท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  

ส่วนประสมการตลาดบริการ Sig. (2-tailed) Pearson Correlation ระดบัความสมัพนัธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.00* 0.710 สูง 

ดา้นราคา 0.00* 0.630 ปานกลาง 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.00* 0.681 ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.00* 0.387 ต ่า 

ดา้นบุคลากร 0.00* 0.733 สูง 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.00* 0.510 ปานกลาง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.00* 0.737 สูง 

ดา้นผลิตภาพ 0.00* 0.678 ปานกลาง 

 
จากตารางดงักล่าวเป็นตารางสรุปสมตติฐานในดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence)  และ ปัจจยัดา้นผลิตภาพ (Productivity and Quality) กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

    ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.710 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด

ไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นผลิตภณัฑก์บัพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นราคา 

     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.630 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด

ไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นราคากบัพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

    ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.681 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด

ไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด      

     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.384 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นการส่งเสริม

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัดา้นบุคลากร 

     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.733 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นบุคลากรกบั

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง 

สมมติฐานท่ี 2.6 ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.510 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดไว ้คือ 0.01 ดงันั้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 2.7 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.737 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด

ไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นลกัษณะทางกายภาพกบั

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง 

สมมติฐานท่ี 2.8 ปัจจยัดา้นผลิตภาพ 

     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.678 และมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดไว ้คือ 0.01 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในผลิตภาพกบั

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

    จากวตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ีผูวิ้จยัไดว้างเอาใวใ้นตอนแรก  เม่ือน าวตัถุประสงคใ์นการศึกษมาวิเคราะห์ร่วมกบั

ผลการศึกษาท่ีออกมาไดด้งัน้ี ในส่วนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าในส่วนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาท่ีออกมา คือยอมรับสมมติฐานหลกัในทุกขอ้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั จะเห็นไดว้่าไม่ว่าจะเป็นเพศใด มีอายุเท่าไร หรือ รายไดต่้อเดือน

เท่าไร ต่างมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ท่ีใกลเ้คียงกนั เน่ืองดว้ยจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีความ

หลากหลายทางประชากรชากรค่อนข้างน้อย มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตท่ีใกลเ้คียงกัน ท าให้มีลกัษณะของ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีใกลเ้คียงกนั และในส่วนของปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง8ดา้น ต่างมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหาร ในจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด ในทั้ง 8 ดา้นของปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ  

ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ จะเห็นไดว้า่ทุกดา้นใน8ดา้น ต่างมีผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ในจงัหวดัสุพรรณบุรีทั้ง 8 ดา้น ผูวิ้จยัเสนอว่าร้านอาหารแต่ละร้านควร

ด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดโดยใชท้ั้ง 8 ดา้นน้ีเป็นหลกั  ซ่ึงหากไม่สามารถด าเนินการไดใ้นคราวเดียวทั้งหมด  ทาง

ผูวิ้จยัเห็นว่าควรเร่ิมจากปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงก่อน คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ก่อน ซ่ึงปัจจยัแต่ละดา้นเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรงจากภายนอก และเป็นปัจจยัท่ี

สามารถน าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้โดยง่าย โดยผูวิ้จัยหวงัว่าข้อมูลดังกล่าวจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูท่ี้เป็นเจา้ของร้านอาหารหรือผูท่ี้สนใจจะเปิดร้านอาหารเป็นของตวัเองต่อไป ส าหรับการวิจยัในคร้ัง
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ต่อไปผูวิ้จยัเห็นว่าควรออกแบบ แบบสอบถามให้มีในลกัษณะปลายเปิดเขา้มาดว้ย จะท าให้ผต้อบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้พ่ิมเติมมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการศึกษามากยิ่งข้ึนดว้ย 
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ 

The Marketing Mix Factors Affecting to Buying Behaviors of Big Bike 
รวรัีตน์ สีบัว1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Rawerat Seibua and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์
ขนาดใหญ่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค่้า   t-test Independent การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี ระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ, รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
 

Abstract 
The research to study the marketing mix factors affecting to buying behaviors of Big Bike. Questionnaire was used 
as the data collection instrument and analyzed using SPSS. Statics used for the analysis include percentage, mean, 
standard deviation, t-test independent and One-Way anova, analysised of variance and Pearson correlation 
coefficient. The findings reveal the following. The majority of the sample groups were males, aged between 21-25 
years, an average monthly income of 10,001-20,000 baht, employees of private company. The test hypothesis that 
marketing mix factors had relation buying behaviors of Big Bike to the same direction.  
Keywords: Marketing Mix, Buying Behaviors, Big bike 
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1. บทน า 
      ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่ารถจกัรยานยนตมี์ความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของกลุ่มคนส่วนใหญ่ เพราะมี
ความสะดวก คล่องตวั และรวดเร็วในการเดินทางและยงัสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรไดเ้ป็นอย่างดี ช่วงท่ีผ่าน
มาจากสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อน โดยปริมาณการจดทะเบียนรถใหม่(ป้ายแดง) 
ประเภทรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2557 อยูท่ี่ 392,295 และในปี 2558 อยูท่ี่ 395,190 เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 0.7 (กลุ่มสถิติขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2557) แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้
รถจกัรยานยนตเ์พ่ิมมากข้ึน โดยรถจกัรยานยนตป์ระเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากคือ รถจกัรยานยนตข์นาด
ใหญ่ หรือ “บ๊ิกไบค”์ (Big Bike) ในประเทศไทยนั้นถือเป็นตลาดนอ้งใหม่ท่ีมีผูผ้ลิตจากต่างประเทศใหค้วามสนใจท่ี
จะเขา้มาลงทุน โดยภาพรวมตลาดรถบ๊ิกไบค์นั้นมีอตัราการเติบโตร้อยละ 120 ในปีท่ีผ่านมาซ่ึงไดรั้บกระแสความ
นิยมจากกลุ่มวยัรุ่นท่ีรักความเร็ว และความสวยงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของรถบ๊ิกไบค์ (ยุทธนา มัง่คัง่, 2558)   จาก
ยอดขายรถในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา  โดยในปี 2553 มียอดขาย 1,300 คนั   ปี 2554   เพ่ิมข้ึนเป็น 2,300 คนั  ปี 2555 เติบโต
ข้ึน  5,900 คนั  ปี 2556 ทะลุหลกัหม่ืนคนัเป็นคร้ังแรกดว้ยยอดขาย 13,000 คนั    และปี 2557 เพ่ิมข้ึน 16,000 คนั 
(ไทยรัฐออนไลน,์ 2558) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีผูท่ี้ช่ืนชอบรถบ๊ิกไบคเ์พ่ิมข้ึนในทุกๆปี อยา่งไรกต็ามผูบ้ริโภคแต่ละคน
จะมีพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจากรูปลกัษณ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด หรือสมรรถนะของรถกต็าม ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการน าเอาขอ้มูลท่ีได้
จากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ รวมไปถึงการปรับปรุงสินคา้และบริการเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกลุ่มรถบ๊ิกไบค์ ทั้งน้ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเติบโตของ
ธุรกิจ ตลอดจนพฒันาและขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า นักการตลาดจึงใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือหลกัส าคญั ซ่ึงต้องพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับค านิยามของส่วนประสมทางการตลาด  (Kotler, 2000) ไดใ้ห้
นิยามไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงน ามาใชเ้พ่ือสนอง
ความพึงพอใจแก่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีองคป์ระกอบอยู ่4 ประการ เรียกวา่ 4P ไดแ้ก่ Product (ผลิตภณัฑ)์ Price (ราคา) 
Place (สถานท่ีจดัจ าหน่าย) Promotion การส่งเสริมการขาย  (Lamb, Hair, and McDaniel, 2000) ไดใ้ห้นิยามของ
ส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาด
เป้าหมาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทั้งสองฝ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Churchill and Peter, 1998)ไดใ้หนิ้ยามไว้
วา่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ การน าเคร่ืองมือกลยทุธ์ทางการตลาด มาใชร่้วมกนัเพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้และ
บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร องค์ประกอบหลกัของส่วนประสมทางการตลาด มี 4 อย่าง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 
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ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 2000)ไดคิ้ดตวัแบบจ าลองในการอธิบายส่วนประสมทาง
การตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย 4P ไดแ้ก่ Product (ผลิตภณัฑ)์ หมายถึง สินคา้หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีจ าตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้Price (ราคา) หมายถึง การตั้งราคาขายให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหธุ้รกิจไดก้ าไร การตดัสินใจในการก าหนดราคานั้นตอ้งควบคู่กบัความยติุธรรมไปพร้อมกนั Place (สถานท่ีจดั
จ าหน่าย) หมายถึง ท าเล ท่ีตั้งหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการได ้Promotion 
(การส่งเสริมการขาย) หมายถึง การจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ตลาดเป้าหมาย ดงัรูปภาพท่ีแสดง 

 

รูปที่ 1 แสดงส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มา: Kotler, Phillip (2000). Marketing Management (The Millennium edition)  
 
จากส่วนประสมทางการตลาดขา้งตน้ ผูด้  าเนินธุรกิจจะตอ้งท าการตดัสินใจในองคป์ระกอบทั้ง 4 อย่างไปพร้อมกนั 

และตอ้งคอยปรับปรุงส่วนประสมทั้ง 4 อย่างน้ีอยู่เสมอ เน่ืองจากในปัจจุบนักระบวนการซ้ือส าหรับผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อ

จะยึดหลกัมูลค่าสูงสุด รวมไปถึงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ี
เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุดและส่งผลใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ (ครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์ 2554) 
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     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ โดยมีกระบวนการตดัสินใจมีส่วนในการกระท าท่ีท าให้เกิด
การจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Kotler, 2003) กล่าวว่า  พฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค (Consumer Buying 
Behavior) หมายถึง ผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นบุคคล หรือกลุ่มองคก์ร มีความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้และบริการส าหรับการ
บริโภคส่วนตวั ตามความคิดหรือประสบการณ์ เพ่ือสอบสนองความตอ้งการของตนเอง แบบจ าลองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Kotler, 1997)อาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้นการตลาดโดยยึดแนวคิดวา่พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้
ตอ้งมีสาเหตุหรือส่ิงเร้ามาเป็นตวัท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆออกมา โดยส่ิงเร้าต่างๆสามารถเป็นตวัเปล่ียนพฤติกรรม
ของผู ้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ประกอบด้วย 5 ขั้ นตอน คือ  การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 
(Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือ
บริการ การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผูบ้ริโภคจะท าการแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การ
ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคอาจมี
การก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผูบ้ริโภคท าการ
ตดัสินใจเลือกโดยมีหลกัเกณฑใ์นดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด และการประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการแลว้ หลงัจากนั้นจะเป็นส่วนของความคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หรือบริการ  ดงัรูปภาพท่ีแสดง 

 
 
รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ที่มา: Kotler, Phillip (2003) Marketing Management 
 
     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (นภดล ศึกษากิจ, 2555) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
ความเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัท่ีส าคญัมาก กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองของการ
รับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการรถยนต์ท่ีสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย
และเลือกการคน้หาขอ้มูลจากตวัแทนและศูนยบ์ริการ รวมทั้งตดัสินใจจากประโยชน์ท่ีไดรั้บเป็นหลกั ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นบริการหลงัการขายและศูนยบ์ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ภทัรวดี โชติมิตร, 2556) 
ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตบางบอน 
ผลการวิจยัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง
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ผูบ้ริโภคในเขตบางบอนนั้น พบว่าพฤติกรรมในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ในดา้นต่างๆ ลว้นแลว้ต่อส่งผลกับพฤติกรรมดา้นต่างๆและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตบางบอน ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตบางบอน 
ยกเวน้พฤติกรรมดา้นชนิดเคร่ืองยนต์และระบบเกียร์ ซ่ึงงานวิจยัทั้ง 2 เร่ืองเป็นไปทิศทางเดียวกนันัน่คือปัจจยัใน
ดา้นต่างๆมีความสมัพนัธ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
 

3. วธิีการศึกษา 

     การวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาด
ใหญ่ เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบนั ท่ีมีรูปแบบในการวิจยัโดยการใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) เป็น
ลกัษณะการตั้งค าถามโดยมีการก าหนดตวัเลือกค าตอบต่างๆเอาไว ้โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกจากตวัเลือกท่ี
ก าหนดไว้เท่านั้ น ระยะเวลาเก็บข้อมูลเดือน มีนาคม 2559   โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากผู ้บริโภคท่ีเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเคยเลือกซ้ือหรือเคยใชร้ถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่   ในการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากไม่
ทราบกลุ่มประชากรท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1970) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบัความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ีร้อยละ 5 ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากนั้น
ด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบค่าความเ ท่ียงตรง (Reliability)  สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’Alpha: α) พบว่าภาพรวมของ
แบบสอบถามไดเ้ท่ากบั 0.964 หลงัจากนั้นด าเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด และน ามาวิเคราะห์และประเมินผล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics 17.0 สถิติท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่า t-test Independent และ One-Way ANOVA การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

สมมติฐานท่ี 1   Ho : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาด  
 ใหญ่ไม่แตกต่างกนั 
                          H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาด
 ใหญ่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  Ho : ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ
 รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่  
                         H1 : ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ
 รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 
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กรอบแนวคิด 
 

 
                       

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
รายได ้และอาชีพ กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ และศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ไดด้ าเนินการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวา่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 96 มี
อายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 38.50 รายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.00 และมีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 132 คิดเป็นร้อยละ 33.00  
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (Demography) 
1. เพศ (Gender) 
2. อาย ุ(Age) 
3. รายได ้(Income) 
4. อาชีพ (Occupation) 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

H1 

H2 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่  (  Decision 
Buying Behaviors )  
1. รับ รู้ความจ า เ ป็น (Need Recognition) 
2. แสวงหาข้อ มูล  ( Information Search) 
3. ป ร ะ เ มิ น ท า ง เ ลื อ ก  ( Evaluation of 
Alternatives) 
4. ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ  ( Purchase Decision) 
5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase 
Behavior) 
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ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทางการตลาด x̄  (S.D) ระดบัความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 5.14 0.954 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นราคา 5.60 1.118 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 5.11 1.353 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.00 1.262 ค่อนขา้งมาก 

รวม 5.21 1.171 ค่อนขา้งมาก 

 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่อยู่ในระดบัความส าคญัค่อนขา้งมาก (x̄ = 5.21 , 
S.D = 1.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัความส าคญัค่อนขา้งมาก (x̄ = 5.14 , S.D = 
0.95) ดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 5.60 , S.D = 1.11) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก (x̄ = 
5.11 , S.D = 1.35) และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (x̄ = 5.00 , S.D = 1.26) 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 

Sig. (2-tailed) 

เพศ  0.825 

อาย ุ 0.776 

รายได ้ 0.244 

อาชีพ 0.231 
                  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
     จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ) ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่า sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.825 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ) ท่ีต่างกนั 
พบวา่มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซ่ึ ง มี ค่า  sig.(2-tailed)  เ ท่ากับ 0.776 ซ่ึ งมากกว่า  0.05 ดังนั้ น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (รายได)้ ท่ีต่างกนั พบว่ามีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่า sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.244 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
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หลกั (H0) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อาชีพ) ท่ีต่างกนั พบวา่มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกรถจกัรยานยนตข์นาด
ใหญ่ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่า sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.231 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 

Sig. (2-tailed) Pearson Correlation ระดบัความสมัพนัธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.000 0.536** ปานกลาง 

ดา้นราคา 0.000 0.612** ปานกลาง 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.000 0.502** ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000 0.543** ปานกลาง 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

     จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.536 ค่า sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ปัจจยัทางดา้นราคา
พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.612 ค่า sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ปัจจยัทางดา้นทางการจดัจ าหน่ายพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.502 ค่า sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาด 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.543 ค่า sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การวิจัยคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 384 คน คิด
เป็นร้อยละ 96 มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 38.50 รายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 136 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และมีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 132 คิดเป็นร้อยละ 33.00 วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวเ้พ่ือ 
ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ ผลการศึกษาคือยอมรับสมมติฐานหลกัในทุกดา้น นัน่หมายความว่าปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ท่ีไม่แตกต่างกนั  และ
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เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ ผลการศึกษาคือยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) นั่นหมายความว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (นภดล ศึกษากิจ, 2555) เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้า นิสสัน ลิฟ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม ในระดบัท่ีส าคญัมากกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองของการรับรู้ปัญหาการค้นหา
ขอ้มูลการประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจจากประโยชน์ท่ีไดรั้บเป็นหลกั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นบริการหลงัการขายและศูนยบ์ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และงานวิจยัของ (ภทัรวดี โชติมิตร, 2556) เร่ืองพฤติกรรม
และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตบางบอนพบว่าพฤติกรรมในดา้น
ต่างๆส่วนใหญ่แลว้จะมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในดา้นต่างๆ ทั้ง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานะภาพสมรส อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลว้นแลว้ต่อส่งผลกบัพฤติกรรมดา้น
ต่างๆและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตบางบอน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตบางบอน  
 
ข้อเสนอแนะ  
จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์นาด
ใหญ่ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองรูปลกัษณ์ควรออกแบบใหภ้ายนอกดูดีมีระดบั ตรงตามรูปแบบของรถแต่ละรุ่น   ทนัสมยั 
ทั้งชุดเฟรมท่ีใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ มีสีสัน ลวดลายรูปแบบให้เลือกมากท่ีสุด  ระบบแสดงผลขอ้มูลของการขบัข่ีท่ีมี
ความทนัสมยั  โดยใช้ระบบแสดงผลแบบจอ LED สีสันสวยงาม ช่วยให้ผูข้บัข่ีไม่เบ่ือง่าย  และเพ่ิมคุณค่าให้รถ   
ดา้นสมรรถนะ การออกแบบต าแหน่งของเบาะ และพกัเทา้  ส่งผลต่อท่านั่งท่ีเหมาะสม สามารถขบัข่ีไดส้ะดวก  
ควบคุมรถไดอ้ยา่งมัน่ใจ ไปจนถึงการต่อยอดแนวทางการตกแต่งและสินคา้ท่ีรองรับการตกแต่งใหดู้เขา้กนั   
2) ดา้นราคา ในการตั้งราคาขายนั้นผูผ้ลิตและจ าหน่ายควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบัสมรรถนะของรถ ซ่ึงผูบ้ริโภค
สามารถเลือกคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการในระดบัราคาต่างๆ หรือควรจะมีการจดัโปรโมชัน่ดอกเบ้ียต ่าเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการซ้ือของผูบ้ริโภคและการตั้งราคาขายนั้นตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความยติุธรรม 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ทางผูจ้ดัจ าหน่ายควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของสินคา้หรือการบริการ
ผ่านช่องทางต่างๆ ซ่ึงในยุคน้ีเป็นยุคของสังคมออนไลน์ดงันั้นควรเขา้ถึงผูบ้ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากข้ึน 
อาทิ เช่น facebook, line เป็นตน้ และในเร่ืองของจ านวนโชวรู์มและศูนยบ์ริการควรมีจ านวนสาขาท่ีเพียงพอ ใหอ้ยู่
ในแหล่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถเดินทางสะดวก และควรตกแต่งศูนยบ์ริการให้มีความทนัสมยัครบวงจรเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเกิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า 
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4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูจ้ดัจ าหน่ายควรมุ่งเนน้กิจกรรมการขายอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมกบัการซ้ือรถในราคาถูก
กว่าทอ้งตลาด การใหค้ าแนะน าในการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ และท่ีส าคญัตอ้งมีการใหบ้ริการรถ
ทดลองขบัในทุกรุ่นเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดส้มัผสักบัสินคา้และรับรู้ถึงสมรรถนะของรถ   
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ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรที่มีผลกบัคนวยัท างาน 
ในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Effectiveness of Integrated Marketing Communication (IMC) of Bangkok 
Working People in Decision Making on Purchasing ABC Antacid 

พฒัน์วภิา ธีระธนานนท์3 และ ดร. ปราโมทย์ ศุภปัญญา4 
Patvipa Teerathananond and Dr. Pramote Suppapanya 

 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรท่ีมีผลกับคนวยั
ท างานในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง 400 คนและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือสรุปอา้งอิงไปยงัประชากรท่ีท าการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 25-35 ปี สถานภาพโสดอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้ั้งแต่ 35,001 บาทข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผลการศึกษาพบวา่ 
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรทั้ ง 6 ด้านโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมี
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรมากท่ีสุดคือ การขายโดยใชพ้นกังานขาย รองลงมาเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการโฆษณา ตามล าดบั 
ค ำส ำคัญ: กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบครบวงจร, ธุรกิจยำลดกรด 
 

Abstract 
     The objective of this research was to study the effectiveness of integrated marketing communication on Bangkok 
working people in decision making on purchasing ABC Antacid. The Method of collecting data using 400 
questionnaires as the sample size and the collected data was analyzed using statistical methods including percentage, 
mean and standard deviation. According to the data analysis, it found that most of respondents were female, age 
between 25 and 35 years old, single status, working in private company, monthly income above 35,000 Baht and 
have Bachelor degree or equivalent. The result found that the overall effectiveness of all 6 communication channels 
were at “medium” level. From the highest to the lowest levels, there were Personal selling, Public relations, Event 
marketing, Sale promotion, Direct marketing and Advertising, respectively.  
Keywords: Integrated Marketing Communication, Antacid  
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1. บทน า 

 

     ปัจจุบนัตลาดยาลดกรดในประเทศไทยมีมูลค่ายอดสะสม 12 เดือนท่ีผ่านมาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2015 สูงถึง 
1,418 ลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตลดลง 4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่ายอดขายท่ีลดลงเท่ากบั 58 ลา้น
บาท การเติบโตท่ีลดลงของตลาดยาลดกรดน้ีมาจากการขายของช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางร้านขายยาท่ีลดลง 
7% ในขณะท่ีการขายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านโรงพยาบาลกลบัเพ่ิมข้ึน 4% โดยมีส่วนแบ่งการจดัจ าหน่าย
ผ่านช่องทางร้านขายยาและโรงพยาบาลจากยอดสะสม 12 เดือนท่ีผ่านมาในไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ี คิดเป็นร้อยละ 72 
และ 28 ตามล าดบั  
     ส าหรับยาลดกรด ABC มีส่วนแบ่งทางการตลาดในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2015 เป็นล าดบัท่ี 4 จากคู่แข่ง 5 อนัดบั
แรกในตลาดร้านขายยา ในขณะท่ีในตลาดโรงพยาบาลยาลดกรด ABC กลบัไม่มียอดขายท่ีติดใน 5 อนัดบัแรกของ
ช่องทางการจ าหน่ายน้ีเลย ส าหรับยาลดกรด ABC มีแนวโนม้ของส่วนแบ่งทางการตลาดในร้านขายยาท่ีเพ่ิมมากข้ึน
อย่างชา้ๆ จากปี 2011คิดเป็นร้อยละ 3.9 จนปี 2015 เป็นร้อยละ 6 ในขณะท่ีคู่แข่งผลิตภณัฑย์าลดกรดอนัดบัหน่ึงท่ีมี
ส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดทั้งในช่องทางร้านขายยาและโรงพยาบาลโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากยอดสะสม 12 
เดือนท่ีผ่านมาของไตรมาสท่ี 2 ปี 2015 อยู่ท่ี 30.6 และ 14 % ตามล าดบั โดยผูน้ าทางการตลาดยงัคงเนน้การใชส่ื้อ
โฆษณาเพ่ือส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีผูน้ าผลิตภณัฑย์าลดกรดอนัดบั 2 ในร้านขายยาไดมี้การเปล่ียน
ช่องทางการจ าหน่ายใหม่ไปท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือเพ่ิมข้ึนแทนท่ีร้านยา ท าใหมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลงอยา่งมาก
อยา่งมีนยัส าคญั(IMS Data Excluded Convenience Store, 2015: ขอ้มูลภายในบริษทั) การแข่งขนัในตลาดยาลดกรด
ท่ีสูงมากกวา่ 20 บริษทัในประเทศไทย (IMS data, 2013) พบวา่ส าหรับตราสินคา้หลกัๆ ของ 5 แบรนดแ์รกในตลาด 
มีความเคล่ือนไหวทางการตลาดมากข้ึน มีการน ากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเขา้มาใชก้นัมากข้ึนโดยมีส่วนแบ่งการ
ใชก้ลยุทธ์การส่ือสารตลาดผ่านทางช่องทางการส่ือสารโทรทศัน์ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2015 มากกว่า 90% ซ่ึงกลายเป็น
ส่ือท่ีส าคญัมากข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (บ.เอ.ซีนิลซัน, รายงานการซ้ือส่ือของกลุ่มยาลดกรด, ปี 2006 - เดือน
มีนาคม 2015: ขอ้มูลภายในบริษทั) ดว้ยสภาพการแข่งขนัของตลาดยาลดกรดท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูงจึงท าใหย้าลดกรด 
ABC ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์โดยการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารการตลาดอย่างครบวงจรให้มากข้ึนเพ่ือคาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยบริษทั XYZ มีเป้าหมายการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 
2016 อยู่ท่ี 8% คิดเป็นการเติบโตของยาอยู่ท่ี 33.33% จากปีน้ี และตอ้งการเป็นผูน้ าทางการตลาดในร้านขายยาเป็น
ล าดบัท่ี 3 ในตลาดยาลดกรดปีถดัไป 
     วตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรท่ีมีผลกบัคนวยั
ท างานในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือท าใหท้ราบประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การตลาดช่องทางใดมีประสิทธิผลมากท่ีสุด และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การส่ือสารทาง
การตลาดใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสามารถตอบสนองการส่ือสารทางการตลาดไดต้รงกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎ ีกรอบแนวคิดการวจัิยและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีและแนวคิดการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 
     การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการ
ของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมาย 
IMC คือ การท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมองกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการ
ส่ือสารตราสินคา้(Brand contracts) เพ่ือใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและ
ความเช่ือมัน่ในสินคา้ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึงซ่ึง IMC เป็นวิธีการพ้ืนฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บ
ข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมายซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีนิยมใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและไดรั้บ
ความส าเร็จประกอบด้วยการโฆษณา  (Advertising), การตลาดทางตรง (Direct marketing), การขายโดยบุคคล 
(Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) และการประชาสมัพนัธ์ (Public relation) (เสรี วงษม์ณฑา
, 2540) 
 
     ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     เกลา้กมล สุริยนัต์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเคร่ืองส าอางค์แบรนด์  ETUDE HOUSE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                     
ผลการศึกษาพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ETUDE 
HOUSE ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 ทั้งในดา้นการขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย ดา้นการบอกข่าวและ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ และดา้นการจดักิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการภกัดีในตราสินคา้ 
ETUDE HOUSE ทั้งส้ินมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
     จิตติมา ศิริมงคล  (2554) ศึกษาถึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกผิวหนังและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ของคลินิกผิวหนงัและความงามในดา้นการโฆษณา
ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม มีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า มีความส าคญัต่อการใชบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการส่ือสารทางการตลาดดา้น
การขายโดยใชพ้นกังานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของผูบ้ริโภคเพศ
หญิงในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร  (2551)  ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง  การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดของผูบ้ริโภค(IMC) ท่ีมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชส าอางในร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร  สรุปผลจากการท าแบบสอบถามไดว้า่  
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล กระบวนการ
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ประเมินผลขอ้มูลและการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัปานกลาง  และมีความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น
พฤติกรรมหลงัการซ้ือในระดบัมาก 
 
     กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  ตวัแปรอสิระ                              ตวัแปรตาม  
    (Independent Variable)                                              (Dependent Variable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-55 ปีท่ีซ้ือยาลดกรด ABC 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคในวยัท างานท่ีซ้ือยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยเลือกเขตกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ(Accidental sampling) จ านวน 5 เขต (เขตปทุมวนั เขตลาดพร้าว เขตบางรัก 
เขตสาทร และเขตบางแค) ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนมีการใช้สูตรการค านวณก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (infinite population) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความ
คาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน             5 เขต ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) แบ่งการสุ่มตวัอย่างจ านวน 5 เขต เขตละ 80 คน      โดยแบ่งตามช่วงอายุ 
25-35 ปี เท่ากบั 27 คน ช่วงอาย ุ36-45 ปี เท่ากบั 27 คน และช่วงอาย ุ46-55 ปี เท่ากบั 27 คน 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยสร้างข้ึนตามขั้นตอนจากการศึกษาขอ้มูลของแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยน าประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด และ      
มีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือเป็นมาตรวดัในการวดัตัวแปรแต่ละตัวในการวิจยัคร้ังน้ี โดยทดสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาประเด็นขอ้ค าถามความชดัเจนของ
ค าถาม ตลอดจนส านวน และภาษาท่ีใชแ้ละทดสอบความน่าเช่ือถือ(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการทดลอง

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
7. เพศ 
8. อาย ุ
9. สถานภาพสมรส 
10. อาชีพ 
11. รายไดส่้วนบุคคล 
12. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจร  
7. การโฆษณา 
8. การประชาสมัพนัธ์ 
9. การส่งเสริมการขาย 
10. การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
11. การตลาดทางตรง 
12. การตลาดเชิงกิจกรรม 
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ใช้ (Pre-Test) กับบุคคลท่ีมีลกัษณะเหมือนประชากรของการศึกษาจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั รวมทั้งมีการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
สูตร Coefficient Alpha ของ Cronbach ในแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดโดยโปรแกรมส าเร็จรูปค านวณไดค่้าความ
น่าเช่ือถือ 0.93 จึงถือว่าแบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากเกณฑม์าตรฐานก าหนดค่าความน่าเช่ือถือ จะตอ้ง
มีค่ามากกวา่  0.70 ข้ึนไป ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ค าถามปลาย
ปิด (Closed-Ended Question) แบบมีตวัเลือกจ านวน 1 ชุด โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามเอง (Self- 
Administered Questionnaire)ซ่ึงมีค าถาม 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของการ
ส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลกบัคนวยัท างานในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABC ทั้ง 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และ
การตลาดเชิงกิจกรรม  
     การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) เพ่ืออธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยน ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) น าเสนอเป็นร้อยละ 
(Percentage) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ Independent Sample   
t-test และ F-test ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ี
ค่านยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชสู้ตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศหญิง 228 57.00 
อาย ุ25-35 ปี 206 51.50 
สถานภาพโสด 190 47.50 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 200 50.00 
รายไดต่้อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป 128 32.00 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 182 45.50 

 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 25-35 
ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  รายไดต้ั้งแต่ 35,001 บาทข้ึนไป และมีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วง
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรท่ีมีผลกบัคนวยัท างานในการ
ตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจร   Mean SD. ระดบัประสิทธิผล 

การโฆษณา 3.05 0.96 ปานกลาง 

การประชาสมัพนัธ์ 3.35 0.95 ปานกลาง 

การส่งเสริมการขาย 3.28 0.92 ปานกลาง 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย 3.56 0.95 มาก 

การตลาดตรง 3.15 0.88 ปานกลาง 

การตลาดเชิงกิจกรรม 3.31 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.97 ปานกลาง 

 
     สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ทั้ง 6 ดา้น
ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion ) การ
ขายโดยพนักงานขาย  (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชิงกิจกรรม(Event 
Marketing) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.28 หากพิจารณาในแต่ละด้านของการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรสามารถสรุปผลเรียงตามล าดบัท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือ การขายโดยพนักงานขาย  
(Personal Selling) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.56 ในส่วนของพนกังานใหข้อ้มูลครบถว้นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  และรองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.35 ใน
ส่วนของการบอกเล่าปากต่อปากจากบุคคลใกลชิ้ดเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
     ส าหรับดา้นของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีประสิทธิผลน้อยท่ีสุด คือ การโฆษณา (Advertising)            
มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 3.05 ในส่วนของการโฆษณาผลิตภณัฑผ์่านอินเตอร์เน็ตเวปไซตต่์างๆอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  และรองลงมาคือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 
3.15 ในส่วนของการส่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์และส่วนลดการขายผลิตภณัฑ์ทางอินเตอร์เน็ตส่ือออนไลน์อยู่ในระดบั            
มากท่ีสุด   

 
     ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อระดับประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การตลาดอย่างครบวงจรในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABC  
     สมมติฐานข้อที่ 1-3 คนวยัท างานท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือจากการ
ส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า คนวยัท างานท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพ
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สมรสท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     สมมตฐิานข้อที่ 4 คนวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาด
อยา่งครบวงจรแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ คนวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือจากการ
ส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ส่วนระดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นการโฆษณา จ าแนกตามระดบั
การศึกษาพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ คนวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั           
มีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นการโฆษณาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
     สมมตฐิานข้อที่ 5 คนวยัท างานท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบ
วงจรแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ คนวยัท างานท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาด
อยา่งครบวงจรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ส่วนระดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นการโฆษณา และดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ จ าแนกตามอาชีพพบวา่  มี Sig. เท่ากบั 0.002 และ 0.007 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่คนวยัท างานท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นการโฆษณา
และดา้นการประชาสมัพนัธ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     สมมตฐิานข้อที่ 6 คนวยัท างานท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือจากการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบ
วงจรแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ คนวยัท างานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือจากการ
ส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ส่วนระดบัความส าคญัของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นการโฆษณาจ าแนกตามรายไดพ้บวา่          
มี Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ คนวยัท างานท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตดัสินใจซ้ือจากการ
ส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นการโฆษณาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรท่ีมีผลกบัคนวยัท างานในการตดัสินใจซ้ือ

ยาลดกรด ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของงานวิจยัน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนรายไดต้ั้งแต่ 35,001 บาทข้ึนไปและมีระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติมา ศิริมงคล  (2554) ซ่ึงท าการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู ้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาพบว่าตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาทและระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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     2. ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรท่ีมีผลกบัคนวยัท างานในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด 
ABC ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดคือ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย
มุ่งเน้นในเร่ืองพนักงานให้ขอ้มูลครบถว้นมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรทยั อาริยพฒันกุล (2549) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการส่ือสารการตลาดในการตดัสินใจซ้ือชุดว่ายน ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นการขายแบบรายบุคคลมากเป็นอนัดบัหน่ึง  
     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการขายโดยพนกังานขายกบัทฤษฎีจะพบว่าสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจ าลองล าดบัขั้น
การตอบสนองแบบอ่ืน(Multiple Response Hierarchy Model) (Ray,1973)ในหวัขอ้ของล าดบัขั้นความไม่สอดคลอ้ง
หรือการอนุมานสาเหตุ(Dissonance/ Attribution Hierarchy) ซ่ึงเป็นล าดับขั้นท่ีตอบสนองท่ีผูบ้ริโภคจะเร่ิมจาก
พฤติกรรม จากนั้นจะเกิดทศันคติหรือความรู้สึก แลว้ก็เกิดการเรียนรู้หรือประมวลขอ้มูลท่ีสนบัสนุนพฤติกรรมนั้น
เป็นอนัดบัสุดทา้ยแบบจ าลองน้ีใชก้บัสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในกระบวนการซ้ือตอ้งเลือกระหวา่งของสอง
ส่ิงท่ีมีคุณภาพเท่า ๆ กนัแต่มีความสลบัซบัซอ้นไม่เท่ากนั และอาจมีบางคุณสมบติัท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้ ผูบ้ริโภคจึงอาจซ้ือ
ตามค าแนะน าของผูอ่ื้น กล่าวคือใชบุ้คคลแทนท่ีจะใชส่ื้อ จากนั้นกส็นบัสนุนการตดัสินใจตนเองโดยสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อตราผลิตภณัฑน์ั้น 
     3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การตลาดอยา่งครบวงจร จากการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีการใหร้ะดบัประสิทธิผลของ
การส่ือสารทางการตลาดอย่างครบวงจรในดา้นต่างๆท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้มี
การใหร้ะดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรในดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในการสรุปผลการวิจยั 
 
ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษาในส่วนท่ี 2 ระดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบวงจรท่ีมีผลกบัคนวยั
ท างานในการตดัสินใจซ้ือยาลดกรด ABCในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถเรียงตามระดบัคะแนนตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย (Mean) ของประสิทธิผลของการส่ือสารทางการตรลาดอยา่งครบวงจรท่ีมีคะแนนจากนอ้ยท่ีสุดไปยงั

คะแนนมากท่ีสุด ตามล าดบั เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ ดงัน้ี 
     1. การขายโดยพนักงานขาย  
     การขายโดยพนกังานขายทางโดยให้พนกังานแต่งกายดี สะอาด ดูน่าเช่ือถือ ควรมีการวางแผนกลยุทธ์การขาย
ใหก้บัพนกังานขาย เช่น กลยุทธ์การสร้างมาตรฐานดว้ยการจดัหาชุด Uniform ใหก้บัพนกังานขาย เพ่ือสร้างความ
เป็นเอกลกัษณ์เกิดการรับรู้ในตราสินคา้จากการแต่งกายของพนกังานขาย เกิดความน่าเช่ือถือ และเกิดประสิทธิผล
ของการส่ือสารมากข้ึนจนเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
     2. การประชาสัมพนัธ์  
     การประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการบอกเล่าจากผูเ้คยใชผ้ลิตภณัฑจ์ริง ควรมีการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ 
เช่น กลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ผา่น Media ดว้ยการจดักิจกรรมตอบค าถามทางรายการวิทยุท่ีลงช่วงเวลาโฆษณาไวแ้ละ
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ลุน้รับรางวลั เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมการเคล่ือนไหวทางการส่ือสารให้มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนจนเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 
     3. การตลาดเชิงกจิกรรม 
     การตลาดเชิงกิจกรรมควรมีการวางแผนกลยุทธ์ เช่น การจดัอบรมเก่ียวกบัความรู้ของผลิตภณัฑใ์หก้บัพนกังาน
ขายตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศไทย และท าการตลาดเชิงกิจกรรมดว้ยการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creative Idea) ใน
การสร้างรูปแบบการจดังานท่ีน่าสนใจ เช่น การจดัประชุม/อบรมในเขตภูมิภาคทัว่ทั้งประเทศไทย เพ่ืออบรมความรู้
ของผลิตภณัฑแ์ละสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้ของร้านยา อีกทั้งมีการเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขายและ
หลกัการบริหารจดัการเจา้ของธุรกิจ เพ่ือดึงดูดเจา้ของร้านขายยาและใหค้วามรู้หลกัการบริหารจดัการร้านขายยาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
     4. การส่งเสริมการขาย 
     การมอบส่วนลดผลิตภณัฑใ์นร้านตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ และร้านขายยาชั้นน าทัว่ประเทศไทย ควรมีวางแผน    
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น กลยุทธ์การตั้งราคาดว้ยการก าหนดราคาส่งมอบท่ีต ่าลง ตามปริมาณการซ้ือท่ีมาก
ข้ึน โดยอาจก าหนดเป็นช่วงปริมาณการใหส่้วนลดไว ้หรือการก าหนดราคาส่งมอบท่ีต ่าลง ตามระยะเวลาการช าระ
เงินท่ีเร็วข้ึน โดยอาจก าหนดเป็นช่วงเวลาการใหส่้วนลดไวเ้ช่นกนั เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการส่ือสารให้
มากข้ึนจนเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีมากข้ึน 
     5. การตลาดทางตรง  
     การตลาดทางตรง โดยมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดทางตรง เช่น การส่งขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละส่วนลดการขาย
ผ่านโบวช์วัร์ และแผ่นพบัทางอีเมลลไ์ปรษณีย ์ควรวางแผนการตลาดทางตรงดว้ยกลยุทธ์ การรวบรวมขอ้มูลของ
ลูกค้า วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เลือกลูกค้าเป้าหมาย และท าการส่งข้อมูลยงัลูกค้าด้วยช่องทางท่ีเหมาะสมอย่าง
เฉพาะเจาะจง เช่น ตามท่ีอยู่ ตามพ้ืนท่ี ตามหน่วยงานท่ีก าหนด เป็นตน้ เพ่ือใหข้อ้มูลส่งถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่ง
แทจ้ริงจนเกิดประสิทธิผลของการส่ือสารท่ีมากข้ึนและเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนตามมา 
     6. การโฆษณา 
     การส่ือสารการตลาดในดา้นการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ โดยให้ความส าคญัการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภควยั
ท างาน ใชก้ลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการโฆษณา ดว้ยการสร้างสรรค ์Key Message หรือการน าเสนอสินคา้
ใหดึ้งดูด น่าจดจ า จนเกิดการรับรู้ในแบรนดแ์ละเลือกออกอากาศในช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูช้มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
รับชมมากท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการส่ือสารใหม้ากข้ึนจนเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีมากข้ึน 
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ระดบัความคดิเห็นทีม่ต่ีอคุณค่าตราสินค้ายาแผนโบราณของบุคคลวยั Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The opinions on the brand equity of traditional medicines of Generation Y in 
Bangkok  

ธนรรณพ องอาจอภิชาติกุล1 และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา2 

Tanannop Ongadaphichatgul and Asst.Prof.Dr.Pramote Suppapanya 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของบุคคลวยั Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
คุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณ ดว้ยวิธีการตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความคิดเห็นท่ี
มีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตรา
สินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้และ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.16 และ
พบว่าดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และแหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ, ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มีความต่างกนัในเร่ืองของ
อาชีพ รายได ้และแหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ, ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้มีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของรายได ้และแหล่งพบท่ีข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ, และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มีความแตกต่างกนั 
ในเร่ืองของรายได ้และแหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, เจเนอเรช่ันวาย, ยาแผนโบราณ 

Abstract 
The objective of this research is to study the opinions on the brand equity of Thai traditional medicine of 
Generation Y in Bangkok by using questionnaires as a research instrument. The results indicated that the sample 
had moderate opinions on the brand equity of Thai traditional medicine, including brand awareness, perceived 
quality, brand association and brand loyalty, the average score is 3.16 and indicated that brand awareness were 
difference in terms of demographics, including age, education, income and number of family members and source 
of information on traditional medicine, brand association  were difference in terms of demographics, including 
occupation income and source of information on traditional medicine, perceived quality were difference in terms 
of demographics, including income and source of information on traditional medicine and brand loyalty were 
difference in terms of demographics, including income and source of information on traditional medicine with 
level of significance of 0.05 

Keywords: Brand equity, Generation Y, Traditional medicine 
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1. บทน า 
 
     ผูเ้ช่ียวชาญขององค์การอนามัยโลกเช่ือว่าประชากรโลกอย่างน้อย 1 ใน 5 พ่ึงยาแผนโบราณ (Traditional 
medicine) ในการบ าบดัรักษาโรค โดยในปัจจุบนัยาแผนโบราณจะเป็นยาท่ีใชอ้ย่างเป็นทางการและมีการแข่งขนัท่ี
สูงมากในตลาดโลก การเติบโตของยาแผนโบราณมีแนวโน้มท่ีจะขยายข้ึนทุกปี ซ่ึงผูบ้ริโภคไดห้ันมาใชย้าแผน
โบราณแทนการใชย้าแผนปัจจุบนัมากข้ึน และยงัแสวงหาทางเลือกท่ี “ปลอดภยั และเป็นธรรมชาติ” มากกวา่ยาแผน
ปัจจุบนัซ่ึงมีผลขา้งเคียงมากมาย ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ยาแผนโบราณไดมี้บทบาทมากข้ึน
ประกอบกบัสังคมไทยในยุคปัจจุบนัจากกระแสความนิยมผลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติมากข้ึน ท าใหค้นจ านวนไม่
นอ้ยท่ีเจ็บป่วยไดห้ันมานิยมใชย้าจากสมุนไพรธรรมชาติหรือยาแผนโบราณทดแทนยาแผนตะวนัตกท่ีมาจากการ
สงัเคราะห์ทางเคมี ซ่ึงมีราคาแพง และมีฤทธ์ิขา้งเคียงสูงกวา่ยาแผนโบราณ  
     ยาแผนโบราณจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนช่วง Silent Generation ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2468 – 2488 อยู่
ในช่วงอายุ 70 – 90 ปี และ Baby Boomer ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2489 – 2507 อยู่ในช่วงอาย ุ51 - 69 ปี ซ่ึง
คนใน 2 กลุ่มน้ีมีจ านวนสูงประมาณ 15,571,000 คน ในปี 2553 จากขอ้มูลส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 
โดยประชากรใน 2 กลุ่มน้ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จึงท าใหย้าแผนโบราณเป็นท่ีนิยมเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มคน 
Generation Y ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2523 –2533 อยูใ่นช่วงอาย ุ25 – 35 ปี กเ็ป็นกลุ่มประชากรท่ีควรใหค้วามสนใจใน
การใชย้า เน่ืองจากมีสัดส่วนประชากรมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลก ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีวตัถุประสงค์ท าวิจยั
เร่ืองระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณของบุคคลวยั Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์และแนวทางในวางต าแหน่งทางการตลาดของตราสินคา้ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของยาแผนโบราณในกลุ่มผูบ้ริโภค Generation Y ต่อไปในอนาคต 
     

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
      
     ความหมายคุณค่าตราสินค้า 
     Keller (2003) ให้นิยาม คุณค่าตราสินคา้ ไวว้่า เป็น กลุ่มของความเช่ือมโยง รวมถึงพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภค ท่ี
เก่ียวกบัตราสินคา้ช่องทางจดัจ าหน่าย และองค์กรเจา้ของตราสินคา้ ส่งผลให้ตราสินคา้นั้นสามารถสร้างรายได้
ยอดขาย ผลก าไรท่ีมัน่คง และสร้างความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน ๆ สามารถท าใหต้ราสินคา้มีความไดเ้ปรียบเหนือ
คู่แข่งรายอ่ืน ๆ 
     Washburn and Plank (2002) ให้ความหมายคุณค่าตราสินค้าว่า เป็นคุณค่าท่ีเพ่ิมข้ึน (Incremental value) จาก
คุณลกัษณะท่ีดีของตราสินคา้ (Virtue of its brand) ท่ีใส่เขา้ไปในผลิตภณัฑ ์
     ส่วน Park et al (2010) ให้นิยามว่า คุณค่าตราสินคา้คือความแตกต่างระหว่างการลงทุนของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา
สินคา้เพ่ือรับประโยชน์จากตราสินคา้ กบัการลงทุนของเจา้ของตราสินคา้เพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนในใจของ
ผูบ้ริโภค  
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     ขณะท่ี Aaker (2010) ให้นิยามว่า คุณค่าตราสินคา้ (Brand equity) ถือเป็นชุดของทรัพยสิ์น และชุดของหน้ีสิน 
(Set of assets and liabilities) ทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงผ่านช่ือสินคา้ หรือสัญลกัษณ์ตราสินคา้ รวมไปถึงองค์ประกอบ
แวดลอ้มต่าง ๆ นอกเหนือจากคุณสมบติัแทจ้ริงของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดคุณค่าของผลิตภณัฑ์
และบริการได ้ซ่ึงตราสินคา้เหล่านั้นจะเกิดคุณค่าไดก้็ต่อเม่ือมนัสามารถสร้างมูลค่าใหก้บัเจา้ของตราสินคา้ (Firm) 
ขณะเดียวกนัมูลค่าตราสินคา้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือตราสินคา้นั้นมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภค (Consumer) และผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Trade) เช่นเดียวกบั Keller (2008) ท่ีกล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้นั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ยผลทาง
การตลาดท่ีมีคุณลกัษณะโดดเด่นต่อตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Farquhar (1990) ท่ีใหค้วามหมาย คุณค่าตราสินคา้
วา่ เป็นคุณค่าเพ่ิม (Added value) ท่ีตราสินคา้ไดใ้หแ้ก่ผลิตภณัฑห์รือบริการ  
     คุณค่าตราสินคา้มุมมองของผูบ้ริโภค เกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือผูบ้ริโภคมีระดบัการ ตระหนกัรู้และความคุน้เคยกบัตรา
สินคา้ในระดบัท่ีสูง จนเกิดความช่ืนชอบ และสร้างความเช่ือมโยงเอกลกัษณ์ตราสินคา้ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค
ได ้ขณะท่ี Yoo and Donthu (2001) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ ความแตกต่างใน
การตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อช่ือตราสินคา้ และแสดงผลทางพฤติกรรมต่อการลงทุนเก่ียวกบัตราสินคา้ในระยะยาว 
ซ่ึงสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) ของผูบ้ริโภค และส่วนพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ เช่นเดียวกบั Aaker (1991, 2010) ท่ีอธิบายว่าคุณค่าตราสินคา้นั้นประกอบดว้ย ชุด
ทรัพยสิ์นของตราสินคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การ รับรู้ และพฤติกรรม ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ชุดหลกั ไดแ้ก่ 
     1. การตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Brand awareness) 
     2. คุณภาพตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้ (Perceived quality) 
     3. ความเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand association) 
     4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) 
     5. ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของตราสินคา้ (Other proprietary brand assets) 
     การวดัคุณค่าตราสินค้า (Measuring brand equity) 
     Aaker (2010) เสนอการวดัคุณค่าตราสินคา้ 10 ประการ (Brand equity ten) ในมุมมองของผูบ้ริโภค ซ่ึงแบ่งได้
เป็น 5 มิติใหญ่ โดย 4 มิติแรกจะวดัจากการตระหนัก รู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงก็คือ ความ ภกัดีต่อตรา
สินค้า (Loyalty measures) คุณภาพตราสินค้าท่ีถูกรับรู้ (Perceived quality/ Leadership measures) ความเช่ือมโยง
ของตราสินคา้ (Associations/ Differentiation measures) และตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Awareness measures) ในขณะท่ี 
มิติท่ี 5 จะเป็นการวดัพฤติกรรมทางการตลาด  (Market behavior measures) ซ่ึงจะแสดงข้อมูลท่ีได้รับจากทาง
การตลาดมากกวา่ไดรั้บขอ้มูลโดยตรงจากผูบ้ริโภค  
     มิติท่ี 1 การวดัการตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Awareness measures) 
     มิติท่ี 2 การวดัคุณภาพตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้ (Perceived quality)  
     มิติท่ี 3 ความเช่ือมโยง หรือความแตกต่างของตราสินคา้ (Associations/Differentiation measures)  
     มิติท่ี 4 การวดัความภกัดี (Loyalty measures)  
     มิติท่ี 5 การวดัพฤติกรรมทางการตลาด (Market behavior measures)  
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     2.2.1 เสาวนีย ์ปทุมชาติ (ตลาดอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ ตามทศันะของผูบ้ริโภค, 2542) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
“ตลาดอุตสาหกรรมยาแผนโบราณตามทัศนะของผู ้บริโภค โดยมุ่งศึกษาผู ้บริโภคยาแผนโบราณในเขต
กรุงเทพมหานคร”  
     2.2.2 สุกิจ ไชยชมภูและคณะ (ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มุนไพรรักษาโรคของประชาชนใน
เขต 11 กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ตลอดจนปัจจยัเอ้ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้มุนไพรในการรักษาโรคของประชาชนทัว่ไป”  
     2.2.3 ณัฐพล จิตประไพ (การศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเด็กแนว เดก็ฮิพ) 
(2553:1-2) ไดท้ าการวิจยัหวัขอ้เร่ือง การศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเด็กแนว 
เด็กฮิพ เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดและการสร้างแบรนดต์อบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างตรง
จุด 
     2.2.4 ดร.สุทธาภา อมรวิวฒัน์และคณะ (กลยุทธ์มัดใจผูบ้ริโภค Gen Y, 2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลการ
วิเคราะห์คุณลกัษณะเด่นของกลุ่ม Gen Y ในประเทศไทย รวมทั้งน าเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการปรับเปล่ียน
โมเดลธุรกิจเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในการเจาะตลาดกลุ่ม Gen Y ไทย 
     2.2.5 นายแพทยเ์ปรม ชินวนัทนานนทแ์ละคณะ (ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร, 2542) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ
ส ารวจพฤติกรรมการใชย้าแผนไทย และยาจากสมุนไพรของประชาชนและพฤติกรรมการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ 
การสัง่ใชย้าแผนไทยและยาจากสมุนไพรของแพทย ์น ามาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริมการใชส้มุนไพรซ่ึงสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการท าแบบส ารวจพฤติกรรมและการรับรู้ในตราสินคา้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค Gen Y 
 

2.3 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ  
- อาชีพ 
- รายได ้
- ขนาดของครอบครัว 
- ระดบัการศึกษา 
- แหล่งพบข่าวสารเก่ียวกบัยา

แผนโบราณ 

ระดบัความคิดเห็นที่มต่ีอคุณค่าตราสินค้า            
ยาแผนโบราณ 
- การตระหนกัค่าตราสินคา้ (Brand awareness) 
- การเช่ือมโยงตราสินคา้(Brand association) 
- การรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) 
- ความภกัดี (Brand loyalty) 
 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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3. วธิีการศึกษา 
     
     ประชากรคือ คนในกลุ่ม Generation Y ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2523 – 2533 ซ่ึง
ปัจจุบนัอยู่ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี มีจ านวน 891,397 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียนปี พ.ศ.2557) ในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีเน่ืองจากการสุ่มตวัอยา่งเป็นการเลือกบางส่วนของกลุ่มประชากรท่ีตอ้งศึกษาดงันั้นการก าหนดจ านวนตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยั โดยใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่า
ความคาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือระดบันยัส าคญั 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างในการเก็บ
ขอ้มูล คือ 399.82 คน หรือประมาณ 400 คน ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวน 400 คน    
     ในการศึกษาใช้การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non – probability sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา (Quota sampling) แบ่งคนในกลุ่ม Generation Y ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี ออกเป็น 3 กลุ่มช่วงอาย ุ
ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ช่วงอาย ุ25 – 28 ปี 134 คน, ช่วงอาย ุ29 – 32 ปี 133 คน และช่วงอาย ุ33 – 35 ปี 133 คน 
     ด าเนินการแจกแบบสอบถามในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ให้กับกลุ่มคนช่วง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชุด โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนั้น
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลว้คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical package for the social 
science) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
     1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชส้ถิติ
ความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการน าเสนอขอ้มูลพ้ืนฐาน 
     2.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือสรุปผลอา้งไป
ยงัประชากรของการศึกษาคร้ังน้ีจะตั้งระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 95 โดยใชส้ถิติท่ีใชท้ดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ตารางที่ 1 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากเป็นอนัดับ 1 มากเป็นอนัดับ 2 
เพศ เพศหญิง เพศชาย 
สถานภาพ โสด สมรส 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป 15,001 - 25,000 บาท 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน 2-3 คน 
แหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ อินเตอร์เน็ต บุคคลในครอบครัว 

     ผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 45,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน และพบ
ข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณจากอินเตอร์เน็ต 
      
     ตารางที่ 2 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณ 

คุณค่าตราสินค้า Mean  ระดบัความคิดเห็น 
1. ดา้นการตระหนกัรู้  2.89 ปานกลาง 
2. ดา้นการเช่ือมโยง  3.38 ปานกลาง 
3. ดา้นการรับรู้คุณภาพ  3.32 ปานกลาง 
4. ดา้นความภกัดี  3.05 ปานกลาง 

รวม 3.16 ปานกลาง 
หมายเหต ุค่าเฉล่ีย: 1.00 - 1.80 = นอ้ยท่ีสุด, 1.81 - 2.60 = นอ้ย, 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 3.41 - 4.20 = มาก และ  
4.21 - 5.00 = มากท่ีสุด   

     กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณทั้ง 4 ดา้นในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.16 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นในดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มาก
ท่ีสุด มีเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นในดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้นอ้ยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 
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     ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่า
ตราสินคา้ยาแผนโบราณ 

คุณค่าตราสินค้า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

อายุ อาชีพ รายได้ แหล่งที่พบข่าวสารยาแผนโบราณ 

1. ดา้นการตระหนกัรู้ III > II, I 
 

I > II, III, IV, V 
IV > I, II, V ; 

VI > I, V 

2. ดา้นการเช่ือมโยง 
 

II > I V <  I, II, III, IV 
IV > I, II, III, V, VI ; 

VII > I ; 
V < I, VI, VII, VIII 

3. ดา้นการรับรู้คุณภาพ 
  

I > III, V ; 
V <  I, II, III, IV 

IV > I, V ; 
VII > I, II, V, VI ; 

V < II, VI, VIII 

4. ดา้นความภกัดี 

  

I > II, III ; 
V <  I, II, III, IV 

IV > I, III, V ; 
V < II, VI, VII 

หมายเหต ุอาย:ุ I = 25 - 28 ปี , II = 29 – 32 ปี, III = 33 – 35 ปี 
     อาชีพ: I = พนกังานบริษทัเอกชน, II = ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
     รายได:้ I = ต ่ากวา่ 15,000 บาท, II = 15,001 - 25,000 บาท, III = 25,001 - 35,000 บาท, IV = 35,001 - 45,000 บาท, 
V = 45,000 บาทข้ึนไป 
     แหล่งท่ีพบข่าวสารยาแผนโบราณ: I = วทิย,ุ II = โทรทศัน,์ III = หนงัสือพิมพ,์ IV = นิตยสาร, V = อินเตอร์เน็ต,  

VI = บุคคลในครอบครัว, VII = บุคคลใกลชิ้ด, VIII = หน่วยงานสาธารณสุข 

 
     จากการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัพบว่า การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณ  ดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้ 
พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างกบัระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในเร่ือง
ของอายุ รายได ้และแหล่งพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ โดยกลุ่มท่ีมีช่วงอายุ 33 – 35 ปี มีระดบัความคิดเห็น
มากกวา่กลุ่มท่ีมีช่วงอายุ 25 – 28 ปี และ 29 – 32 ปี, กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นมากกว่า
กลุ่มอ่ืน ๆ ทุกกลุ่ม และกลุ่มท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณจากนิตยสารมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่กลุ่มท่ีพบ
จากวิทยุโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต กลุ่มท่ีพบจากบุคคลในครอบครัวมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่กลุ่มท่ีพบจากวิทย ุ
และอินเตอร์เน็ต ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างกบัระดบัความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในเร่ืองของอาชีพ รายได ้และแหล่งพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ
โดยกลุ่มท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัมีระดบัความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน, กลุ่มท่ีมี
รายได ้45,000 บาทข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยกวา่กวา่กลุ่มอ่ืน ๆ ทุกกลุ่ม และกลุ่มท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผน
โบราณจากนิตยสารมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่กลุ่มท่ีพบจากวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต และบุคคล
ในครอบครัว กลุ่มท่ีพบจากบุคคลใกลชิ้ดมีระดับความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีพบจากวิทยุ และกลุ่มท่ีพบจาก
อินเตอร์เน็ตมีระดบัความเห็นนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีพบจากวิทย ุโทรทศัน ์บุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด และหน่วยงาน
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สาธารณสุข ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างกบัระดบัความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในเร่ืองของรายได ้และแหล่งพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ โดยกลุ่มท่ีมี
รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้25,001 - 35,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้
45,000 บาทข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ทุกกลุ่ม และกลุ่มท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ
จากนิตยสารมีระดบัความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีพบจากวิทยุ และอินเตอร์เน็ต กลุ่มท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผน
โบราณจากบุคคลใกลชิ้ดมีระดับความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีพบจากวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และบุคคลใน
ครอบครัว และกลุ่มท่ีพบจากอินเตอร์เน็ตมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีพบจากโทรทศัน์ บุคคลในครอบครัว 
และหน่วยงานสาธารณสุข ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างกบั
ระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในเร่ืองของรายได ้และแหล่งพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผน
โบราณ โดยกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทมีระดบัความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 – 25,000 บาท 
และ 25,001 – 35,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นน้อยกว่ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ทุก
กลุ่ม และกลุ่มท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณจากนิตยสารมีระดับความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีพบจากวิทยุ
หนงัสือพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต และกลุ่มท่ีพบจากอินเตอร์เน็ตมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีพบจากโทรทศัน ์
บุคคลในครอบครัว และบุคคลใกลชิ้ด      

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 45,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน และพบ
ข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณจากอินเตอร์เน็ต 
    จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และเม่ือวิเคราะห์แต่ละดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้
ยาแผนโบราณ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 โดยระดบัความคิดเห็นในเร่ืองยาแผนโบราณมี
ความเป็นธรรมชาติ ไม่มีสารตกคา้งมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29, ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.38 โดยมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองความมัน่ใจต่อยาแผนโบราณท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. รับรองมากท่ีสุด มีเฉล่ีย
เท่ากบั 3.75, ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 โดยมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองยาแผนโบราณใช้
แลว้สามารถรักษาอาการไดต้ามสรรพคุณท่ีระบุไวม้ากท่ีสุดมีเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 โดยมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองท่านจะแนะน ายาแผนโบราณท่ีใชอ้ยู่ให้กบับุคคลท่ีท่านรู้จกั
มากท่ีสุด มีเฉล่ียเท่ากบั 3.26 
     จากการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหมี้ระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ยาแผนโบราณท่ีแตกต่างกนั โดยลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลให้มีระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัมีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของอายุ รายได ้และแหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มี
ความต่างกนัในเร่ืองของอาชีพ รายได ้และแหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผนโบราณ ดา้นการรับรู้คุณภาพตรา
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สินคา้และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มีความแตกต่างกนั ในเร่ืองของรายได ้และแหล่งท่ีพบข่าวสารเก่ียวกบัยาแผน
โบราณ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
  

     5.4.1 ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Brand awareness) 
    เน่ืองระดบัความคิดเห็นดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.89 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อค าถามท่ีว่า “หากท่านมีอาการเจบ็ป่วยท่านจะนึกถึงยาแผนโบราณเป็นอนัอบัแรกในการ
รักษา” และ “เม่ือท่านไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัโรคหวดัหรือการโฆษณาเก่ียวกบัยาท่านจะนึกถึงยาแผนโบราณ” มีค่าท่ี
นอ้ยท่ีสุดสองล าดบัแรก ฉะนั้นควรปรับปรุงในเร่ืองการระลึกถึงตราสินคา้ยาแผนโบราณเม่ือมีส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Brand recognition) และการท าใหต้ราสินคา้ยาแผนโบราณมีความโดดเด่นและยงัอยู่ในใจของผูบ้ริโภคอนัดบัแรก 
(Top of mind) เม่ือพูดถึงตราสินคา้ท่ีอยูใ่นหมวดสินคา้นั้น โดยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัยาแผนโบราณท่ีใชส้ าหรับป้องกนั 
บรรเทา และรักษาโรค ท าการประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางท่ีผูบ้ริโภควยั Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับยาแผนโบราณได้มากสามล าดับแรกจากงานวิจัยน้ี คือ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร และวิทย ุ
ตามล าดบั  
     5.3.4 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) 
     เน่ืองระดบัความคิดเห็นดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยเป็นล าดบัท่ีสอง เท่ากบั 3.05 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อค าถามท่ีว่า “หากมีบุคคลอ่ืนแนะน าให้ท่านเปล่ียนมาใชย้าแผนปัจจุบนั
ทดแทนยาแผนโบราณท่านจะยงัคงเลือกใชย้าแผนโบราณนั้นต่อไป” และ “ท่านมียาแผนโบราณไวใ้ชเ้ป็นยาประจ า
บา้น” มีค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดสองล าดบัแรก ฉะนั้นควรปรับปรุงในเร่ืองการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมีใจเอนเอียง (Biased) 
ในตราสินคา้ยาแผนโบราณ และมีการแสดงออกต่อตราสินคา้ยาแผนโบราณอยู่ตลอดเวลา โดยการสร้างความภกัดี
ต่อตราสินคา้ในระดบัน้ีความพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อยี่ห้อนั้นมีความรู้สึกและอารมณ์ (Feeling and emotion) เขา้มา
เก่ียวขอ้ง ท าไดโ้ดยการจดัตั้งฝ่ายบริการลูกคา้ (Customer service) ข้ึน เพ่ือท าหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภค ติดตามการใชง้านของสินคา้รับฟังขอ้ร้องทุกขห์รือขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริโภคมีต่อยาแผนโบราณ 
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การน าสุนทรียสาธกมาใช้วางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ยอดขาย  : กรณศึีกษา 
สถานีบริการน า้มันเจริญผลบริการ(1987)  อ าเภอภูเขยีว  จงัหวดัชัยภูมิ 

THE  STRATEGIG  PLAN  FOR  INCREASING SALES  FIGURES   BY 
USING APPRECIATIVE  INQUIRY  : A CASE  STUDY OF 
CHAROENPHON  SERVICE(1987)   PETROL  STATION 

อชิรญาณ์  แต่งวฒันานุกูล1  และ สุขุมวทิย์  ไสยโสภณ2 

 Achiraya  Taengwattananukul and Sukhumvit Saiyasopon, Ph.d 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารศึกษา 1)เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ด าเนินปัจจุบนัของสถานีบริการ 2)เพ่ือคน้หา
ประสบการณ์ดา้นบวกในการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ 3)จดัท าการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้บัสถานี
บริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987) มีวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ของสถานี และด าเนินการศึกษาตาม
กระบวนการสุนทรียสาธกเพ่ือคน้หาประสบการณ์ดา้นบวก โดยการสมัภาษณ์จากลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเป็นขอ้มูลเชิง
คุณภาพแลว้น ามาวิเคราะห์หาจุดร่วมจุดเด่นในแต่ละประเดน็เน้ือหาร่วมกบัผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ผลการศึกษา พบวา่ จุดแขง็ของสถานีบริการคือ ความ 
มีช่ือเสียงของคุณภาพน ้ามนัและสถานีบริการมีขนาดใหญ่เหมาะเป็นจุดพกัรถ โอกาสคือ ท าเลท่ีตั้งอยู่บนเสน้ทาง
เดินรถอ าเภอภูเขียว  และส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นคือ เป็นสถานีบริการท่ีลูกคา้จะเลือกมาใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก  และ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ คือ ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  รวมไปถึงลูกคา้เกิดความประทบัใจการเขา้ใชบ้ริการและบอกต่อ   
ประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้ คือ มาตรฐานคุณภาพน ้ามนั หอ้งน ้าสะอาด บริการรวดเร็วทนัใจ สถานท่ีตั้งเขา้ถึง
ไดง่้าย  มีร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ และตูA้TM   แผนกลยทุธ์ท่ีคน้พบมี 5 กลยทุธ์คือ 1) หอ้งน ้าสะอาด 2) การสร้าง
ความรวดเร็วในการบริการ 3)การส่งเสริมการขาย 4)การเติมความสุขใหพ้นกังาน และ5) สถานีสวยงาม   
ค าส าคัญ: สถานีบริการน า้มนั, น า้มนัส าเร็จรูป, สุนทรียสาธก, แผนกลยทุธ์, ยอดขาย 

Abstract 

The Objectives of the study are 1) To examine the current operation of the Charoenphon Services (1987) petrol 
station. 2) To find a positive experience of the customers who received service. 3) To conduct strategic plan for 
sales increasing of Charoenphon Services (1987) petrol station. The purposive sampling of customers were  selected 
to be the samples. The appreciative inquiry was applied as the study design to explore the positive experience of  
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customers by interviewing customers in term of qualitative data. Then I analyzed the data among convergence and 
disvergence together with current business environment results in order to create the strategic plan for increasing 
sales of Petrol Station. The study results are strength based on famous quality of fuel and big rest area. The 
opportunity are main road transportation to Phu Khieo and the aspiration is first petrol station where the customers 
choose, 10 percentage circulation and appreciation with required services again. The positive experience are quality 
of fuel, Clean bathroom, rapid service, easy entry, convenience store, coffee shop and ATM. There are five strategic 
approaches: 1) clean bathroom. 2) fast service 3) sale promotion 4) increase the employees happiness and 5)  a 
beautiful station.  

Keywords: Petrol Stations, Petroleum Products, Appreciative Inquiry, Strategy, Circulation 

1. บทน า 

 ท่ีผา่นมาในอดีต  การแข่งขนัของธุรกิจจ าหน่ายน ้ามนัจะแข่งขนักนัในธุรกิจหลกั(Core  Business)  และ
เป็นการจ าหน่ายน ้ามนัเพียงอย่างเดียว  แต่จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปท่ีตอ้งการแวะพกัและจบัจ่ายใช้
สอยดว้ย ท าใหปั้จจุบนัเกิดแนวโนม้ท่ีเร่ิมเป็นการบริการแบบเบด็เสร็จ(One-stop Service)มากข้ึน  โดยการ
ผสมผสานธุรกิจน ้ามนัและท่ีไม่ใช่น ้ามนั  ในขณะท่ีธุรกิจน ้ามนัยงัคงเป็นธุรกิจหลกัในการเพ่ิมรายไดแ้ละดึงดูด
ผูใ้ชบ้ริการซ่ึงในอนาคตมีแนวโนม้วา่สถานีบริการน ้ามนัจะกลายเป็นธุรกิจชุมชน(Community Mall)ขนาดเลก็อีก
ดว้ย  นอกจากน้ี การท่ีน ้ามนัเป็นสินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั  และมีสถานีบริการน ้ามนักระจุกตวัอยูใ่น
บริเวณเดียวกนัหลายแห่งในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการต่อพ้ืนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ท าใหธุ้รกิจน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทั้งดา้น
ราคาและการบริการ   ปัจจุบนัการแข่งขนัของธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัในอ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  มีแนวโนม้
การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมากข้ึน  ท าใหผู้ป้ระกอบการเลง็เห็นโอกาสใน
การสร้างรายได ้เขา้มาประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัมากข้ึน  และเม่ือมีสถานีบริการน ้ามนัมากก็มีการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน สถานีบริการเจริญผลบริการ(1987)กต็กอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งแข่งขนักบั 5 สถานีใกลเ้คียง  ซ่ึงในแต่ละ
สถานีกมี็การใชก้ลยทุธ์เพ่ือท าใหสิ้นคา้ของบริษทัติดตลาด  ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงตกต ่าท าใหข้าด
สภาพคล่องในธุรกิจ  ส่งผลใหย้อดขายน ้ามนัตกลงไปตั้งแต่ปี 2556 – 2558  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะน า
ประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้มาสร้างเป็นแผนกลยทุธ์  เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัและเพ่ิมยอดขายใหก้บัสถานี
บริการน ้ามนัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 

        Cooperrider, Whitney and Stavros (2003) ได้กล่าวว่า   สุนทรียสาธก หรือ  Appreciative Inquiry :AI  เป็น
กระบวนการศึกษาคน้หาร่วมกนั เพ่ือคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคน ในองคก์รหรือของโลกท่ีอยู่รอบตวั โดยใชศิ้ลปะ
ของการถามค าถาม ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด ขบัเคล่ือนให้
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เกิดการถามค าถามในเชิงบวกแบบไม่มีเง่ือนไขใดๆ ซ่ึงมกัเกิดข้ึนกบัคนตั้งแต่ไม่ก่ีคนจนถึงเป็นลา้นคน ซ่ึงใน
กระบวนการท า AI จะเปิดโอกาสให้กับการจินตนาการและนวตักรรม แทนท่ีจะเป็นความคิดดา้นลบหรือการ
วิพากษว์ิจารณ์ AI อยู่บนสมมติฐานท่ีว่าในทุกระบบลว้นแลว้แต่มีเร่ืองราวดา้นบวกท่ีสร้างแรงบนัดาลใจท่ียงัไม่มี
ใครน ามาขยายผล และมีมากพอ เราสามารถเช่ือมโยงการคน้พบดา้นบวกน้ีเขา้กบัเร่ืองใดกไ็ด ้  

        2.1.1  วงจรสุนทรียสาธก (The 4-D Cycle) 

                  วงจร Appreciative Inquiry สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการสนทนาแบบเร็วๆ สั้นๆ กบัเพ่ือนหรือน ามาใช้
เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงในระดบัองคก์รกไ็ด ้วงจร Appreciative  Inquiry  เป็นดงัภาพท่ี 1 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
รูปที ่1  แสดงวงจร Appreciative Inquiry “4-D Cycle” 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Cooperrider & Whitney, 2001: p.29 

 
 
 

สิ่งท่ีเรา
ต้องการท าให้

ดีขึน้

Discovery

สิ่งที่ดีที่สุดของ

ประสบการณ์นัน้

คืออะไร

Dream

อะไรคือสิ่งที่ควร
จะเป็น

Design

ต้องท าอะไรบ้าง
ที่จะท าให้เกิด
วิสัยทัศน์

Destiny

จะมอบอ านาจ 
จะเรียนรู้ จะ
ปรับเปลี่ยน 
อย่างไร
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องค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการ Appreciative Inquiry   
        ประกอบดว้ยหลกัการ 4D ไดแ้ก่ 

(1) Discovery คือ การคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด  
(2) Dream คือ การตั้งค าถามถึงความฝันขององคก์รในอุดมคติ เป็นการจินตนาการถึงภาพฝันในอนาคต 

และถูกน าเสนอใหม่อยา่งทา้ทายความเป็นไปได ้ในทางธุรกิจเรียกวา่ วิสยัทศัน ์
(3) Design คือ การออกแบบโครงสร้าง กระบวนการใหม่ หรือวางแผนการด าเนินงานวา่ตอ้งท าอยา่งไรจึง

จะประสบผลส าเร็จดงัท่ีวาดฝันไว ้
(4) Destiny คือ ขั้นท่ีตอ้งลงมือท าตามขอ้เสนอ โดยการมอบหมายงาน พฒันายทุธศาสตร์ 

เช่ือมโยง  และระดมทรัพยากรเพ่ือท าใหค้วามฝันนั้นเกิดเป็นจริงข้ึน 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
 
        Judith Gordon, (1990)  กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ว่า  เป็นการก าหนดเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์โดยรวมขององค์กรรวมถึงวิธีการในการบรรลเุป้าหมาย  ซึง่อยู่ในรูปของแผนท่ีแสดงความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนัของเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงมององค์กรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยลกัษณะของแผนกลยุทธ์  
จะเป็นการมององคก์รแบบภาพรวม (Holistic)   การมุ่งเนน้อนาคต  และใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้ม 
        ซ่ึงขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ (Step of strategic planning process)   ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 
ประการ  ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยทุธ์  
ท่ีมา:  ดดัแปลงจาก Judith Gordon, 1990 
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(1) ก าหนดทิศทาง  
(2)  การประเมินองคก์รและสภาพแวดลอ้ม   
(3)  การก าหนดกลยทุธ์  
(4)  การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  
(5)  การประเมินผลและการเลือกทางเลือกกลยทุธ์  

3.  วธิีการศึกษา 

3.1  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987) 
อ  าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  ทั้งลูกคา้ขาประจ าและขาจร  จ านวน 50 คน   
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

        ผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth  Interview)  สอบถามและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์จากการเขา้มาใชบ้ริการ  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ในรายละเอียดจากลูกคา้  ซ่ึงการสมัภาษณ์นั้นจะมุ่งเนน้ไปท่ีประสบการณ์สุดยอดดว้ยการตั้งค าถามเชิงบวก 

 3.3.1  การสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี  เป็นแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด  ท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และการขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ซ่ึงจะใชห้ลกัการของสุนทรียสาธกในการสร้างแบบ
สมัภาษณ์   มีการก าหนดแบบสมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรแต่ละตวั  เป็นการสุ่มสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ท่ีสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987)  อ  าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  โดยการใชก้ารถามค าถามตามแนวคิดทาง
สุนทรียสาธกกบัลูกคา้จ านวน  50 คน  ซ่ึงโครงสร้างแบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วน  ดงัน้ี 

(1) ขอ้มูลทัว่ไปลูกคา้  ไดแ้ก่  
1) เพศ   
2) อาย ุ  
3) ยานพาหนะ 

(2) ความประทบัใจในการเขา้ใชบ้ริการ 
(3) จุดท่ีใหค้วามส าคญักบัการเลือกใชบ้ริการ 
(4) แนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการ 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกรณีศึกษา ดงัน้ี 
 (1)  ส ารวจการศึกษาเอกสาร (Documentary  Research)  ผูศึ้กษาจะท าการศึกษาส ารวจเอกสารท่ีใหข้อ้มูลท่ี
ถูกจดัท าและรวบรวมข้ึนเก่ียวกบันิตยสารวารสารของ  บริษทั ปตท. จ ากดั มหาชน และจากหน่วยงานอ่ืนๆ   
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 (2)  การศึกษาภาคสนาม (Field Research)   ผูศึ้กษาไดท้ าการลงพ้ืนท่ีท าการศึกษาดว้ยตนเอง  เพ่ือส ารวจ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน  โดยการสมัภาษณ์การเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ของสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987)  
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูศึ้กษาน าแบบสมัภาษณ์ท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี  มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  โดยพิจารณาจากเอกสารและขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บจากการสมัภาษณ์  วิเคราะห์
ความหมายทางความรู้สึกหรือนยัท่ีแอบแฝงอยู ่(Latent)  และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แต่ละประเดน็มาจดั
หมวดหมู่ขอ้มูล  ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  วิเคราะห์เทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคู่บริบท 
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาการน าสุนทรียสาธกมาใชว้างแผนกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย  กรณีศึกษาสถานีบริการน ้ามนัเจริญผล
บริการ(1987) อ  าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  สามารถอภิปราย  โดยแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ด ้ ดงัน้ี 
 

4.1 สภาพการณ์ปัจจุบันของสถานีบริการน า้มันเจริญผลบริการ(1987) 
ไดผ้ลการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัของสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987)  ปรากฎผลดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยใชเ้คร่ืองมือ  SOAR 

SOAR Analysis 

ข้อมูลเชิงกลยุทธ์จาก 
การสอบถาม 
(Strategic Inquiry) 

จุดแข็ง 
(Strength) 
1. ความมีช่ือเสียงของคุณภาพน ้ามนัท่ีได้
มาตรฐาน 

2. สถานีบริการมีขนาดใหญ่  สะดวกต่อ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นจุดพกัรถ 

 

โอกาส 
(Opportunity) 
1. ท าเลท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางขาเขา้และขาออก 
จาก อ.ภูเขียว  ซ่ึงมีรถผา่นเป็นจ านวนมาก 

2. ภาครัฐ มีโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคญัๆ ท่ีเขา้สู่ช่วงของการ
ก่อสร้างมากข้ึนใน อ.ภูเขียว  ตลอดจนมี
การใชย้านพาหนะมากข้ึน 
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คุณค่าที่ได้รับ 
(Appreciative 
Intent) 

ส่ิงที่ต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 
1. เป็นสถานีบริการท่ีลูกคา้จะเลือกมา 
ใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก 

2. เป็นสถานีบริการในดวงใจของลูกคา้ 

ผลลพัธ์ 
(Results) 
1. มียอดขายเพ่ิมข้ึน 
2. ลูกคา้ประทบัใจการบริการและตอ้งการ

บอกต่อ 
 

 
 จากการวิเคราะห์ SOAR Analysis  พบวา่ จุดแขง็ของสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987)  คือ ความมี
ช่ือเสียงของคุณภาพน ้ามนัท่ีไดม้าตรฐาน  เน่ืองจากเป็นสถานีบริการน ้ามนัท่ีด าเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขของบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีมานานเป็นท่ียอมรับของลูกคา้  ท าใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการเขา้รับบริการมากยิ่งข้ึน  
ประกอบกบัสถานีบริการมีขนาดใหญ่  สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นจุดพกัรถ  และโอกาสท่ีส าคญัคือ ท าเลท่ีตั้งอยูบ่น
เสน้ทางขาเขา้และขาออก จาก อ.ภูเขียว  ซ่ึงมีรถผา่นเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงเขา้ถึงง่าย  สะดวกสบายในการเดินทาง  
และผลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการ  ซ่ึงสามารถวดัผลได ้ คือ การเพ่ิมยอดขายจากเดิมในปี 2558 ข้ึน 10%  รวมไปถึงลูกคา้เกิด
ความประทบัใจการเขา้ใชบ้ริการจนกลายมาเป็นลูกคา้ประจ าและตอ้งการบอกต่อ  ซ่ึงจะส่งผลใหท้างสถานีบริการ
สามารถต่อสูก้บัคู่แข่งในระยะยาวได ้
 
4.2 ประสบการณ์ด้านบวกของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน า้มันเจริญผลบริการ(1987)   
 ผลจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีดีและประสบการณ์ท่ีดี  โดยใชแ้นวคิดสุนทรียสาธกจากการ
สมัภาษณ์ลูกคา้ท่ีเตม็ใจตอบค าถาม  จ านวน 50 คน  ท่ีเป็นผูม้าใชบ้ริการท่ีสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987)  
สามารถน ามาสรุปเป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดเด่นได ้ ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงบวกกบัลูกคา้ 
 
ปัจจยัที่เป็นจุดร่วม (Convergence) ปัจจยัที่เป็นจุดเด่น (Disvergence) 

- มีการตอบสนองลูกคา้ท่ีนอกเหนือจากการเติม
น ้ามนั ทั้งเซเวน่-อีเลฟเว่น ร้านอาหารคิทเช่นพลสั 
ร้านคาเฟ่อเมซอน  ร้านขายของฝากปึงหง่ีเชียง ร้าน
ขายเส้ือผา้ยี่หอ้แตงโม  และร้านขายลอ็ตเตอร์ร่ี  

- ลูกคา้มีความมัน่ใจในมาตรฐานคุณภาพน ้ามนั  
- ท าเลใกล/้สะดวก หาง่าย 
- มีบริการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

 

- มารยาทของพนกังาน สร้างความประทบัใจในการ
เขา้ใชบ้ริการ 

- การบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 
- หอ้งน ้าสะอาด พ้ืนแหง้และมีกล่ินหอม 
- มีการแจกของสมนาคุณ 
- ลูกคา้พึงพอใจท่ีบริเวณสถานีมีความสะอาด และมี

ท่ีจอดรถกวา้งขวาง  
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ตารางที่ 2  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงบวกกบัลูกคา้ (ต่อ) 
 

ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) ปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่น (Disvergence) 

-  มีบริการสูบลม/เช็ดกระจก 
- มีบริการตู ้ATM 
- รู้จกักบัเจา้ของป๊ัมเป็นการส่วนตวั 

 

 
4.3  แผนกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ยอดขายให้กบัสถานีบริการน ้ามันเจริญผลบริการ(1987)   

 การน าสุนทรียสาธกมาใชว้างแผนกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย :  กรณีศึกษาสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ
(1987) อ  าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  สรุปไดว้า่ ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหลู้กคา้เลือกมาใชบ้ริการมีดงัน้ี มาตรฐาน
คุณภาพน ้ามนั หอ้งน ้าสะอาด บริการรวดเร็วทนัใจ สถานท่ีตั้งเขา้ถึงไดง่้าย มีการแจกของสมนาคุณ มีสถานท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง  และมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ตูA้TM เป็นตน้ 
        เม่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีต่อลูกคา้  ท าใหส้ามารถวางแนวทางในการเพ่ิมยอดขายใหก้บัสถานีบริการน ้ามนัเจริญผล
บริการ(1987)  โดยมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ได ้5 กลยุทธ์  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระยะ จากการด าเนินการตามกลยทุธ์ ดงัน้ี 

(1) แผนระยะสั้น 

1) กลยทุธ์หอ้งน ้าสะอาด   

ภายใตแ้ผนกลยทุธ์น้ีมี 1 โครงการคือ โครงการ“บา้นสะอาด”  โดยท าการจดัประชุมพนกังาน

แม่บา้นทุกๆวนัศุกร์  และประเมินผลปฏิบติังานแม่บา้นท่ีมีผลปฏิบติังานยอดเยี่ยมในแต่ละเดือน  

จากนั้นผูจ้ดัการสถานีจะสรุปผลการประเมินความคิดเห็นและท าการมอบรางวลั เป็นจ านวนเงิน 300 

บาทต่อเดือน  โดยมีตวัช้ีวดั (KPI)ในการประเมินผล  ผลท่ีไดลู้กคา้มีการติชมวา่หอ้งน ้ามีกล่ินหอม 

พ้ืนแหง้ สะอาด  ส่งผลใหลู้กคา้อยากเขา้มาใชบ้ริการ ยอดขายเพ่ิมข้ึน 

2) กลยทุธ์สร้างความรวดเร็ว 

ภายใตแ้ผนกลยทุธ์น้ีมี 1 โครงการคือ โครงการ“พนกังานยอดเยี่ยม”  โดยท าการจดัประชุม  

จดัการอบรมเร่ืองการบริการลูกคา้  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการของพนกังานหนา้ลาน  และมี

การประเมินผลและมอบรางวลัแก่พนกังานยอดเยี่ยม  เป็นจ านวนเงิน 500 บาท ต่อเดือน  โดยจะ

ก าหนดขั้นตอนการบริการอยา่งเป็นระบบ  และระหวา่งท่ีลูกคา้รับการบริการเติมน ้ามนั  มีพนกังาน

อีกคนท่ีท าหนา้ท่ีเช็ดกระจกใหลู้กคา้โดยอตัโนมติัเพ่ือความรวดเร็ว  ผลท่ีไดลู้กคา้พึงพอใจท่ีไม่ตอ้ง

รอคิวนาน 
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3) กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย 

จดัท าทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ  

(1) โครงการ “แถมน ้า”  มีการแจกน ้าด่ืม เม่ือเติมน ้ามนัครบ 700 บาท ผลท่ีไดท้ าใหดึ้งดูดความ

สนใจลูกคา้ ใหอ้ยากเขา้มาใชบ้ริการในป๊ัมน ้ามนัมากข้ึน   

(2) โครงการ “แจกดว้ยใจ”  จดัท าคูปองใหลู้กคา้  เม่ือเติมน ้ามนัครบ 700 บาท  จะไดรั้บคูปอง 1 

ใบ  สะสมครบ 10 ใบ  น ามาแลกของสมนาคุณ เช่น เส้ือยืด ท่ีบงัแดดรถยนต ์เป็นตน้  ผลท่ีไดเ้ป็นการ

สร้างฐานลูกคา้ประจ าใหเ้พ่ิมข้ึน  ส่งผลใหย้อดขายสูงข้ึน 

(3) โครงการ “ลดราคาหนา้ออ้ย”  ท าส่วนลดพิเศษในช่วงหีบออ้ยเท่านั้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน  โดยใหเ้ครดิตกบักลุ่มชาวไร่ออ้ย จ านวน 5 ราย  ในเขต อ.ภูเขียว  

เม่ือเติมน ้ามนัครบ 1 เดือน  ท าการใหส่้วนลด 0.10 บาทต่อลิตร จากราคาหนา้ลาน  ผลท่ีไดท้ าใหย้อด

จ าหน่ายน ้ามนัดีเซลเพ่ิมข้ึน  ลูกคา้พึงพอใจ 

(2) แผนระยะยาว 

1) กลยทุธ์เติมความสุขใหพ้นกังาน   

ภายใตแ้ผนกลยทุธ์น้ีมีเพียงโครงการเดียว คือ โครงการ“Be Happy”  โดยการส่งพนกังานเขา้รับ

การอบรมหลกัสูตรการใหบ้ริการ  เพ่ือพฒันาทกัษะการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  พร้อมทั้งมี

ผลตอบแทนใหต้ามความเหมาะสม  รวมถึงการจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัปีใหม่  วนั

สงกรานต ์เป็นตน้  ท าใหพ้นกังานมีขวญัก าลงัใจและเกิดความรู้สึกรักองคก์ร  วา่องคก์รเป็นองคก์ร

ของพนกังาน  ผลท่ีไดท้ าใหก้าร Turn over ต ่าลงไดแ้ละยอดขายเพ่ิมข้ึน   

2) กลยทุธ์สถานีสวยงาม   

ภายใตแ้ผนกลยทุธ์น้ีมีเพียงโครงการเดียว คือ โครงการ“สวน ส๊วย สวย”  โดยจะท าการจดั

สวนหยอ่มบริเวณสถานีน ้ามนั  เพ่ือเพ่ิมความสวยงามเหมาะแก่การเป็นจุดพกัรถ  รวมทั้งช่วยลดความ

ตึงเครียดในการท างานของพนกังาน  เม่ือพนกังานมีความสุขกจ็ะส่งผลต่อการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลท่ีไดท่ี้ไดช่้วยดึงดูดลูกคา้ใหอ้ยากเขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

       สภาพการณ์ด าเนินปัจจุบนัของสถานีบริการน ้ามนัเจริญผลบริการ(1987) พบวา่ จุดแขง็ของสถานีบริการคือ 
ความมีช่ือเสียงของคุณภาพน ้ามนัประกอบกบัสถานีบริการมีขนาดใหญ่สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นจุดพกัรถ โอกาส
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คือ ท าเลท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางขาเขา้และขาออกจากอ าเภอภูเขียว  และส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นคือ เป็นสถานีบริการท่ีลูกคา้
จะเลือกมาใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก  และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ คือ มียอดขายเพ่ิมข้ึน  รวมไปถึงลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจการเขา้ใชบ้ริการและบอกต่อ   ประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้ คือ มาตรฐานคุณภาพน ้ามนั หอ้งน ้า
สะอาด บริการรวดเร็วทนัใจ สถานท่ีตั้งเขา้ถึงไดง่้าย  มีร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ และตูA้TM   แผนกลยทุธ์ท่ีคน้พบ
มี 5 กลยทุธ์คือ 1)หอ้งน ้าสะอาด 2)การสร้างความรวดเร็ว 3)การส่งเสริมการขาย 4)การเติมความสุขใหพ้นกังาน  
และ 5)สถานีสวยงาม   

5.2  ข้อเสนอแนะ 

        แผนกลยทุธ์ท่ีเหล่าน้ีอาจจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รอ่ืนๆดว้ยไดห้รือไม่นั้น  ควรจะพิจารณาถึงวิธีการ

ด าเนินงาน  แต่การสงัเกตและการตั้งค าถามเชิงบวกนั้น  สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกองคก์ร โดยเร่ิมจากผูน้ า

องคก์รและพนกังานทุกฝ่ายร่วมมือกนัจึงจะสัมฤทธ์ิผลไดดี้  นอกจากน้ีในส่วนของกลยทุธ์สร้างความรวดเร็ว  การ

ใหบ้ริการเช็ดกระจกพนกังานควรถามความสมคัรใจของลูกคา้ก่อนวา่ ยินยอมใหเ้ช็ดหรือไม่ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัทัศนคต ิ
ที่มีต่อระบบ Profile Core Banking กรณศึีกษาธนาคารกสิกรไทย 

The Relationships between Personal Factors and attitude of the staff towards 
Profile Core Banking (PCB) of Kasikornbank 

ชนัญชิดา มีศิลป์1และ ภาวณิ ีเพชรสว่าง2 

Chanunchida Meesilp and Pavinee Petchsawang 

บทคดัย่อ 
     วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking 2) 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking 
(PCB) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานสาขา ธนาคารกสิกรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 351 คนโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน, ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และ ANOVA จากการศึกษา พบว่าระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบดา้น
ความรู้สึกสูงท่ีสุด รองลงมาคือระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบดา้นความรู้และระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบดา้นพฤติกรรม
ตามล าดบั โดยผลการทดสอบสถิติเชิงอนุมาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ PCB 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคัญ: ระบบ PCB, องค์ประกอบด้านความรู้, องค์ประกอบด้านความรู้สึก, องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

Abstract 
  

This research aims to 1) study the attitude of the staff towards Profile Core Banking 2) study the relationship 
between personal factors and the attitude of the staff towards Profile Core Banking (PCB). The sample used in this 
study is Kasikornbank’s employees in Bangkok’s branch using questionnaire as a survey method on 351 individuals. 
Statistics analysis tools included percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient and 
ANOVA found that the attitude towards the Affective Component is the best, followed Cognitive Component and 
Conative Component. Test results inferential statistics to conclude that the different personal factors have different 
attitudes towards Profile Core Banking, statistically significant level 0.05.  

Keywords: Profile Core Banking system, Cognitive Component, Affective Component, Conative Component 
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1. บทน า 
                 การจดัท าโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชบ้ริการงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ภายนอกรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557 ธนาคารกสิกรไทยไดป้รับเปล่ียนเคร่ือง
เมนเฟรม ปรับเปล่ียนคุณสมบติัของเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์การจดัเกบ็ขอ้มูล เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพการใชง้านและ
ประสิทธิภาพระบบส่ือสารของสาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงผลด าเนินการต่างๆเพ่ือช่วยใหธ้นาคารประหยดัค่าใชจ่้ายไดเ้ป็น
จ านวนมาก โดยโครงการ Profile Core Banking (PCB) คือ โครงการระยะสุดทา้ยของการติดตั้งและพฒันาระบบ
ธนาคารหลกั (Core Banking System) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาการท างานและการใหบ้ริการผลิตภณัฑเ์งินฝาก และ
การใหบ้ริการวงเงินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบธนาคารหลกัใหม่ มีช่ือวา่ Profile Core Banking (PCB) ซ่ึง
น ามาใชง้านแทนท่ีระบบธนาคารหลกัเดิม (SAFE)  ผลจากการพฒันาระบบธนาคารหลกั Profile Core Banking 
(PCB) หลงัจากปรับปรุงระบบและเร่ิมใชง้านพบวา่ พนกังานตอ้งท างานหนกัข้ึนเน่ืองจากยงัขาดความช านาญใน
การใชง้าน คุน้เคยกบัการท างานในลกัษณะเดิม นอกจากน้ีการพฒันาระบบยงัน ามาซ่ึงเกิดผลกระทบต่อตวัพนกังาน
ในระดบัต าแหน่งต่างๆ ทั้งดา้นบวกและลบ และพนกังานเองอาจมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงการพฒันาระบบ
จะส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือจากพนกังาน และยงัไม่เคยมีการส ารวจเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ
ระบบ Profile Core Banking (PCB) เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัญหาต่างในการใชง้านระบบ พร้อมทั้งแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาซ่ึงจะเป็นผลดีอยา่งมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานต่อองคก์รในภาพรวมอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking  
2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อระบบ Profile Core 

Banking (PCB)  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
                                  ตวัแปรอสิระ                                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ข้อมูลเชิงปริมาณ : ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ                        

 อาย ุ

 ต าแหน่งงาน 

 ระดบัการศึกษา 

 อายกุารปฏิบติังาน 

 รายได ้

 ประสบการณ์ในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบั

ธนาคาร 

 จ านวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร PCB 

 จ านวนชัว่โมงท่ีใชค้อมพิวเตอร์ต่อวนั 

ข้อมูลเชิงปริมาณ :  

ระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core 

Banking  

 องคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 

 องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัทัศนคติ 
     ทัศนคติเป็นความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนท่ีพร้อมท่ีจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อ
สถานการณ์ภายนอก (ประภา เพ็ญสุวรรณ , 2526 และลัดดา  กิติวิภาต, 2532) ทัศนคติ เป็นผลผสมผสานของ
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมี ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หน่ึงสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึงซ่ึงออกมาในรูปการประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธกไ็ดแ้ละความรู้สึกเหล่าน้ีมี
แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2541)   
     โดยทศันคติมีองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัคือองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดองคป์ระกอบอีกอย่าง
หน่ึงตามมาองค์ประกอบ 3 ส่วนนั้ นได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือความรู้ 
(Knowledge) และการรับรู้ (Perceptions) ท่ีไดท้ั้งจากประสบการณ์โดยตรงต่อส่ิงท่ีบุคคลมีทศันคติ (Attitude Object) 
และจากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตามแหล่งต่างๆก่อเป็นความเช่ือ (Belief) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective 
Component) เป็นอารมณ์ (Emotions) หรือความรู้สึก (Feeling) ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้นๆซ่ึงประเมินค่า (Evaluative) ได ้
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavior /Conative Component)  เ ป็นองค์ประกอบสุดท้ายท่ีมีผลมาจาก
องค์ประกอบดา้นความรู้และความรู้สึกคือความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงการกระท าหรือ
พฤติกรรมเฉพาะโดยทางใดทางหน่ึงต่อส่ิงท่ีบุคคลนั้นมีทศันคติเป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยท่ีรวมตวัมาจากความรู้และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนท าใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะปฏิบติัหรือตอบสนองต่อส่ิงนั้นในทิศทางท่ีสนบัสนุน
คลอ้ยตามหรือขดัแยง้ตามความรู้และความรู้สึกท่ีเป็นพ้ืนฐานนั้น (Schiffman และ Kanuk, 1997) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงองค์การ 
     การเปล่ียนแปลงองค์การหมายถึงการเปล่ียนแปลงขององค์การทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงรวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างองคก์ารใหม่การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่และการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
,2549) โดยการเปล่ียนแปลงองค์การสามารถแบ่งได้ 3 ระดับระดับแรกเป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบติังานและผลลพัธ์ขององคก์ารท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบับริบทขององคก์ารท่ีเปล่ียนแปลงไประดบัท่ี
สองเรียกว่าการเปล่ียนแปลงในส่วนเพ่ิมซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและมีผลกระทบต่อองคก์ารเป็นอย่างมาก
ส่วนระดบัท่ีสามนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงแบบรุนแรงซ่ึงมกัเป็นการเปล่ียนแปลงเม่ือองคก์ารประสบวิกฤตหรืออาจ
เป็นการเปล่ียนแปลงขององค์การซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเจริญเติบโตโดยเขา้ไปควบรวมกิจการอ่ืนหรืออาจเป็นช่วงท่ี
องคก์ารเร่ิมเส่ือมถอยซ่ึงมกัถูกครอบครองดว้ยกิจการอ่ืน (Holbeche, L., 2006) 

2.3 ระบบ Profile Core Banking (PCB)  
     ระบบ Profile Core Banking (PCB) คือ ระบบท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการใหบ้ริการของธุรกิจธนาคาร โดยท าหนา้ท่ีจดัการ
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลลูกคา้, การใหบ้ริการเงินฝากและสินเช่ือ รวมทั้งบริการโอนเงิน และรับช าระเงิน  
มีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น คือประมวลขอ้มูลแบบออนไลน์/เรียลไทม ์อย่างแทจ้ริง โดยมีโครงสร้างของระบบท่ีรองรับ
การปรับยอดบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนัในทนัที โดยธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งปิดระบบเม่ือส้ินวนั เพ่ือประมวลผลขอ้มูล ซ่ึง
จะช่วยให้ธนาคารมีความพร้อมในการให้บริการผ่านทุกช่องทางส่ือสารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีฐานขอ้มูลท่ียึดตวั
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางซ่ึงแตกต่างจากการยึดเลขท่ีบญัชีในอดีต  โดยจะผูกรวมบญัชีทุกประเภททั้งเงินฝากและสินเช่ือ
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ของลูกค้า  ไม่ว่าจะเปิดบัญชีท่ีสาขาไหนก็ตามไว้บนฐานข้อมูลเดียวกัน และภายใต้หลักการ "Product 
Manufacturing" ระบบจะท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนโรงงานพฒันาผลิตภณัฑท์ั้งดา้นเงินฝากและสินเช่ือ เพ่ือรองรับ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปของลูกคา้แต่ละราย โดยลูกคา้สามารถก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง อาทิ 
ระยะเวลาท่ีตอ้งการฝาก/ผ่อนช าระ, วงเงินท่ีตอ้งการฝาก/ผ่อนช าระ และรูปแบบการฝาก/ผ่อนช าระ ซ่ึงจะช่วย
สนบัสนุนให้การธนาคารสามารถพฒันาผลิตภณัฑท์างดา้นเงินฝากและสินเช่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งยงัสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั แมก้ระทัง่การพฒันา
ผลิตภณัฑส์ าหรับลูกคา้แต่ละรายในรูปแบบ One-to-one segmentation 
2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของการวจิยั ข้อค้นพบจากงานวิจยั 

พุทธารักษ ์
ปลัง่แสงมาก 
(2551) 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการใช้
ระบบงาน”กรณีศึกษาศูนย์
เอกสารสญัญาของธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการใช้
ระบบงานดา้นการจดัการ
เอกสาร 

ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการของผูดู้แลระบบมี
ความสมัพนัธ์กบัเจตคติในการใชร้ะบบ
และความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเจตคติ
กบัความส าเร็จพบวา่พนกังานสนใจเรียนรู้
การใชง้านระบบเพ่ิมเติม 

อริสรากรณ์ 
เคหะ (2552) 

ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ
ระบบการบริหารจดัการ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ของบริษทั ที
โอที จ ากดั (มหาชน) 

เพ่ือศึกษาทศันคติของ
พนกังานเก่ียวกบัการ
ประเมินการบริหาร
องคก์รใน TOT 

พบวา่พนกังานมีทศันคติต่อระบบแตกต่าง
กนักบัพนกังานท่ีไม่เคยไดรั้บการอบรม 
นอกจากนั้นระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อ
ระบบงานมีผลต่อทศันคติของพนกังานทั้ง
ระบบ EMS และ BSC 

ฐาวรา หวงั
สมบูรณ์ดี
(2553) 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
ยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงค์
ก้ิง กรณีศึกษาพนกังาน
ธนาคารยโูอบีส านกังาน
ใหญ่ 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการยอมรับ
การใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง 

ทศันคติของการรับรู้ถึงประโยชนแ์ละ
อิทธิพลดา้นกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อความตั้งใจ
ในการใชง้านและยอมรับอินเทอร์เน็ต
แบงคก้ิ์ง 

จิราพชัร 
อศัวฤทธิ
พรหม(์2555) 

การศึกษาทศันคติของลูกคา้
ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การ
บริการสะดวกชีวิตสบาย
(KTB Convenience) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน)ในเมืองปทุมธานี 

เพ่ือส ารวจทศันคติของ
ผูใ้ชบ้ริการทางดา้น
ธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั 
(มหาชน) 

ผลการศึกษาพบวา่ทศันคติของลูกคา้ทีมีต่อ
ภาพลกัษณ์การบริการสะดวกชีวิตสบายท่ี
ใชบ้ริการปัจจุบนัมีทางเลือกในการใช้
บริการกบัธนาคารพาณิชยโ์ดยอิสระ
สามารถเปล่ียนแปลงการใชบ้ริการกบั
ธนาคารใดกไ็ดต้ามความพอใจและทศันคติ  
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานสาขาธนาคารกสิกรไทย ระดบัระดบัปฏิบติัการ ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 4,721 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 351 คน 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง(Structure Questionnaires) 
ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด โดยศึกษาจากทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทศันคติโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
     (1) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา อายุการท างาน รายได ้
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ จ านวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ จ านวนชัว่โมง
ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ต่อวนั 
     (2) แบบสอบถามท่ีเป็นค าถามวดัทศันคติแบ่งขอ้ค าถามเป็น 3 องค์ประกอบไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นความรู้,
องค์ประกอบดา้นความรู้สึก และองค์ประกอบดา้นพฤติกรรม โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.915
ค าถามองคป์ระกอบดา้นความรู้มีค่าความเช่ือมัน่ 0.819 ค าถามองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกมีค่าความเช่ือมัน่ 0.859 
และค าถามองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมมีค่าความเช่ือมัน่ 0.778 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลของพนกังานจากสาขาต่าง ๆ โดยใชช่้องทางส่งเอกสารภายใน 
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะองคป์ระกอบ
ของกลุ่มประชากรท่ีมีอยู ่เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะกระจายและใหป้ระสิทธิผลต่องานวิจยัมากท่ีสุด  
     การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ ท าการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ดงัน้ี 
     (1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานส าหรับขอ้มูลของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking 
(PCB) ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย 
     (2) สถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความสัมพนัธ์ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile 
Core Banking (PCB) ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยใช้ค่าสถิติ F-test ดว้ยการประมวลผลแบบ One-Way 
ANOVA และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient: r) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core 
Banking กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 25-30 ปีจ านวนมาก
ท่ีสุด เป็นพนกังานระดบัผูช่้วยหวัหนา้ส่วน มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายกุารท างาน 3-6 
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ปี มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท มีประสบการณ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัธนาคาร 3-5 ปี 
มีจ านวนคร้ังการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร Profile Core Banking มากกว่า 4 คร้ัง และมีชัว่โมงท่ีใชค้อมพิวเตอร์
ต่อวนัมากกวา่ 6 ชัว่โมง 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย โดยรวม
และรายองคป์ระกอบ พบวา่ ระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking ของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 โดยระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking องค์ประกอบดา้นความรู้สึกมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.62 รองลงมาคือองคป์ระกอบดา้นความรู้ คือ 3.56 และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม คือ 3.54 
     เม่ือพิจารณาระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking องคป์ระกอบดา้นความรู้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ระบบ
Profile Core Banking (PCB) ใหค้วามส าคญัเฉพาะการควบคุมกระบวนการงานภายในมากกว่าการพฒันาบุคลากร
ในงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.99 โดยระบบProfile Core Banking (PCB) ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งหลากหลายมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั ตามล าดบั 3.03 
     เม่ือพิจารณาระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking องค์ประกอบดา้นความรู้สึก พบว่ากลุ่มตวัอย่าง 
พนกังานรู้สึกว่าระบบ Profile Core Baking (PCB) ช่วยลดความผิดพลาดในการท างานไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 
3.83 โดยพนกังานรู้สึกพอใจหากธนาคารใชค้วามส าเร็จของการพฒันาระบบเป็นตวัวดัผลการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.16ตามล าดบั 
     และเม่ือพิจารณาระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม พบว่า ทุกคร้ังท่ี
หน่วยงานเรียกขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเก่ียวกับด าเนินการตามระบบ Profile Core Banking (PCB) 
พนกังานมกัจะหลีกเล่ียงเพราะมองว่างานดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากบั 3.83 โดยพนักงานเตรียมความพร้อมในทุกๆดา้นเพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบ Profile Core Banking 
(PCB) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.78 ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน  
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking 

ปัจจยัส่วนบุคคล  ทัศนคตด้ิาน
ความรู้ 

ทัศนคตด้ิาน
ความรู้สึก 

ทัศนคตด้ิาน
พฤตกิรรม 

เพศ 
Sig. .000 .363 .238 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

อาย ุ
Sig. .000 .000 .003 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 

ต าแหน่งงาน 
Sig. .000 .000 .005 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา Sig. .000 .688 .004 

 ความแตกต่าง แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
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ปัจจยัส่วนบุคคล  ทัศนคตด้ิาน
ความรู้ 

ทัศนคตด้ิาน
ความรู้สึก 

ทัศนคตด้ิาน
พฤตกิรรม 

อายกุารท างาน 
Sig. .000 .000 .010 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 

รายได ้
Sig. .000 .000 .216 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
ประสบการณ์การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เก่ียวกบัระบบธนาคาร 

Sig. .000 .000 .000 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
จ านวนคร้ังในการเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตร 
PCB 

Sig. .004 .000 .000 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 

จ านวนชัว่โมงท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ต่อวนั 

Sig. .000 .000 .000 

ความแตกต่าง แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
 
     ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking ของพนกังานสาขาธนาคาร 
กสิกรไทย ระดบัระดบัปฏิบติัการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ต าแหน่งงาน 
ระดบัการศึกษา อายกุารท างาน รายได ้ประสบการณ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัระบบธนาคาร จ านวนคร้ัง
ในการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร Profile Core Banking และจ านวนชัว่โมงท่ีใชค้อมพิวเตอร์ต่อวนัท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบท่ีแตกต่างกนั  
 

5.  สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของระดบัทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking อยู่ท่ี 3.57 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนนกล่าวไดว้า่พนกังานสาขาธนาคารกสิกรไทยระดบัปฏิบติัการมีระดบัทศันคติต่อระบบ Profile 
Core Banking อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยพนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบ 
Profile Core Banking แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคิดของดู๊บ,เซน,ฮอฟแลนด์ และคณะ เก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญั
ของทศันคติ ว่า ทศันคติมีคุณลกัษณะของการประเมิน การท่ีบุคคลหน่ึงจะมีทศันคติอย่างไรกบัส่ิงใด ข้ึนกบัผลการ
ประเมินท่ีแตกต่างกนัตามประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล การประเมินความรู้ ความคิด หรือความเช่ือท่ีเก่ียวกบัส่ิง
นั้น ทศันคติเกิดจากการประเมินความคิดท่ีบุคคลมีอยูเ่ก่ียวกบัส่ิงของ บุคคลอ่ืน หรือเหตุการณ์ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ือกลาง
ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงท าใหผู้ป้ระเมินเกิดความรู้สึกทางบวกต่อส่ิงท่ีกล่าวเป็นความคิดหรือความเช่ือท่ีมี
ความรู้สึกแฝงอยูด่ว้ยทศันคติท่ีธรรมชาติของการประเมิน เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าวมีประสบการณ์ความรู้และแตกต่าง
กนั เช่น ทศันคติต่อส่ิงเดียวกนั ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัตาม อาย ุเพศ หรืออาชีพ 
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุทธาทิพย ์เปรมฤทยั ซ่ึงท าการศึกษาทศันคติของพนกังานสายงานสนบัสนุน
ธุรกิจธนาคารภายหลงัการควบรวมกิจการ กรณีศึกษาธนาคารยไูนเต็ดโอเวอร์ซีส์ โดยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและต าแหน่งงานมีผลต่อระดบัทศันคติของพนกังานภายหลงั
การควบรวมกิจการท่ีแตกต่างกนั  และพุทธารักษ ์ปลัง่แสงมาก ท่ีท าการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้
ระบบงาน”กรณีศึกษาศูนยเ์อกสารสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) โดยผลการศึกษาพบว่า หากตอ้งการ
น าระบบเขา้มาใชใ้หป้ระสบความส าเร็จควรค านึงถึงปัจจยัดา้น เพศ ,อายุ,ระดบัการศึกษาและความรู้เก่ียวกบัระบบ
ใหแ้ก่ผูใ้ชด้ว้ย 

พนักงานท่ีมีประสบการณ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัระบบธนาคาร 5 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียของระดบั
ทัศนคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking องค์ประกอบด้านความรู้สูงกว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัระบบธนาคารต ่ากว่า 1 ปี, 3-5 ปี และ 5 ปีข้ึนไป เป็นไปตามท่ี Allport กล่าวไวว้่า 
“ทศันคติเป็นสภาวะความพร้อมทางจิตซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีจะเป็นตวัก าหนดทิศทาง
หรือเป็นตวักระตุน้ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงต่างๆหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง”   

สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ฐาวรา หวงัสมบูรณ์ดี ซ่ึงท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับ
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิงกรณีศึกษาพนกังานธนาคารยูโอบีส านกังานใหญ่ โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้
การใชง้านง่าย ประสบการณ์ในอดีตและภาพพจน์ของพนกังาน ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในอดีต และการสนบัสนุนจากองคก์รมีผลกระทบต่อการรับรู้
ถึงการใชง้านง่าย และยงัพบว่าทศันคติของการรับรู้ถึงประโยชน์ และอิทธิพลดา้นกลุ่มอา้งอิง มีผลต่อความตั้งใจใน
การใชง้านและยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์งดงันั้นธนาคารควรสร้างความตระหนกั และประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังาน
ทราบถึงประโยชนท่ี์เกิดจากการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์งเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะเป็นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีการลงทุน
สูงใหเ้กิดประโยชนแ์ละประสิทธิภาพสูงสุดต่อธนาคาร  

อีกทั้งพนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร Profile Core Banking 3-4 คร้ังและมากกว่า 4 คร้ังมีค่าเฉล่ียของ
ระดับทัศนคติท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking สูงกว่าพนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Profile Core 
Banking 1-2 คร้ัง เป็นไปตามท่ี Armenakis, Harris and Mosshold กล่าวไวว้า่ความพร้อมในการเปล่ียนแปลงหมายถึง
ทศันคติและความเช่ือของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงซ่ึงพนกังานไดรั้บรู้ว่าการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น
และจะประสบความส าเร็จ คนท่ีเคยปฏิบติังานอยู่ในองค์การจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดยสามารถ
เปล่ียนแปลงคนเดิมดว้ยการพฒันาฝึกอบรมดา้นทกัษะและเจตคติท่ีสอดคลอ้งกบังานใหม่ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อริสรากรณ์ เคหะ ซ่ึงท าการศึกษาทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อระบบการบริหาร
จดัการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ ของบริษทั ทีโอที จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบEVP และBSC ในระดบัปานกลางส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติต่อระบบ
แตกต่างกนักบัพนกังานท่ีไม่เคยไดรั้บการอบรม 

พนกังานท่ีมีจ านวนชัว่โมงท่ีใชค้อมพิวเตอร์ต่อวนั 1-2 ชัว่โมงและ 3-4 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ียของระดบัทศันคติท่ีมีต่อ
ระบบ Profile Core Banking องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมสูงกว่าพนกังานท่ีมีจ านวนชัว่โมงท่ีใชค้อมพิวเตอร์ต่อวนั 
5-6 ชั่วโมงและมากกว่า 6 ชั่วโมง เป็นไปตามท่ี Mcquire กล่าวถึงกระบวนการเปล่ียนทศันคติไวว้่า การกระท า 
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(Action) เป็นขั้นตอนท่ีน าส่ิงใหม่ไปปฏิบติัจริง อาจมีการเปล่ียนแปลงทศันคติอยา่งถาวรเกิดข้ึน ถา้ผูรั้บประเมินแลว้
ผลลพัธ์เป็นไปตามความคาดหมาย หรือทศันคติอาจไม่ไดรั้บการสนับสนุนให้คงอยู่ ถา้ผลท่ีเกิดจากการกระท า
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัทศันคติท่ีมีอยูเ่ดิม 
ข้อเสนอแนะ 
     ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะบางประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งนโยบายขององค์กร รวมถึงน ามาปรับปรุงพฒันาให้ผูใ้ชง้านมีความพอใจการใชง้าน
และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงัน้ี 

(1) เม่ือองคก์รตอ้งการใหพ้นกังานรับรู้วา่ระบบ Profile Core Banking สามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการน าเสนอ 
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างหลากหลาย โดยปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัทศันคติองค์ประกอบดา้น
ความรู้ของพนกังานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking  แตกต่างกนั ดงันั้นองค์กรควรมีการให้ความรู้และขอ้มูล
เก่ียวกบัการระบบ Profile Core Banking (PCB) ให้กบัพนกังานทุก ๆ ระดบัทราบอย่างทัว่ถึง โดยรูปแบบการให้
ความรู้เช่น การจดัท าคู่มือการใชง้านและประโยชน์ของระบบ การอบรมก่อนการใชง้านจริง ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโดยเฉพาะกลุ่มพนกังานท่ีมีระดบัทศันคติต ่าไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานท่ีมีอายุ
ต ่ากว่า 35 ปี ต าแหน่งพนกังานชั้นกลางและผูช่้วยหวัหนา้ มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาโท อายุการท างานนอ้ย
กวา่ 6 ปี และรายไดต้ ่ากวา่ 30,000 บาท  

(2) ประสบการณ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัระบบธนาคารท่ีแตกต่างกนัมีระดบัทศันคติดา้นความรู้ 
ของพนักงานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking แตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานท่ีมีประสบการณ์การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเก่ียวกบัธนาคารต ่ากวา่ 5 ปีท่ียงัมีระดบัทศันคติต่อระบบต ่า ดงันั้นองคก์รควรส่งเสริม และพฒันา
ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัระบบธนาคารอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ก่พนกังานท่ีขาดประสบการณ์ในการ
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัระบบธนาคารหรือมีบา้งแต่ยงันอ้ย เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความรู้ใหดี้ยิ่งข้ึน 

(3) จ านวนในการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร Profile Core Banking ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัทศันคติดา้นความรู้ท่ี 
มีต่อระบบ Profile Core Banking แตกต่างกนั โดยพนักงานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร Profile Core Banking 
นอ้ยกว่า 3 คร้ังมีระดบัทศันคติท่ีมีต่อระบบต ่า ดงันั้นองคก์รควรเพ่ิมแผนการพฒันาฝึกอบรมให้กบัพนกังานอย่าง
เพียงพอ โดยเนน้การใชร้ะบบและขั้นตอนปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมทกัษะในการเรียนรู้ให้กบัพนกังาน และน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร 

(4) เม่ือองคก์รทราบวา่พนกังานยงัรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ Profile Core Banking  
(PCB) ให้ทราบ โดยพบว่าพนกังานท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปีมีระดบัทศันคติสูงกว่ากลุ่มท่ีมีอายุงานต ่ากว่า ซ่ึงเป็น
กลุ่มพนกังานใหม่ ดงันั้นองคก์รควรใหค้วามส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์โครงการการพฒันาระบบใหก้บัพนกังาน
กลุ่มน้ี โดยเน้นย  ้าให้เห็นความส าคญัของการใช้งานระบบ ประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บ รวมถึงเพ่ิมช่องทาง
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหข้อ้มูลสามารถเขา้ถึงพนกังานทุกระดบัขององคก์ร  

(5) อีกทั้งเม่ือองคก์รทราบวา่คร้ังท่ีหน่วยงานเรียกขอความร่วมมือจากพนกังานทุกคนเก่ียวกบัด าเนินการตาม 
ระบบ Profile Core Banking (PCB) พนักงานมกัจะหลีกเล่ียงเพราะมองว่างานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยอายกุารท างานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัทศันคติดา้นพฤติกรรมของพนกังานท่ีมี
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ต่อระบบ Profile Core Banking (PCB) แตกต่างกันดังนั้นองค์กรควรสร้างแรงบวกในการท างานร่วมกันให้กับ
พนักงาน สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงในองค์กร น าไปสู้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมขององค์กร 
โดยเฉพาะกลุ่มพนกังานท่ีมีอายตุ ่ากว่า 35 ปีและมีอายุการท างาน 1-3 ปี ควรช้ีใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน รวมถึงค่าตอบแทน เน่ืองจากเป็นกลุ่มมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยและเงินเดือนยงัไม่สูงมาก รวมถึงดา้น
ต าแหน่งงานนั้นอยูใ่นระดบัพนกังานชั้นตน้ และดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนท่ีองค์กรตอบแทน หากองคก์รมีการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานท่ีพนกังานรับผิดชอบ จะท าใหพ้นกังานกลุ่มน้ีเกิดทศันคติท่ีดีมากข้ึน อายกุารท างาน
ของพนกังานมีความความสัมพนัธ์กบัระดบัทศันคติดา้นพฤติกรรมของพนกังานท่ีมีต่อระบบ Profile Core Banking 
(PCB) ดงันั้นองค์กรควรสร้างแรงบวกในการท างานให้กบัพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มพนกังานรุ่นใหม่ท่ีมีอายุการ
ท างานไม่มาก ช้ีให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และค่าตอบแทนเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นกลุ่มมี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยและเงินเดือนยงัไม่สูงมาก รวมถึงดา้นต าแหน่งงานนั้นอยู่ในระดบัพนกังานชั้นตน้ 
และดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนท่ีองคก์รตอบ
แทน หากองคก์รมีการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานท่ีพนักงาน
รับผิดชอบ จะท าใหพ้นกังานกลุ่มน้ีเกิดทศันคติท่ีดีมากข้ึน  
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การออกแบบธุรกจิ กรณศึีกษาบริษทัออกแบบและจัดการเกีย่วกบัอาคารประหยดัพลงังาน  
ภายในจงัหวดัขอนแก่น 

Business Design: A Case Study of Design and Management Company Regarding Energy 
Efficient Building in Khon Kaen Province 

ทศพร มหาสุวรรณ1 และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล2 

Thodsaporn Mahasuwan and Sakchai Jarernsiripornkul 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตุัประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าและความคิดเห็นต่ออาคาร

ประหยดัพลงังานอีกทั้งยงัเพ่ือออกแบบธุรกิจของบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานใน
จังหวดัขอนแก่นโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือโรงงานอุตสาหกรรมทั้ งหมด 20 บริษัทซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถามและแบบจ าลองทางธุรกิจของ Canvas มาใชใ้นการออกแบบธุรกิจ ซ่ึงผลของการศึกษานั้นสามารถ
ทราบว่า 40%  ของจ านวนบริษทัท่ีท าการส ารวจเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีพนักงานตั้งแต่ 500 คนข้ึนไปและมี
ค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น 70%   ในส่วนของการออกแบบธุรกิจโดยใช้
แบบจ าลองธุรกิจของ Canvas มาเป็นตน้แบบนั้น ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ขา้งตน้มาสร้างความสัมพนัธ์
กบัองคป์ระกอบทั้ง 9 ประการ  
 
ค าส าคัญ: พลงังานไฟฟ้า, อาคารประหยัดพลงังาน, การออกแบบธุรกิจ, แบบจ าลองธุรกิจของ Canvas 

Abstract 
The propose of this study were to study behavior of electric energy using and opinion for energy 

efficient building and also to study  business design of  design and management company regarding energy efficient 
building  in Khon Kaen ,the customers target are industrial factory, 20 companies. The tools used in this study were 
questionnaire and business model canvas. The result showed that 40% of customers target were big companies 
which had more than 500 staff and had electricity expense more than 100,000 baht per month. According to 
business design by using business model canvas, the study analyzed and used the all collected data to create 
relationships with 9 blocks. 
Keywords: Electric Energy, Energy Efficient Building, Business Design, Business Model Canvas 
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1. บทน า 
      ในปัจจุบนัตน้ทุนดา้นพลงังานเป็นปัจจยัแปรผนัส าคญัขององคก์รต่างๆ โดยพลงังานนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การด าเนินธุรกิจและชีวิตของมนุษย ์อีกทั้งยงัมีความส าคญัมากข้ึน ดงันั้นเม่ือโลกมีการพฒันาจึงไดท้ าใหปั้จจุบนัมี
ความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือกล่าวถึงจงัหวดัขอนแก่นในปัจจุบนัไดมี้การเติบโตมากข้ึนเม่ือเทียบ
จากอดีตพร้อมดว้ยสาธารณูปโภคต่างๆ ครบครันอีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของภาคอุตสาหกรรม หา้งร้านและบริษทัชั้น
น าต่างๆ ซ่ึงในยุคท่ีเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นน้ี การบริหารงานในองค์กรนั้น จ าเป็นตอ้งค านึงการลดพลงังานและ
ค่าใช้จ่ายท่ีต ่าลง หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดต้นทุนการผลิต คือการใช้พลงังานทุกประเภทอย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังานและการลดค่าใชจ่้ายขององค์กร
ในระยะยาว ซ่ึงเป็นโอกาสดีท่ีจะไดศึ้กษากบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายภายในจงัหวดัขอนแก่นท่ียงัคงไม่ต่ืนตวันกักบัการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบน้ี ทั้งน้ีการออกแบบธุรกิจของบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังาน
ในจงัหวดัขอนแก่นยงัเป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างโมเดลรูปแบบใหม่ในการลงทุนทางธุรกิจ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
หลกั 2 ประการคือ  
          1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความคิดเห็นต่ออาคารประหยดัพลงังานของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย                   
           2. เพ่ือออกแบบธุรกิจของบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานในจงัหวดัขอนแก่น 
โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับปรุง อาคาร โรงงาน รวมทั้งท่ี
อยูอ่าศยัส าหรับผูท่ี้สนใจในเร่ืองของอาคารประหยดัพลงังาน อีกทั้งยงัสามารถใชเ้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจด าเนิน
ธุรกิจไดอี้กเช่นเดียวกนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

      ในการศึกษาเร่ืองการออกแบบธุรกิจของบริษทัรับออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานใน
จงัหวดัขอนแก่นนั้น ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
     2.1 แบบจ าลองธุรกจิ Canvas (Business Model Canvas) 
 
            Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนธุรกิจซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นภาพได้อย่าง
ครบถว้นทุกมุม ทั้งยงัช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเมินความส าเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบ
ธุรกิจ (business model) ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัธุรกิจซ่ึงสามารถแบ่งโครงสร้างในการวางแผนและ
ก าหนดกลยทุธ์ออกเป็น 9  ประการ (Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, 2010) ดงัน้ี 
           1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Customer Segments) คือการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเขา้ถึง ซ่ึงการระบุ
กลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้งเป็นหัวใจส าคญัของการท า Business model กลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นกลุ่มท่ีท าเงินให้ธุรกิจ 
โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนท าใหธุ้รกิจสามารถน าเสนอสินคา้และบริการไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้  
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           2. การน าเสนอคุณค่า (Value Proposition) คือสามารถระบุว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจสร้างคุณค่า
อย่างไรส าหรับลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้เลือกสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องเราแทนท่ีจะเลือกของคู่แข่ง คุณค่าของ
สินคา้หรือบริการ อาจเป็นวตักรรมหรือการน าเสนอส่ิงใหม่ หรือมีการเพ่ิมคุณสมบติัพิเศษท่ีท าใหคุ้ณค่าเพ่ิมข้ึน 
            3. ช่องทาง (Channels) คือช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางในการส่ือสาร ช่องทางการตลาด ช่องทางการ
ขาย ท่ีองคก์รใชใ้นการส่ือสารและติดต่อกบัลูกคา้ 
           4. ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships) คือรูปแบบของสมัพนัธ์ภาพท่ีตอ้งการมีกบัสูกคา้ ซ่ึงมี
ระดับท่ีแตกต่างกัน ตั้ งแต่การใช้เคร่ืองตอบรับหรือเคร่ืองท างานอตัโนมติั ไปจนถึงการใช้บุคลากรท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนและใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ตวัอยา่งของระดบัสมัพนัธภาพ 
           5. กระแสรายได ้(Revenue Streams) คือเงินสดท่ีธุรกิจจะไดรั้บหลงัหักค่าใชจ่้ายแลว้ ในแผนธุรกิจลูกคา้
เปรียบเสมือนหวัใจ กระแสรายรับก็คือเส้นเลือดท่ีหล่อเล้ียงหวัใจ ซ่ึงกระแสรายรับอาจเป็นการท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้/
บริการเพียงคร้ังเดียว หรือเกิดจาการซ้ือซ ้าหรือการซ้ือบริการต่อเน่ือง หรือการซ้ือบริการหลงัการขาย  
          6. ทรัพยากรหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ (Key Resources) คือทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทัมีความส าคญั
ต่อการท าใหแ้ผนธุรกิจสัมฤทธ์ิผลทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทางปัญญาและทรัพยากรทางดา้น
เงินทุน 
           7. กิจกรรมหลกั (Key Activities) คือสามารถระบุกิจกรรมส าคัญท่ีธุรกิจต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ การผลิต การให้บริการ สินคา้/บริการท่ีแกปั้ญหาให้ลูกคา้ การสร้างเวทีของธุรกิจ การสร้าง
เครือข่าย เป็นตน้  
          8. ความร่วมมือหรือพนัธมิตรส าคญั (Key Partnerships) คือการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
และจ าเป็น ขอ้ดีของการมีหุน้ส่วนทางธุรกิจคือ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เพ่ือลดความเส่ียง และเพ่ือใหไ้ดม้า
ซ่ึงทรัพยากรในทางธุรกิจ 
           9. โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) คือโครงสร้างดา้นตน้ทุนหมายรวมถึงตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนใน
การด าเนินการตามรูปแบบธุรกิจท่ีบริษทัก าหนด เช่น ตน้ทุนในการสร้างคุณค่าสินคา้/บริการ ตน้ทุนในการรักษา
ลูกคา้, ตน้ทุนดา้นทรัพยากร เป็นตน้ 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างคุณค่า (Value Creation) 
           มีการศึกษาจ านวนมากให้ความสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดในการสร้างคุณค่าให้กบัองค์กรธุรกิจเพ่ือ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กรในระยะยาว โดย Michael E. Porter มองว่าองคก์รอาจน าเคร่ืองมือ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างคุณค่าใหอ้งค์กร โดยมุ่งเนน้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมต่างๆในองคก์รอนัจะน าไปสู่การสร้างคุณค่า (Value Creation) โดยจะตอ้งเร่ิมตน้จาก
การก าหนดคุณค่าท่ีองคก์รตอ้งการน าเสนอ จากนั้นพิจารณากิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุน
ท่ีองค์กรจะตอ้งด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณค่านั้น ซ่ึงประโยชน์ของการน าเคร่ืองมือน้ีมาใชจ้ะท าให้ไดพิ้จารณาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ
เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าท่ีตอ้งการ การวิเคราะห์สามารถใช้ไดท้ั้ งในการวิเคราะห์การด าเนินงานภายใน และการ
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ออกแบบกิจกรรมและกระบวนการภายในขององค์กร และสามารถวิเคราะห์ไดใ้นลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัและส่ิงท่ีควรจะเป็นเพ่ือหาช่องว่างและแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานภายในเพ่ือปิดช่องว่าง
ดงักล่าว Value Chain ของแต่ละองคก์รอาจจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบักระบวนงานหลกัขององค์กร (Michael 
E. Porter, 1985) 
 
2.3 การจัดการพลงังานในอาคาร 
 

       การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในอาคารนั้นโดยทัว่ไปแลว้ตอ้งค านึงถึงค่าประสิทธิภาพการใช้
พลงังานการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง การลดภาระท าความเยน็ การอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 
(วชัระ มัง่วิทิตกุล, 2545) เพ่ือให้เกิดความตระหนกัในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
      1. การอนุรักษ์พลงังานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าของ
ระบบแสงสว่างแลว้ยงัตอ้งควรเลือกใชอุ้ปกรณ์เพ่ือรักษาคุณภาพแสงสว่างและประสิทธิภาพของระบบแสงสว่าง
ใหดี้ข้ึนหรืออยู่ในเกณฑม์าตรฐาน การออกแบบอาคารส าหรับอาคารท่ีใชง้านเฉพาะเวลากลางวนัควรออกแบบให้
ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ดเ้ต็มท่ีและอาคารท่ีใชง้านตลอด 24 ชัว่โมงควรออกแบบระบบแสงสว่างให้มีหลอด
ไฟฟ้าไวใ้ชใ้นเวลากลางคืนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยปกติการออกแบบระบบแสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์
ควรเป็นแบบออ้ม (Indirect Lighting) ซ่ึงจะสามารถช่วยใหล้ดความร้อนภายในหอ้ง ทั้งน้ีการเลือกหลอดไฟฟ้าควร
เลือกหลอดท่ีให้ความสว่างเหมาะสมกับงานและสถานท่ีใช้ซ่ึงจดัให้ช่วงเวลาการเปิดไฟสั้ นลงจะสามารถลด
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ลงได ้ส าหรับอาคารท่ีมีเพดานสูงควรใช้หลอดแสงจนัทร์หรือหลอดโซเดียมความดนัไอสูง 
นอกจากน้ีการใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิผลการส่องสวา่งสูงควรติดตั้งท่ีต าแหน่งท่ีจ าเป็นและเปิดใชง้านในเวลาท่ี
จ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงจะช่วยในการประหยดัพลงังานเช่นกนัและการเลือกโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีเหมาะกบังานเป็น
อีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยประหยดัพลงังานไดม้าก 
      2. การอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ การท างานของระบบท าความเยน็และระบบปรับอากาศใชพ้
ลงังานไฟฟ้าเป็นหลกั ระบบปรับอากาศท่ีใชใ้นอาคารมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 30-50% ของพลงังานไฟฟ้า
ท่ีใช้ทั้งหมด การอนุรักษ์พลงังานระบบท าความเย็นและปรับอากาศให้ไดผ้ลดีนั้นจะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการท างานประเภทและส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ ตลอดจนการ
เลือกใชง้านอย่างเหมาะสมอีกดว้ยแนวทางการประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศ การประหยดัพลงังานใน
ระบบปรับอากาศสามารถวีได้หลายวิธีคือการใช้งานอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
อุปกรณ์ต่างๆของระบบปรับอากาศท่ีติดตั้งอยู่ในอาคารหากมีวิธีใชท่ี้เหมาะสมและค านึงถึงการประหยดัพลงังาน 
จะช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมเติม เช่นเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมกบั
พ้ืนท่ีใชง้าน ปรับความเยน็ใหเ้หมาะสม อีกทั้งดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ เช่น การท าความสะอาดแผน่
กรองอากาศ เป็นตน้ 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

      พีรพฒัน์ วีระตะนนท์ (2550) ไดศึ้กษาโครงการอาคารส านกังานพร้อมท่ีพกัอาศยัท่ีค านึงถึงการประหยดั
พลงังาน จากวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและน าธรรมชาติเขา้มาใช้ให้
เกิดประโยชนม์ากท่ีสุด ประกอบกบัความตอ้งการท่ีจะออกแบบอาคารท่ีค านึงถึงการประหยดัพลงังานดว้ยการปรับ
เยน็ตามธรรมชาติ (Passive Cooling) ผสมผสานกบัการใชง้านท่ีอาศยัการใชเ้คร่ืองกลในการสร้างใหเ้กิดความเยน็ 
(Active Cooling) ไดส้รุปลกัษณะการประหยดัพลงังานดว้ยหลกัการท่ีว่าการระบายอากาศตามธรรมชาติสามารถ
ช่วยใหเ้กิดความเยน็ไดดี้ในอาคารโดยท่ีกระแสลมสามารถไหลผา่นไดท้ัว่ถึงเกือบทุกบริเวณของอาคาร ซ่ึงสามารถ
ท าให้ผูใ้ชส้อยรู้สึกสบายได ้นอกจากน้ีจากการทดลองเร่ืองการบงัแดดจะพบว่าลกัษณะของการจดัพ้ืนท่ีท่ีมีส่วน
ชานระเบียงกนัสาด สามารถช่วยป้องกนัแดดท่ีจะเขา้สู่ภายในหหอ้งไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนลกัษณะของกลุ่มอาคาร
นั้นสามารถช่วยในเร่ืองของร่มเงาระหว่างอาคารไดค่้อนขา้งดีและในเร่ืองของการใชว้สัดุอาคารควรเลือกใชว้สัดุท่ี
มีความแข็งแรงทนทาน มีคุณสมบติัป้องกนัความร้อนไดดี้ โดยในการศึกษาน้ีจะพบว่าผนงัก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น มี
ช่องฉนวนกนัความร้อนตรงกลางหนา 5 เซนติเมตร มีคุณสมบติัในการป้องกนัความร้อนไดค่้อนขา้งดี ดงันั้นการ
ออกแบบอาคารส านกังานพร้อมท่ีพกัอาศยัท่ีค านึงถึงการประหยดัพลงังาน โดยใชห้ลกัการผสมผสานกนัระหว่าง
วิธี Passive Cooling และ Active Cooling จะตอ้งออกแบบให้ทุกส่วนของตวัอาคารมีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมด ทั้ง
ในเร่ืองของการจดัวางผงั การป้องกนัความร้อน การระบายอากาศ การเลือกใชว้สัดุอาคารท่ีเหมาะสมเพ่ือใหอ้าคาร
สามารถประหยดัพลังงานได้มากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องช้ินน้ีมีความเก่ียวข้องกับงานท่ีผูศึ้กษาก าลัง
ท าการศึกษาในแง่ของการออกแบบอาคารท่ีใชห้ลายๆวิธีผสมผสานกนัเพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือองคก์รท่ีใช้
บริการของทางบริษทัสามารถประหยดัพลงังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีสามารถลด
พลงังานทั้งในส่วนของกรอบอาคาร ระบบไฟส่องส่วงและระบบความเยน็ 
  
2.5 กรอบแนวคิด 
       การท่ีจะไดม้าซ่ึงรูปแบบของบริษทัรับออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานนั้น ตอ้ง
ท าการศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความคิดเห็นต่ออาคารประหยดัพลงังานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ก่อน รวมทั้งท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงัาน
ในเขตจงัหวดัขอนแก่น ทั้งน้ียงัตอ้งท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและตลาดตามเป้าหมายเพ่ือก าหนด
จุดยืนของบริษทัและพร้อมท่ีจะแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน หลงัจากนั้นจึงน าผลทั้งหมดมาออกแบบธุรกิจตามทฤษฎีของ 
Canvas เพ่ือก าหนดส่วนประกอบทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การน าเสนอคุณค่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ กระแสรายได ้ทรัพยากรหลกั กิจกรรมหลกั พนัธมิตรหลกัและโครงสร้างตน้ทุน 
 

3. วธิีการศึกษา 
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การศึกษาเร่ืองการออกแบบธุรกิจบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานภายใน
จงัหวดัขอนแก่นมีวิธีการด าเนินการศึกษา 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
       3.1 การศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการและความสนใจเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ภายในจงัหวดัขอนแก่นซ่ึงประชากรกลุ่มตวัอย่างหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือภาคการผลิตหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัขอนแก่นซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการคดัเลือก โดยมีทั้งหมด 20 บริษทั จะมีวิธีการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยผูต้อบกรอกค าตอบเองซ่ึงผูศึ้กษาจะท าการอธิบายส่วนต่างๆเพ่ือใหผู้ต้อบ
เขา้ใจก่อนด าเนินการใหข้อ้มูลและส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูศึ้กษาเกบ็รวมรวบแบบสอบถามจากการส ารวจ
และน าเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล 
      3.2 การศึกษาการออกแบบธุรกิจของบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานในจงัหวดั
ขอนแก่นตามแบบจ าพลองธุรกิจ Canvas ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการใชแ้บบจ าลองทางธุรกิจของ Canvas มาเป็นตวัก าหนด
และเป็นตวัตน้แบบ โดยน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์จากเคร่ืองมือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดมาสร้างความสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบทั้ง 9 ประการ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

       ผลการศึกษาเร่ืองการออกแบบธุรกิจของบริษทัรับออกแบบและจดัระบบเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังาน
ในจงัหวดัขอนแก่น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
      4.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าและความคิดเห็นต่ออาคารประหยดัพลงังานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน
การเลือกใชบ้ริการจากบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังาน 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษากบัโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัขอนแก่นทั้งหมด 20 บริษทัซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูง โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามนั้นพบว่าเป็นเพศชาย 70% จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งเป็นหัวหนา้งานหรือหวัหนา้แผนก 50% โดยท่ีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 5-15 ปีโดย
เฉล่ีย เม่ือกล่าวถึงจ านวนของบุคลากรของในภายองคก์ร 40%  ของจ านวนบริษทัท่ีท าการส ารวจนั้นจะเป็นองคก์รท่ี
มีพนกังานตั้งแต่ 500 คนข้ึนไปซ่ึงจากการศึกษาค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) นั้นท าใหท้ราบว่า 70% ของจ านวน
บริษทัท่ีท าการส ารวจมีค่าไฟมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนเพราะเน่ืองจากมีการใชไ้ฟฟ้าส าหรับแสงสว่างนาน
ติดต่อกัน 11-15 ชั่วโมงต่อวนั  21-24 ชั่วโมงต่อวนัส าหรับความเย็นแล 6-10 ชั่วโมงต่อวนัส าหรับเคร่ืองใช้
ส านกังาน โดยท่ีจ านวนวนัท่ีท างานในรอบสัปดาห์อยู่ท่ี 6-7 วนั ทั้งน้ีผูศึ้กษายงัท าการศึกษาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆท่ีสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในองค์กรต่างๆได ้ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ 70% ของบริษทัท่ีท าการส ารวจมีการใช้
หลอดประหยดัไฟ หรือหลอด LED ในบริเวณท่ีท างานและมีการใช้แสงสว่างจากภายนอกทดแทนแสงจาก
หลอดไฟและ 90% ของบริษทัท่ีท าการส ารวจจะมีมาตรการในเร่ืองการประหยดัพลงังานอยูแ่ลว้ 
      นอกจากน้ีผลการศึกษาข้อมูลต่อการรับรู้และทัศนคติเก่ียวกับอาคารประหยดัพลังงานพบว่าลูกค้า
เป้าหมายนั้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานจากส่ือโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคิดเป็น 
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80% เท่ากนัโดยท่ีรู้จกัและเขา้ใจเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานอยู่ก่อนแลว้คิดเป็น 90% ทั้งยงัคิดวา่สามารถท าได้
จริงแต่ยงัไม่เคยใชบ้ริการกจากบริษทัใดมาก่อน อีกทั้งยงัใหค้วามสนใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงส่ิงท่ีลูกคา้เป้าหมาย
มองว่าอาคารประหยดัพลงังานควรมุ่งเน้นมากท่ีสุดคือเร่ืองของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  รองลงมาคือระบบปรับ
อากาศคิดเป็น 100% และ 90% ตามล าดบั กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 50% นั้นคิดวา่อาคารประหยดัพลงังานท่ีดีนั้นควรจะ
ลดค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) อยูท่ี่ 21-30% ต่อปีและถา้มีบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดั
พลงังานบริษทัใดสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) ไดต้ามความตอ้งการดงักล่าวลูกคา้จะสนใจท่ีจะใช้
บริการโดยคิดเป็น 90% ของบริษทัท่ีท าการส ารวจ อีกทั้งความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้อีกอย่างหน่ึงคือเร่ืองของ
ระยะเวลาในการด าเนินการในการปรับปรุงอาคารเพ่ือให้เป็นอาคารประหยดัพลังงานอยู่ท่ีมากกว่า 10 สัปดาห์ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการจากบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานมากท่ีสุดคือ
สามารถท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน (ค่าไฟ)ไดจ้ริงโดยคิดเป็น 44%  รองลงมาคือลดตน้ทุนการผลิต การให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานและความเรียบร้อยของงานซ่ึงคิดเป็น 42% เท่ากนั 

     4.2 การศึกษาการออกแบบธุรกิจของบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานในจงัหวดั
ขอนแก่นตามแบบจ าพลองธุรกิจ Canvas  
           1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Customer Segments) พบว่าธุรกิจการผลิตหรือโรงงานนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าในการด าเนินค่อนขา้งเยอะกว่าธุรกิจอ่ืนๆ อีกทั้งยงัมีจ านวนมากในเขตจงัหวดัขอนแก่นดังนั้นผู ้
ศึกษาจึงเลง็เห็นอากาศในการท่ีจะเขา้ไปแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงใรการประหยดัพลงังานในกลุ่มธุรกิจน้ี 
           2. การน าเสนอคุณค่า (Value Proposition) พบว่าจากการส ารวจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นคิดว่า
อาคารประหยดัพลงังานท่ีดีนั้นควรจะลดค่าใช้จ่ายในด้านพลงังาน (ค่าไฟ) อยู่ท่ี 21-30% ต่อปีและถา้มีบริษทั
ออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานบริษทัใดสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) ไดต้าม
ความตอ้งการดงักล่าวกลุ่มลูกคา้จะสนใจท่ีจะใชบ้ริการ ดงันั้นการออกแบบการน าเสนอคุณค่าสู่ลูกคา้จึงจ าเป็นตอ้ง
ท าใหบ้รรลุความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยการใชวิ้ธี ประเมิน วิเคราะห์ หาสาเหตุ ออกแบบและปรับปรุง
ในแต่ละโครงการ โดยใชวิ้ธีการออกแบบเปลือกอาคาร ออกแบบระบบไฟส่องสว่างและระบบปรับอากาศเป็นตน้ 
โดยในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดคุณค่าท่ีจะน าเสนอแก่กลุ่มลูกคา้เปป้าหมายคือการลดค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน
ท่ี 21-30% ต่อปี อีกทั้ งยงัมีการให้บริการหลงัจากโครงการแลว้เสร็จเช่น ตรวจวดั ติดตามและรับรองผลการ
ประหยดัพลงังาน  การรับประกนัคุณภาพของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการเป็นตน้ 
           3. ช่องทาง (Channels) พบว่าบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกับอาคารประหยดัพลงังานนั้นควรจะมี
สถานท่ีท างานท่ีเป็นตน้แบบเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานเสียกอ่น เพ่ือสร้างทศันะคติใหก้บัลูกคา้เม่ือตอ้งการท่ี
จะมาติดต่อท่ีบริษทั แต่เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมน้ีเป็นธุรกิจบริการ ดงันั้นปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จในส่วนของช่องทาง
จดัจ าหน่ายคือ พนักงานขายและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานขายทั้งหมด เน่ืองจากจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเป็นเสมือน
ตวัแทนบริษทัไปน าเสนอคุณค่าท่ีทางองคก์รของตนสามารถท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในดา้นของพลงังานใหก้บัลูกคา้ได ้
           4. ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships) พบว่าการก าหนดชนิดของความสัมพนัธ์ขององค์กร
กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจน องคก์รควรก าหนดประเภทความสมัพนัธ์ต่อกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
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ซ่ึงความสัมพนัธ์มีตั้งแต่ระดบับุคคลถึงไปถึงระบบอตัโนมติั อีกทั้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อาจถูกขบัเคล่ือนดว้ย
แรงจูงใจต่างๆเช่น การส่งเริมการขายต่างๆ การออกเยี่ยมลูกคา้ การรักษาฐานลูกคา้และการเพ่ิมยอดขายเป็นตน้ 
ทั้งน้ีในส่วนผลจากแบบสอบถามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายยงัต้องการท่ีจะไดรั้บค าปรึกษาเก่ียวกบัอาคารประหยดั
พลงังานอีกดว้ย ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
           5. กระแสรายได้ (Revenue Streams) พบว่าวิธีการได้เงินจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาจากงานโครงการ
ออกแบบและจดัการใหก้บัลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงไดท้ าการก าหนดก าไรต่อโครงการ 30-50% ของตน้ทุนขาย ทั้งน้ีจาก
ผลแบบสอบถามพบว่า ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) มากกว่า 100,000 บาทต่อ
เดือนหรือขั้นต ่า 1,200,000 บาทต่อปี อีกทั้งยงัมีความตอ้งการท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) อยูท่ี่ 21-30% 
ต่อปี ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 360,000 บาทต่อปีและมีความตอ้งการในการคืนทุนต่อการลงทุน (payback period)โดยเฉล่ียอยู่
ท่ี 1.5 ปี ดงันั้นสามารถค านวณค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ีจะต้องเสนอลูกคา้ไดเ้ท่ากับ 360,000x1.5 = 540,000 บาทต่อ
โครงการ ซ่ึงจากการท่ีไดก้ าหนดก าไรต่อโครงการอยู่ท่ีประมาณ 30-50% ของตน้ทุนขาย ดงันั้นสามารถค านวณได้
ว่าตน้ทุนขายท่ีคาดหวงัต่อโครงการจะมีค่าท่ากบั 270,000 บาทต่อโครงการซ่ึงจะท าให้องค์กรสามารถท าก าไร
สูงสุดไดต้ามท่ีก าหนดไวคื้อ 50% 
           6. ทรัพยากรหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ (Key Resources) พบวา่ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในการออกแบบธุรกิจ
คือทรัพยากรหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัเร่ิมตน้โดยเป็นองค์กรขนาดเล็กโดยมีลกัษณะการด าเนินงาน
เป็นไปตามรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว เพ่ือความรวดเร็วในการบริหารงานในทุกๆดา้นและทัว่ถึงทุกแผนก 
ดงันั้นการจดัการองคก์รจึงไม่ซบัซอ้นมาก มีสายงานท่ีรวดเร็วในการปฏิบติังานแต่มีขั้นตอนการคดัเลือกพนกังานท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานต าแหน่งนั้นๆ ทั้งน้ีองคก์รยงัมองเห็น
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง 
เช่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีออกแบบกรอบอาคารเพ่ืออาคารประหยดัพลงังาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หรือระบบ
ปรับอากาศเพ่ือลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นตน้ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากรเก่ียวกบัการ
บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 
           7. กิจกรรมหลกั (Key Activities) พบว่าจากขอ้มูลแบบสอบถาม ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีองคก์รจะตอ้งด าเนินการ
เพ่ือใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จสามารถแบ่งกิจกรรมหลกัไดด้งัต่อไปน้ี 
                    1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงก็คืองานโครงการท่ีบริษทัจะน าเสนอลูกคา้นั้นย่อมสามารถท่ีจะลดค่าใชจ่้ายใน
ดา้นของพลงังานและสามารถลดตน้ทุนให้กบัองค์กรไดจ้ริง อีกทั้งตอ้งค านึงถึงคุณภาพของงานและคุณภาพของ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานโครงการทั้งหมดเพ่ือท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่คุณค่าท่ีไดรั้บนั้นมีความสมเหตุสมผลกบัเงินลงทุน
ท่ีจ่ายไป 
                    2) ดา้นราคา มีการก าหนดราคาใหส้มเหตุสมผลกบัคุณค่าท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บ เพราะถา้หาก
ค่าบริการมีราคาท่ีสูงไป อาจจะไม่เป็นท่ีตอ้งหารของลูกคา้แต่ถา้ค่าบริการมีราคาต ่าไป องค์กรก็จะไม่สามารถมี
ก าไรและด าเนินธุรกิจต่อไปได ้
                    3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่บริษทัควรมีสถานท่ีท างานท่ีเป็นตน้แบบเก่ียวกบัอาคารประหยดั
พลงังานเสียกอ่น เพ่ือสร้างทศันะคติใหก้บัลูกคา้เม่ือตอ้งการท่ีจะมาติดต่อท่ีบริษทั แต่เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมน้ีเป็น
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ธุรกิจบริการ ดงันั้นปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จในส่วนของช่องทางจดัจ าหน่ายคือ พนกังานขายและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานขายทั้งหมด เน่ืองจากจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเป็นเสมือนตัวแทนบริษทัไปน าเสนอคุณค่าท่ีทางองค์กรของตน
สามารถท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในดา้นของพลงังานใหก้บัลูกคา้ได ้ 
                    4) ดา้นการส่งเสริมการขาย ลูกคา้ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากในเร่ืองของการส่งเสริมการขายเพราะ
เน่ืองดว้ยธรรมชาติของคนั้น ย่อมตอ้งการและสนใจในความพิเศษหรืออะไรท่ีแตกต่างปากเดิมเช่น การรับประกนั
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการ บริการหลงัการขายเพ่ือติดตามการลดพลงังานท่ีเกิดข้ึนจริงหรือการคืนเงืนให้แก่
ลูกคา้ในกรณีท่ีไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าไดจ้ริงตามตกลง เป็นตน้ 
                    5) ดา้นบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการดเนินธุรกิจเน่ืองจากเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้ดงันั้นตอ้งหมัน่อบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยู่สม ่าเสมอในเร่ืองของความรู้ใหม่ต่างๆ 
เก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังาน รวมไปถึงอบรมวฒันธรรมในการท างานท่ีเป็นนโยบายของทางบริษทัเพ่ือใหลู้กคา้
พึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการจากองคก์รเช่น ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ความสุภาพเป็นตน้ 
                    6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพไดแ้ก่ การท่ีสถานท่ีท างานมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายเม่ือลูกคา้มาเยือน 
ตลอดจนบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในสถานท่ีท างานท่ีน่าอยู ่ 
                    7) ดา้นกระบวนการ กล่าวคือควรมีแผนงานและขั้นตอนท่ีชัดเจนในการให้บริการลูกคา้ตั้งแต่เร่ิม
โครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ ทั้งน้ีควรจะเป็ขั้นตอนท่ีมีมาตรฐานและใชก้นัทัว่ทั้งองค์กรและมีความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดนัน่เอง 

           8. ความร่วมมือหรือพนัธมิตรส าคญั (Key Partnerships) พบว่าส่วนของความร่วมมือหรือพนัธมิตรส าคญั
ของบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานคือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัซบัพลายเออร์
ต่างๆเพ่ือเป็นการรับประกนัวา่วสัดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นจะไม่ขาดแคลนและไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผูรั้บเหมาใน
ส่วนงานต่างๆเพ่ือความมีประสิทธิภาพสูงสุดของงานแต่ละโครงการ 

           9. โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะอธิบายถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีด าเนินงานภายใตรู้ปแบบธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างและการส่งมอบคุณค่า 
ดงันั้นจึงตอ้งทราบว่าตน้ทุนท่ีส าคญัท่ีสุดในโมเดลธุรกิจของเราคือออะไร ทรัพยากรหลกัและกิจกรรมหลกัใดท่ีมี
ตน้ทุนสูงท่ีสุด ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี                           
                    1) งบประมาณการลงทุน   เป็นการประมาณการกระแสเงินสดส าหรับการเปิดบริษทัออกแบบและ
จดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงานเช่นค่าสถานท่ี ค่าอุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ านกังานและค่าอุปกรณ์ในหอ้งครัว ทั้งหมด 721,690 บาท 
2.การประมาณการรายจ่ายในการด าเนินการ 
                    2) การประมาณการเงินเดือน   เงินเดือนของพนกังานทั้งหมด 10 คน เท่ากบั 150,000 บาทต่อเดือน ซ่ึง
จะมีค่าทั้งหมดเท่ากบั 1,800,000 บาทต่อปีและในปีถดัไปอตัราเงินเดือนของพนกังานจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5% ของ
เงินเดือน 
                    3) การประมาณการค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่าโทรศพยแ์ละค่าอินอตร์เน็ต
เท่ากบั 396,000 บาทต่อปี 
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                    4) การประมาณการค่าฝึกอบรมของพนกังาน   การประมาณการค่าฝึกอบรมของพนกังานเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเก่ียวกับอาคารประหยดัพลังานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มา
ประยกุตใ์ชก้บังานในองคก์ร โดยประมาณการงบประมาณส าหรับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆปีละ 50,000 บาท 
                    5) การประมาณการค่าใชจ่้ายทางดา้นการตลาด ซ่ึงค่าใชจ่้ายทางดา้นการตลาดขององคก์รนั้นไดแ้ก่ ค่า
เอกสารส าคญัในการน าเสนอต่อลูกคา้ ค่าออกแบบเวปไซต ์ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขายต่างๆเป็นตน้ ซ่ึงในปีแรก
จะมีค่าใชจ่้ายทางดา้นการตลาดสูงกว่าปีต่อๆไปเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ขององคก์รซ่ึงในปีแรกมีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 
35,000 บาทต่อปีและปีต่อๆไปมีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 15,000 บาทต่อปี 
                    6) การประมาณการค่าเช่าอาคารพานิชย ์วสัดุส้ินเปลืองและค่าใชจ่้ายเบ็ตเตล็ด โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองใชส้ านกังานเช่น กระดาษ คลิป ลวดเยบ็กระดาษ ปากกาเป็นตน้ ส่วนค่าใชจ่้ายเบ็ต
เตลด็จะเป็นค่าใชจ่้ายจ าพวกค่ซ้ืออุปกรณ์าซ่อมแซมภายในองคก์รเป็นตน้ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 276,000 บาทต่อปี 
                    7) การประมาณการค่าใชจ่้ายต่อโครงการ  จากแบบสอบถาม ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย
ดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนหรือขั้นต ่า 1,200,000 บาทต่อปี อีกทั้งยงัมีความตอ้งการท่ีจะ
ลดค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) อยูท่ี่ 21-30% ต่อปี ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 360,000 บาทต่อปีและมีความตอ้งการในการ
คืนทุนต่อการลงทุน (payback period)โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 1.5 ปี ดงันั้นสามารถค านวณค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีจะตอ้งเสนอ
ลูกคา้ไดเ้ท่ากบั 360,000x1.5 = 540,000 บาทต่อโครงการ ซ่ึงจากการท่ีไดก้ าหนดก าไรต่อโครงการอยู่ท่ีประมาณ 
30-50% ของตน้ทุนขาย ดงันั้นสามารถค านวณไดว้า่ตน้ทุนขายท่ีคาดหวงัต่อโครงการจะมีค่าท่ากบั 270,000 บาทต่อ
โครงการ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

      ในการศึกษาเร่ืองการออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษาบริษทัออกแบบและจัดการเก่ียวกับอาคารประหยดั
พลงังานในจงัหวดัขอนแก่นนั้นสามารสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นภาคการผลิตหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นมีการจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าหรือค่าไฟมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนหรือขั้นต ่า 1,200,000 บาทต่อ
ปี เพราะเน่ืองจากมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส่วนต่างๆติดต่อกนัเป็นเวลานานเช่นไฟฟ้าส าหรับแสงสว่าง ไฟฟ้า
ส าหรับความเยน็และไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองใชส้ านกังาน ผูศึ้กษายงัท าการศึกษาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีสามารถ
ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในองคก์รต่างๆได ้ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ ลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่มีการใชห้ลอดประหยดัไฟ หรือ
หลอด LED ในบริเวณท่ีท างานและมีการใชแ้สงสว่างจากภายนอกทดแทนแสงจากหลอดไฟและองคก์รส่วนใหญ่
จะมีมาตรการในเร่ืองการประหยดัพลงังานอยู่แลว้เช่น เปิด-ปิดไฟส่องสว่างและเคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลา ปิด
เคร่ืองจกัรในเวลาพกัเท่ียงและพยายามใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด เป็นตน้ 
          นอกจากน้ียงัพบว่าส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้เป้าหมายรู้จกัและเขา้ใจเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานก่อนอยู่
แลว้แต่ยงัไม่เคยไดรั้บบริการจากบริษทัท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนัน้ีมาก่อน ซ่ึงลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่นั้นคิดว่า
อาคารประหยดัพลงังานท่ีดีนั้นควรจะลดค่าใช้จ่ายในด้านพลงังาน (ค่าไฟ) อยู่ท่ี 21-30% ต่อปีและถา้มีบริษทั
ออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานบริษทัใดสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน (ค่าไฟ) ไดต้าม
ความตอ้งการดงักล่าวกลุ่มลูกคา้จะสนใจท่ีจะใชบ้ริการ อีกทั้งความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้อีกอยา่งหน่ึงคือเร่ืองของ
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ระยะเวลาในการด าเนินการในการปรับปรุงอาคารหรือส านกังานเพ่ือใหเ้ป็นอาคารประหยดัพลงังานอยู่ท่ีมากกว่า 
10 สัปดาห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการจากบริษทัออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังาน
มากท่ีสุดคือสามารถท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในด้านพลงังาน (ค่าไฟ)ได้จริง รองลงมาคือลดต้นทุนการผลิต การให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานและความเรียบร้อยของงาน ตามล าดบั ในส่วนของการออกแบบธุรกิจ
โดยใชแ้บบจ าลองธุรกิจของ Canvas มาเป็นตวัก าหนดและเป็นตวัตน้แบบนั้น ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจากการวิเคราะห์
จากเคร่ืองมือท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาสร้างความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบทั้ง 9 ประการ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การ
น าเสนอคุณค่า  ช่องทาง ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ กระแสรายได ้ทรัพยากรหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ กิจกรรมหลกั 
ความร่วมมือหรือพนัธมิตรส าคญัและโครงสร้างตน้ทุน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

      การออกแบบและจดัการเก่ียวกบัอาคารประหยดัพลงังานนั้นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดคือการลดค่าใชจ่้ายใน
ด้านพลงังานไดจ้ริง ดังนั้นการศึกษาถึงวิธีการออกแบบและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากท่ีผูศึ้กษาควรจะทราบ อีกทั้งการพฒันาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
เก่ียวกบัเทคนิคและความรู้ต่างๆท่ีจะน ามาช่วยให้ธุรกิจขององค์กรขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้ก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีก
เช่นเดียวกนัท่ีจะสามารถช่วยใหอ้งคก์รแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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ความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน 
ของกระบวนการจดัหาเลือดภายใต้ระบบ IDEF 

Waste of waiting in supply chain  blood preparation using integration definition 
for function modeling (IDEF) 

พมิลพร  ศรีอุดม1และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Pimonporn Sriudom and Panutporn Ruangchoengchum  

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัหาเลือดภายใตร้ะบบ IDEF 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน และ
การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน พบว่าห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัหาเลือด
ภายใตร้ะบบ IDEF มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ เขียนใบขอเลือด น าไปส่งแฟกซ์ท่ีหอ้งธุรการ รอรับแฟกซ์ตอบรับ 
ประสานพนกังานขบัรถไปรับเลือดท่ีสนามบิน รับเลือดเขา้ Stock เตรียมเลือดใหผู้ป่้วย ลงบนัทึกขอ้มูลการเตรียม
เลือด และจ่ายเลือด ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน คือ ขั้นตอนการจดัหาเลือดเขา้คงคลงั คิด
เป็นร้อยละ 68.37  และการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน ช่วยลดและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังานจาก 8 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอนและลดระยะเวลาจาก 363 นาที เหลือ 218 นาที เร็วข้ึนถึงร้อย
ละ 39.94 รวมไปถึงปี พ.ศ.2559 ยงัไม่พบการรายงานความเส่ียงเน่ืองจากไดรั้บเลือดไม่ทนัเวลา ระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการสูงข้ึนจากร้อยละ 75.5 เป็นร้อยละ 82.1 คิดเป็นสูงข้ึนถึงร้อยละ 8.74 
ค าส าคัญ: ความสูญเปล่า, ห่วงโซ่อุปทาน ,แผนผังระบบงาน,การวิเคราะห์คุณลกัษณะความเสียหายและผลกระทบ 

Abstract 
The objectives of this research were to study blood preparation supply chain using integration definition 

for function modeling (IDEF) : a case study of  Kumpawapi Haspital , Udothani , study waste of waiting in supply 
chain,  and decrease waste of delay.  This research found 8 processes  in  blood preparation supply chain using 
IDEF; including  writing blood request form , sending fax, waiting for responded fax , coordinating driver to receive 
blood at the airport,  taking  bloods to stock , preparing blood for patient, entering data into the system and 
distributing blood.  In this study, waste of waiting was acquiring blood to stock 68.37% and decreasing waste of 
waiting in supply chain to change and improve processes could  reduce processes from 8 to 7 processes and reduce 
the time from 363 to 218 minute, which was  39.94 % faster.  In 2016 the risk to receive blood delay reported not 
found,   and satisfaction score rose from 75.5% to 82.1% that was 8.74 % increased.  
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1. บทน า 
 

   ตั้งแต่ Lansteiner (Race RR,1970) คน้พบหมู่เลือดระบบ ABO คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1900 จากคุณสมบติั
ของน ้าเหลืองในการท าเมด็เลือดแดงเกาะกลุ่มกนั ส่งผลใหมี้การพฒันาการใหเ้ลือดแก่ผูป่้วยเป็นไปอยา่งปลอดภยั
และถูกตอ้งมากข้ึน นบัแต่นั้นมาการใหเ้ลือดจึงมีความส าคญั และมีบทบาทอยา่งมากในทางการแพทย ์  ในประเทศ
ไทยมีหน่วยงานหลกัท่ีท าการจดัหาเลือดใหก้บัโรงพยาบาลต่างคือ ศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 
2558  มีปริมาณการจดัหาเลือดเพ่ือส่งใหก้บัโรงพยาบาลต่างๆทัว่ประเทศจ านวน  667,532  ยนิูต  งานธนาคารเลือด
ในแต่ละโรงพยาบาล มีหนา้ท่ีหลกัของการจดัหาเลือดและเตรียมเลือดใหเ้พียงพอทนัเวลาต่อตอ้งการในการรักษา
ผูป่้วยทั้งในสถานการณ์ปกติทัว่ไป เช่น ผูป่้วยท่ีมีภาวะซีด ไขเ้ลือดออก มะเร็งเมด็เลือดขาว และในสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น อุบติัเหตุหมู่ หรือเกิดวินาศภยัต่างๆ  หากผูป่้วยไม่สามารถไดรั้บเลือดทนัเวลาอาจมีผลต่อชีวิต หรือส่งผล
ต่อการรักษาท่ีล่าชา้ออกไป    

  
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลกมุภวาปี  เป็นโรงพยาบาลรัฐท่ีท าหนา้ท่ีจดัหาเลือดใหเ้พียงพอทนัเวลา

ตามความตอ้งการในการรักษาผูป่้วย มีผูป่้วยท่ีตอ้งการรับเลือดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  จากขอ้มูลปี พ.ศ. 
2558 ปัญหาท่ีพบคือ กระบวนการการจดัหาเลือดท่ีล่าชา้ไม่ทนัเวลายอ่มท าใหส่้งผลกระทบต่อการรักษา ผูป่้วยตอ้ง
รอรับเลือดนานเกิน 1 วนัจ านวน 52 ราย จากทั้งส้ิน 2,529 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.05  กรณีท่ีไม่สามารถรอรับเลือดได ้
ตอ้งมีการส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาลจงัหวดั ท าใหเ้กิดความสูญเปล่าค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึง
ไดรั้บรายงานความเส่ียงของโรงพยาบาลจากการมีเลือดไม่ทนัเวลาเพียงพอต่อการรักษา ส่งผลใหค้วามพึงพอใจ
ผูรั้บบริการทั้งในส่วนแพทย ์พยาบาล และผูป่้วยปี พ.ศ.2558 ไดร้้อยละ 75.5 ลดลงจากปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ 11.12  
นอกจากน้ีในปี พ.ศ.2559 โรงพยาบาลไดข้ยายขนาดเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปรองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาล
ใกลเ้คียงอีก 4 แห่งนั้นท าใหป้ริมาณการใชเ้ลือดยอ่มมีมากข้ึนดว้ย ดงันั้นการพฒันาระบบการจดัหาเลือดใหท้นัเวลา
และเพียงพอจะช่วยใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย ลดอุบติัการณ์ความเส่ียงและป้องกนัความเสียหาย/สูญเสีย ความ
สูญแปล่าท่ีเกิดจากการไดรั้บเลือดล่าชา้การรักษาไม่ทนัเวลาได ้
 

มีการศึกษาเก่ียวกบัการลดความสูญเปล่าในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก เช่น การศึกษาระบบงานและ
ออกแบบระบบงานในหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอกเพ่ือลดความสูญเปล่าในระบบ การน า LEAN มาช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งก่อนและหลงัการตรวจวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการเตรียมเลือดใหผู้ป่้วยในโรงพยาบาล St.Luke’s Episcopal 
เทกซสั สหรัฐอเมริกา การศึกษาของส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น า LEAN มาใชใ้นการ
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี และมีการศึกษาเก่ียวกบัปริมาณเลือดส ารองของงานธนาคารเลือดของ
โรงพยาบาลแต่ละแห่งค่อนขา้งมาก โดยเลือกใชวิ้ธีการพยากรณ์ท่ีแตกต่างกนั และมีปริมาณเลือดส ารองเพียงพอ 
ทนัเวลาตามบริบทในแต่ละแห่ง ในขณะท่ีการศึกษาถึงห่วงโซ่อุปทาน จะพบวา่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในภาคธุรกิจ
และบริการอ่ืนๆ เช่น มีการศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานคา้ปลีกดว้ยผงักระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF 
โดยใช ้ ECRS ปรับปรุงกระบวนการท าใหก้ารไหลของขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่พบวา่การศึกษาห่วงโซ่
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อุปทานในโรงพยาบาลค่อนขา้งนอ้ย การน า JIT และ LEAN มาใชใ้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ท าใหช่้วยลด
ระยะเวลา ลดค่าใชจ่้าย และลูกคา้พึงพอใจมากข้ึน  

 

อยา่งไรก็ตามจากการทบทวนการศึกษาต่าง  ๆ ไม่พบการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในงานธนาคารเลือดเลย ดงันั้น
ผูท้  าการศึกษาจึงมีความสนใจในประเดน็ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหา
เลือดภายใตร้ะบบ IDEF โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการ
จดัหาเลือดและเพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการคอยในห่วงโซ่อุปทานดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผูท้  าการศีกษาไดท้ าการทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  เร่ือง  Waste เป็นความสูญเสียในกระบวนการท างาน
จ าแนกออกได ้8 ประเภท ประกอบดว้ย Talent คือ การท่ีไม่สามารถใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ไดเ้ต็ม
ประสิทธิภาพ Inventory คือ มีการเก็บ Stock วตัถุดิบ หรือ Stock สินค้ามากเกินความจ าเป็น Motion คือ การ
เคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น ท าใหค้วามสามารถในการท างานมีค่าต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น Waiting คือ การรอคอยงาน อนั
เน่ืองมาจากกระบวนการก่อนหนา้ หรือขั้นตอนก่อนหนา้ ความเร็วในการท างานไม่สอดคลอ้ง Transportation คือ 
การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ หรือสินคา้ โดยไม่จ าเป็น Defects คือ การท างานผิดพลาด เกิดงานเสียเกิดข้ึน ตอ้งมาท าซ ้ า
ใหม่ Over production คือ การผลิตท่ีมากเกินไป เกินกว่าความตอ้งการของลูกคา้ และ Over processing คือ งานท่ีมี
คุณภาพเกินกว่าความตอ้งการของลูกคา้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ส่ิงส าคญัคือ การขจดัความสูญเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน โดยใชแ้นวคิดการบริหารจดัการแบบลีน (Lean Management) เขา้มาคน้หา และ
ขจดัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน   แนวคิด Lean ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี คือแนวคิดการผลิต
แบบลีนมุ่งปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานดว้ยการสร้างให้เกิดการไหลของงาน ตลอดทั้งกระบวนการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยต้องระบุจ าแนกความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิตเพ่ือขจัดความสูญเปล่าและเพ่ิมผลิตภาพ 
หลกัการและแนวคิดสรุปคือ บ่งช้ีคุณค่า (Value) จากมุมมองของลูกคา้คนสุดทา้ย ระบุขั้นตอนในดกระบวนการ
สร้างสายธารคุณค่า (Value Stream) ท าใหข้ั้นตอนทั้งหมดสร้างคุณค่า (Flow) ต่อเน่ืองไปยงัลูกคา้ ปล่อยใหลู้กคา้ดึง 
(Pull) คุณค่าจากกิจกรรมท่ีอยูก่่อนหนา้ ติดตามเพ่ือความสมบูรณ์แบบ  

 

 การจดัการโซ่อุปทาน คือ การบริหารจดัการโครงข่ายขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีการเช่ือมต่อใน
กระบวนการท่ีแตกต่างกนัของสินคา้และการบริการโดยท าให้เกิดกระบวนการท่ีดีมีคุณภาพตอ้งแต่จุดเร่ิมตน้ใน
กระบวนการจนกระทั้งถึงผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ย (ธเนศ สิริสุวรรณกิจ, 2549) โดยผูท้  าการศึกษาใชก้ารจดัการโซ่
อุปทานในการเช่ือมโยงกิจกรรมบริการต่าง ๆ ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนส้ินสุดการใหบ้ริการเพ่ือใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์
ต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมซ่ึงจะส่งผลต่อความมีคุณค่าและไม่มีคุณค่าของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีท าการศึกษา 

การศึกษากระบวนการใช ้ระบบ Integrated Definition Modeling Technique (IDEF) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการแสดงกระบวนการการจดัหาเลือด ทั้งการไหลของวสัดุ (Material Flow) และการไหลของสารสนเทศ 
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(Information Flow) เพ่ือจ าลองกระบวนการในสถานการณ์การด าเนินงานจริง (Real Word) เพ่ือวิเคราะห์การส่ือสาร
และประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบ IDEF นั้น จะใชส้ญัลกัษณ์แทนกระบวนการและตวั
ขบัเคล่ือนต่างๆ โดยใชรู้ปส่ีเหล่ียมแทนกิจกรรม และลูกศรแทนตวัขบัเคล่ือนและผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ (สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย–ญ่ีปุ่น), 2556) 

การวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) หรือ FMEA เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ จากการประเมิน
ตวัเลขแสดงล าดบัความเส่ียงช้ีน า(Risk Priority Number :RPN) โดยพิจารณาจากความรุนแรงของขอ้บกพร่อง 
(Severity, S) โอกาสในการเกิดข้ึน Q ของสาเหตุ (Occurrence, O) นั้น Q และการควบคุมสาเหตุท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
(Detection, D) และจดัล าดบัค่า RPN เพ่ือคดัเลือกค่า RPN สูง ซ่ึงหมายถึง สาเหตุดงักล่าวท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องสูง มา
ก าหนดมาตรการตอบโตเ้พ่ือด าเนินการปฏิบติัการ (กิตติศกัดิ. พลอยพานิชเจริญ,2551 

จากการทบทวนงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆท่ีผ่านมา เช่น ปริญดา จนัทร์บรรเจิด (2555) ศึกษาระบบงานและ
ออกแบบระบบงานในหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอกเพ่ือลดความสูญเปล่าในระบบ สามารถลดระยะเวลารอรับยาของผูป่้วย
นอกไดเ้ร็วข้ึน 8 นาที ขณะท่ี LaRocco Mark (2553) น า LEAN มาช่วยปรับปรุงกระบวนการทั้งก่อนและหลงัการ
ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเตรียมเลือดให้ผูป่้วยในโรงพยาบาล St.Luke’s Episcopal เทกซัส 
สหรัฐอเมริกา พบว่าช่วยความเส่ียงลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสถานพยาบาล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น า LEAN มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่าช่วยลด
ขั้นตอนลง 2 ขั้นตอน และลดระยะเวลารอคอยผลลงถึงร้อยละ 38 และช่วยใหร้ะดบัความพึงพอใจสูงข้ึนดว้ย และมี
การศึกษาเก่ียวกบัปริมาณเลือดส ารอง เช่น ปาริชาติ เพ่ิมพิกลุ (2550) ศึกษาส าหรับโรงพยาบาลศิริราช อมรรัตน ์ร่ม
พฤกษ ์(2553) ศึกษาส าหรับคลงัเลือดกลางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเลือกใชวิ้ธีการ
พยากรณ์ท่ีแตกต่างกนั และมีปริมาณเลือดส ารองเพียงพอ ทนัเวลาตามบริบทในแต่ละแห่งดว้ย การศึกษาห่วงโซ่
อุปทาน ทั้งในภาคธุรกิจและบริการอ่ืนๆ เช่น  รัตนพร แจง้เร่ือง และวชัรพจน์ ทรัพยแ์สวงบุญ (2556) ศึกษาความ
สูญเปล่าในโซ่อุปทานคา้ปลีกดว้ยผงักระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF โยใช ้ECRS ปรับปรุงกระบวนการ
ท าให้การไหลของข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในโรงพยาบาล เช่น Thomas 
McHugh (2549) ท าการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์คลินิค  University of 
CaliforniaSan Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารสินคา้คงคลงัประเภทน ้ ายาตรวจ
วิเคราะห์และเวชภณัฑท์างการแพทยโ์ดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและติดตามระดบั
สินคา้คงคลงั ประกอบกบัมีความร่วมมือกนักบับริษทัคู่คา้(supplier) ท่ีเขา้มาช่วยดูแลระดบัสินคา้คงคลงัร่วมกนั 
จากใบรายงานผลสถานะสินคา้คงคลงัจากหอ้งปฏิบติัการ ต่อเน่ืองไปสู่การสร้างใบสัง่ซ้ือ และส่งขอ้มูลไปใหบ้ริษทั
คู่ค้า  (supplier) โดยตรงผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ช่วยลดต้นทุนการบริหารคลังน ้ ายา  / เวชภัณฑ์ของ
ห้องปฏิบัติการได้ , จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตรวจเช็คสต็อกน ้ ายาหรือการสั่งซ้ือลดลง Chandan Deep Singh (2556)  
แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ในการน า JIT และ LEAN มาใชใ้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ท าใหช่้วยลดระยะเวลา ลด
ค่าใชจ่้าย และลูกคา้พึงพอใจมากข้ึน  
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3. วธิีการศึกษา 
 3.1 ขั้ นตอนการด าเนินการศึกษา 1) ศึกษาห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจัดหาเลือด กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี โดยการสังเกตและเก็บขอ้มูลระยะเวลาการด าเนินงาน 2) ศึกษาความสูญเปล่า
ท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด โดยศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัจากบนัทึกเหตุการณ์ใน
หน่วยงานและขอ้มูลรายงานความเส่ียงของโรงพยาบาลประจ าปี 2558 วิเคราะห์หาปัญหาของกระบวนการ 3) 
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูล 1) ศึกษาห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด โดย
การใชเ้คร่ืองมือ IDEF ศึกษากระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในงานธนาคารเลือด 2) ศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอ
คอยโดยการใชเ้คร่ืองมือ FMEA และ Pareto Chart โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี และ ร้อยละ  รวมถึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ การสงัเกต และการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาปัญหา-
สาเหตุดว้ยเคร่ืองมือ 5W1H และ Influence diagram  3) ปรับปรุงเพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยโดยใช้
เคร่ืองมือ LEAN และ ECRS  4) การรวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีการเกบ็ขอ้มูลทางสถิติ เช่น เวลา จ านวนรายงาน
ความเส่ียง คะแนนประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ เพ่ือใหส้ะดวกต่อการเปรียบเทียบจึงน าการค านวณสถิติเบ้ืองตน้
มาใชอ้ธิบาย 

3.3  วิธีการเกบ็ขอ้มูล ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการสมัภาษณ์หวัหนา้งาน บุคลากรใน
หน่วยงานรวมจ านวน 10 คน  ขอ้มูลทุติยมิ (Secondary Data) ท าการรวบรวมขอ้มูลปี 2558 ดงัน้ี 1) ขอ้มูลรายงาน
ความเส่ียงของโรงพยาบาล  2) ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ในหน่วยงาน 3) ขอ้มูลขั้นตอนการปฎิบติังานจากคู่มือการ
ปฎิบติังานธนาคารเลือด 4) ขอ้มูลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) อา้งอิง
เกณฑป์ระเมินจากระเบียบปฎิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นคุณภาพ ศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย 

3.4 การทดสอบความเท่ียงตรงของขอ้มูล ตรวจสอบความเสถียรของขอ้มูล FMEA โดยใช ้Pareto และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยเจา้หนา้ท่ีงานธนาคารเลือดอีกจ านวน 2 คน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 4.1 จากการสังเกตงานของกระบวนการจดัหาเลือด งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลกุมภวาปี จงัหวดั

อุดรธานี พบว่า มีการขอเลือดจากศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย ตามปริมาณความตอ้งการในการใชเ้ลือด มี
เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจจดัหาเลือด 1 คน และมีเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆเวียนมาปฎิบติังานอีก 9 คน ผล
การสมัภาษณ์และการสงัเกตการปฎิบติั 

4.1.1 กระบวนการไหลของกระบวนการจดัหาเลือด 
                        ผูท้  าการศึกษาไดเ้ก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างแผนภาพ IDEF แสดงกระบวนการไหลของการ
บริการงานธนาคารเลือดจากตวัแบบกิจกรรม (Activity Model ) ตามหวัขอ้ดงัน้ี คือ หนา้ท่ี ส่วนน าเขา้ มาตรฐานการ
บริการ เคร่ืองมือ และผลท่ีไดรั้บ ไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี 1 

4.1.2 จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัหาเลือด ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ เขียนใบขอเลือด 
น าไปส่งแฟกซ์ท่ีหอ้งธุรการ รอรับแฟกซ์ตอบรับ ประสานพนกังานขบัรถไปรับเลือดท่ีสนามบิน รับเลือดเขา้ Stock 
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เตรียมเลือดใหผู้ป่้วย ลงบนัทึกขอ้มูลการเตรียมเลือด และจ่ายเลือด สามารถน าขอ้มูลมาแสดงความสัมพนัธ์ดว้ยตวั
แบบกิจกรรมของแต่ละขั้นตอน ซ่ึงสามารถน าความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมาเช่ือมโยงร่วมกนัเพ่ือสร้างแผนภาพ
กระบวนการจดัหาเลือดแบบ IDEF ดงัรูปท่ี 1 

4.1.3 จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยสังเกตไดจ้ากทุกขั้นตอนมี
การขบัเคล่ือนการบริการในรูปแบบท่ีมีการดึง Input (ส่วนน าเขา้) คือความตอ้งการของผูรั้บบริการมาผ่านขั้นตอน
ต่างๆ ซ่ึงถือวา่เป็น Process แลว้ในท่ีสุดเกิดเป็น Out put (ผลท่ีไดรั้บ) ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย
ไดใ้นแต่ละขั้นตอน ประกอบไปดว้ยตวัขบัเคล่ือนทั้ง 8 กระบวนการ ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลเร่ืองเวลา
ของแต่ละขั้นตอน(ทรงธรรม เจริญธรรม ,2555)เพ่ือใชเ้ป็นตวัช้ีวดัถึงประสิทธิภาพของการท างานดว้ย  

 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของแผนภาพขอ้มูล IDEF 
 

หนา้ท่ี ส่วนน าเขา้ มาตรฐานการบริการ เคร่ืองมือ ผลท่ีไดรั้บ 

เขียนใบขอเลือด เลือดไม่พอใช ้ ใบขอเลือด เจา้หนา้ท่ี รายการการขอเบิกเลือด 

น าไปส่งแฟกซ์ท่ีหอ้งธุรการ 
รายการการขอเบิก

เลือด งานธุรการ เจา้หนา้ท่ี ส่งแฟกซ์ 
รอรับแฟกซ์ตอบรับ ผลการตอบรับ งานธุรการ เจา้หนา้ท่ี รายละเอียดเลือดท่ีไดรั้บ 

ประสานพนกังานขบัรถไป
รับเลือดท่ีสนามบิน ใบขอรถไปรับเลือด งานยานพาหนะ 

เจา้หนา้ท่ีและ
รถ 

การรับเลือดจากสนามบิน
มาโรงพยาบาล 

รับเลือดเขา้ Stock เลือด ระบบตรวจรับเลือด 
เจา้หนา้ท่ีและ
คอมพิวเตอร์ เลือดเขา้ Stock 

เตรียมเลือดใหผู้ป่้วย การขอเลือด 
ระบบการเตรียม

เลือด เจา้หนา้ท่ี เตรียมเลือดใหผู้ป่้วย 

ลงบนัทึกขอ้มูลการเตรียม
เลือด ใบบนัทึกขอ้มูล 

ระบบการบนัทึก
ขอ้มูล 

เจา้หนา้ท่ีและ
คอมพิวเตอร์ ลงขอ้มูลในระบบ 

จ่ายเลือด ใบเบิกรับเลือด ระบบการจ่ายเลือด 
เจา้หนา้ท่ีและ
คอมพิวเตอร์ ผูป่้วยไดรั้บเลือด/รักษา 
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รูปที่ 1 แผนภาพ IDEF แสดงกระบวนการจดัหาเลือด งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลกมุภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 

 
4.2  ผลศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด เพ่ือท าการ

คน้หาปัญหาของงานไดน้ าหลกัการการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบ (FMEA) มาช่วยในการพิจารณาระบบ
หรือโอกาสในการเกิดความเส่ียง  ซ่ึงแบ่งหลกัเกณฑใ์นการประเมินหลกัออกเป็น  3 ส่วนคือ ความรุนแรง โอกาส
ในการเกิด และโอกาสในการตรวจพบขอ้บกพร่องโดยมีเกณฑก์ารประเมิน และผลการวิเคราะห์การประเมินค่า
ความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) อา้งอิงเกณฑ์ประเมินแลว้นั้น พบว่า  ในแต่ละขั้นตอนมีข้อมูลการ
รายงานความเส่ียงของโรงพยาบาลและขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ในหน่วยงาน ซ่ึงน ามาค านวณหาค่า RPN ได ้ดงั
ตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
Severity Occurrence 

(O) 
Detection 

(D) 
RPN 

 (S) (SxOxD) 

การรับหลอดตวัอยา่ง 3 1 2 6 

การจดัหาเลือดเขา้คงคลงั 4 5 4 80 

การตรวจสอบปริมาณคงคลงัเลือด 3 2 2 12 

การเตรียมเลือดใหผู้ป่้วย 4 1 3 12 
การลงบนัทึกขอ้มูล 2 1 1 2 

การจ่ายเลือด 4 1 1 4 
ประสานงานกบั พขร ผิดพลาด 1 1 1 1 
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น าขอ้มูลท่ีได ้มาแสดงในรูปแบบกราฟโดยเขียนแผนภาพพาเรโต เพ่ือหาความเสถียรของขอ้มูลและเพ่ือ
จดัล าดบัความส าคญัของของปัญหาหรือความเส่ียงในกระบวนการจดัหาเลือด พบวา่ การจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ 
ไม่ทนัเวลาคิดเป็นร้อยละ 68.37 ของคะแนน RPN ทั้งหมด โดยท่ีปัญหาหรือความเส่ียงท่ีพบมี 7 สาเหตุ เรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย  ดงัรูปท่ี 2 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพ Pareto แสดงค่า RPN ของปัญหาหรือความเส่ียงท่ีพบในกระบวนการจดัหาเลือด ปี พ.ศ.2558 
 

 จากขอ้มูลการค านวณค่า  RPN และการท าแผนผงั  Pareto จะเห็นไดว้่า การจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้
ไม่ทนัเวลาตามความตอ้งการในการรักษาผูป่้วยนั้น ถือวา่มีความส าคญัท่ีสุดตอ้งปรับปรุงแกไ้ขท่ีจุดนั้น  เพ่ือร่วมกนั
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจึงการใชวิ้ธีการตั้งค าถาม 5W1H เร่ือง การจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ไม่ทนัเวลา ดงั
ตารางท่ี 3 
     หลงัจากทราบปัญหาแลว้ขั้นตอนต่อไป ใชเ้ทคนิคการระดมสมอง (Brain strom) จากหวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งรวม 10 คน เพ่ือขยายความคิดเห็น และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าช้าไม่
ทนัเวลาตามความตอ้งการในการรักษาผูป่้วยท่ีส่งผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด ไดด้งัตาราง
ท่ี 4  

ผูท้  าการศึกษาเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า แผนภาพอิทธิพล (Influence diagram) (Jelena V.,2555) คือการ
สร้างตวัแบบ ซ่ึงเป็นการแสดงภาพรวมของตวัแบบ ท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ และเพ่ือ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในประเด็นท่ีเป็นปัญหามากยิ่งข้ึน  โดยแผนภาพน้ีเปรียบเสมือนโครงร่างท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ต่างๆของปัญหา เร่ือง การจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ไม่ทนัเวลาตามความตอ้งการในการรักษาผูป่้วย 
ช่วยใหม้องเห็นการท างานหลกัๆของตวัแบบง่ายข้ึน โดยแผนภาพท่ีท าการวิเคราะห์ จะแสดงความสัมพนัธ์ของทุก
ส่วนทั้งในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แรกเร่ิมจนส้ินสุดมีความสัมพนัธ์ทั้ง ดา้นคน วิธีการ วสัดุ เคร่ืองมือ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ไม่ทนัเวลาตามความตอ้งการในการรักษา ดงัแผนรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แสดงแผนภาพอิทธิพลในห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาการจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ไม่ทนัเวลา 
 
ตารางที่ 3 แสดงวิธีการตั้งค าถาม 5W1H เร่ือง การจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ไม่ทนัเวลา 

 
 

                                                         5W1H     

ประเด็น                                              สถานะปัจจุบนั                                                      เหตผุล 
1.จุดประสงค ์
(What) 

หวงัผลอะไรจากการขอ
เลือดศูนยบ์ริการโลหิต 
กทม 

ไดรั้บเลือดรวดเร็ว ทนั
ตามความตอ้งการ 

ท าไม (Why) หวงัผล
อยา่งนั้น 

มีเลือดส ารองไว้
เพียงพอตามปริมาณ
การใชต้่อวนั 

2.สถานท่ี   
(Where) 

ปัจจุบนัขอเลือดและรับ
เลือด 

ศูนยบ์ริการโลหิต 
สภากาชาดไทย สนามบิน
อุดร 

ท าไม(Why)ตอ้งขอท่ี
นัน่ 

มีเลือดใหต้ามความ
ตอ้งการท่ีขอทุกวนั 

3.ล าดบัขั้น 
(When) 

มีล าดบัขั้นตอนการ
ปฎิบติังาน ณ จุด
ปฎิบติังาน 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบจะ
ขอเลือดตอนสิบโมงเชา้ 

ท าไม(Why)ไม่ขอเลือด
ใหเ้ร็วข้ึน 

เป็นการก าหนด
หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบไว้
แลว้ 

4.บุคลากร  (Who) มอบหมายให ้ เจา้หนา้ท่ีงานธนาคารเลือด ท าไม(Why)ใหค้นนั้นท า เพราะเป็นหนา้ท่ีท่ีท า
มาก่อนแลว้ 

5. วธีิการ      
(How) 

มีล าดบัขั้นตอนการ
ปฎิบติังาน  

มีแผนผงั  จุดปฎิบติังาน ท าไม(Why)มีขั้นตอน
ตามนั้น 

ปฎิบติักนัต่อเน่ืองมา 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาการจดัหาเลือดเขา้คงคลงัล่าชา้ไม่ทนัเวลา 
 

ดา้น กระบวนการ ขอ้บ่งช้ี/ตวัช้ีวดั   ปัญหาท่ีพบ     

        ระดบั ผลกระทบ ความถ่ีท่ีพบ 
ปริมาณ มีเลือดส ารองมากเกินไป D1 เลือดหมดอาย ุ D11 minor : 1-2 ยนิูต ปานกลาง 1-2 คร้ัง/เดือน 

   D12 major : มากกวา่ 3 ยนิูต สูง นานๆคร้ัง 

 มีเลือดส ารองไม่เพียงพอ D2 นอ้ยกวา่ minimum stock ต่อวนั D21 minor : นอ้ยกวา่ minimum stock ปานกลาง บ่อยๆ 

   D22 major : ไม่มีเลือด สูง นานๆคร้ัง 

คุณภาพ การให้บริการงานธนาคารเลือด   D3 ความพึงพอใจ > ร้อยละ 80  D31 minor : รอเลือดจากกาชาด ปานกลาง 2-3 คร้ัง/เดือน 

 ความเส่ียงดา้นงานธนาคารเลือด ไม่พบความเส่ียง D32 major : ไดรั้บใบรายงานความเส่ียง สูง 2-3 คร้ัง/เดือน 

เวลา การจดัหาเลือดล่าชา้ไม่ทนัเวลา D4 ผูป่้วยรอเลือดเกิน 24 ชัว่โมง D41 Failure : ส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาลอ่ืน สูง 2-3 คร้ัง/เดือน 

  กระบวนการขอเลือดซบัซอ้น ล่าชา้  ผูป่้วยรอเลือดเกิน 24 ชัว่โมง D42 major : เร่ิมด าเนินการล่าชา้  ปานกลาง ทุกวนั 

       
 4.3 การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด การวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาพบว่าเป็น Waste ท่ีเกิดจาก waiting และexcessive processing จึงด าเนินการแกไ้ขดว้ยเคร่ืองมือ 
LEAN ร่วมกบัหลกัการ ECRS ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการจดัหาเลือด โดยใชห้ลกัการ ECRS 

  ECRS   

ประเด็น                                       แนวทางอ่ืน                                    บทสรุป 
1.จุดประสงค ์
(What) 

ตดัท้ิงไดห้รือไม่ 
(Eliminate) 

ไม่ได ้เน่ืองจากเป็น
ขั้นตอนท่ีตอ้ง
ด าเนินการขอเลือด 

จุดประสงค ์คืออะไร มีเลือดส ารองไวเ้พียงพอ
ตามปริมาณการใชต้่อวนั 

2.สถานท่ี   (Where) ขอจากท่ีอ่ืนไดห้รือไม่ 
(Combination) 

ขอจากอุดรไดบ้า้งแต่ไม่
เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ 

ขอเลือดและรับเลือด    
ท่ีใด 

ศูนยบ์ริการโลหิต 
สภากาชาดไทย สนามบิน
อุดร 

3.ล าดบัขั้น (When) สามารถสลบัขั้นตอน 
(Rearrange) 

ไม่ได ้เน่ืองจากเป็น
ขั้นตอนท่ีตอ้ง
ด าเนินการขอเลือด 

การท างานควรมี
ขั้นตอน 

ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือการ
ปฎิบติังานแลว้ 

4.บุคลากร    (Who) คนอ่ืนท าแทนไดห้รือไม่ ได ้ ควรจะใหใ้ครเป็น
คนท างานน้ี 

เจา้หนา้ท่ีท่ีเวยีนมา
ปฎิบติังานทุกคนสามารถ
ขอเลือดได ้

5. วธีิการ      (How) มีวธีิการท างานท่ีง่าย 
(Simplification) 

ได ้จากศึกษาระบบจาก
หลายๆแห่งพบวา่ควร
ท าการแกไ้ขระบบการ
ขอเลือด 

ควรมีวธีิการด าเนินการ
อยา่งไร 

ส่งอีเมลลข์อเลือดเวลา 
08.30 น.  
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            จากตารางท่ี 5 มีการปรับขั้นตอนการปฎิบติัใหเ้หมะสมโดยปรับเปล่ียนกระบวนการจากการส่ง Fax เป็นส่ง 
E-mail และเร่ิมขอเลือดเพ่ือเข้าระบบส ารองเลือดไวต้ั้ งแต่เวลา 08.30 น. ซ่ึงช่วยลดกระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบติังานจาก 8 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอนและระยะเวลาใหร้วดเร็วข้ึน 363นาที เหลือ 218 นาที คิดเป็นระยะเวลาใน
กระบวนการจดัหาเลือดเร็วข้ึนถึงร้อยละ 39.94 สอดคลอ้งกบัThomas McHugh (2549) ท่ีมีการจดัการโซ่อุปทานใน
หอ้งปฎิบติัการแลว้สามารถลดระยะเวลาขั้นตอนการท างานได ้ทั้งน้ีผูท้  าการศึกษาไดมี้การปรับปริมาณการส ารองมี
สูงข้ึนจาก 40 ยูนิต เป็น 70 ยูนิต คิดเป็นเพ่ิมปริมาณการส ารองเลือดร้อยละ 75  วิธีการคิดค านวณปริมาณเลือด
ส ารองตามการศึกษาของอมรรัตน์ ร่มพฤกษ ์(2553)  ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการจดัหาเลือดไม่ทนัเวลาไดด้ว้ย 
การปรับปรุงกระบวนการดงักล่าวไปสัมพนัธ์กบัจ านวนผูป่้วยไดรั้บเลือดชา้เกิน 1 วนั และปริมาณเลือดส ารองนอ้ย
กว่าท่ีก าหนดลดลงอย่างเห็นไดช้ดั คือ  6 เดือนแรกของปี 2559 หลงัการปรับปรุงระบบพบว่าผูป่้วยท่ีตอ้งรอรับ
เลือดเกิน 1วนั เน่ืองจากไม่สามารถจดัหาเลือดไดท้นัเวลามีเพียง 4 ราย ซ่ึงเกิดจากเป็นช่วงเลือดขาดทั้งประเทศ 
(สร้อยสอางค ์พิกุลสด,2558) ท าใหไ้ม่สามารถขอเลือดจากศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทยมาไดท้นัเวลา และปี 
พ.ศ.2559 ยงัไม่พบการรายงานความเส่ียงจากโรงพยาบาลเน่ืองจากไดรั้บเลือดไม่ทนัเวลา ส่งผลใหร้ะดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการสูงข้ึนจากร้อยละ 75.5 เป็นร้อยละ 82.1 คิดเป็นสูงข้ึนถึงร้อยละ 8.74 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     สรุปผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือด กรณีศึกษา โรงพยาบาลกุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี พบว่ามีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ เขียนใบขอเลือด น าไปส่งแฟกซ์ท่ีห้องธุรการ รอรับแฟกซ์ตอบรับ 
ประสานพนกังานขบัรถไปรับเลือดท่ีสนามบิน รับเลือดเขา้ Stock เตรียมเลือดใหผู้ป่้วย ลงบนัทึกขอ้มูลการเตรียม
เลือด และจ่ายเลือด 

      ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการ คือ ขั้นตอนการจดัหาเลือดเขา้คงคลงั
ล่าชา้ ไม่ทนัเวลา คิดเป็นร้อยละ 68.37 จากใบรายงานความเส่ียงทั้งหมด 

       การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน แกไ้ขดว้ยเคร่ืองมือ LEAN ร่วมกบัหลกัการ 
ECRS ช่วยลดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานจาก 8 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอนและระยะเวลาใหร้วดเร็วข้ึน 363
นาที เหลือ 218 นาที คิดเป็นระยะเวลาในกระบวนการจดัหาเลือดเร็วข้ึนถึงร้อยละ 39.94 รวมไปถึงปี พ.ศ.2559 ยงั
ไม่พบการรายงานความเส่ียงจากโรงพยาบาลเน่ืองจากไดรั้บเลือดไม่ทนัเวลา ส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการสูงข้ึนจากร้อยละ 75.5 เป็นร้อยละ 82.1 คิดเป็นสูงข้ึนถึงร้อยละ 8.74 

      ดงันั้นการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในเร่ืองการวิเคราะห์กระบวนการไหล โดยใชแ้ผนภาพ IDEF การวิเคราะห์
ความเส่ียงและผลกระทบ (FMEA) และการก าจดัความสูญเปล่า (Waste) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
จดัหาเลือดใหร้วดเร็วทนัเวลามากยิ่งข้ึน จะเห็นไดว้า่เวลารวมทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัหาเลือดใช้
เวลาลดลง ปรับเปล่ียนกระบวนการท่ีซ ้ าซอ้นช่วยใหง้านคล่องตวัมากข้ึน ส่งผลใหค้วามพึงพอใจผูรั้บบริการสูงข้ึน 
ความเส่ียงจากการจดัหาเลือดไม่ทนัเวลาลดลง ผูป่้วยไดรั้บเลือดในการรักษาทนัเวลาตามความตอ้งการของแพทย ์
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อย่างไรก็ตามการศึกษาเร่ืองโซ่อุปทานยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆไดอี้กมากมาย เช่น การก าจดั
ความสูญเปล่าของกระบวนการท างานดว้ยแนวคิด    KAIZEN     JIT หรือ  Forecasting Demand เป็นตน้ ซ่ึงสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมศกัยภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการของหน่วยงานในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหดี้มากยิ่งข้ึนต่อไป 
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ต้นทุนจากระบบการบริหารสินค้าคงคลงัโดยผู้ขายภายใต้ห่วงโซ่อุปทานส าหรับร้านยา
ค้าปลกี XYZ 

The cost of vendor managed inventory under supply chain for Pharmacy retail 
XYZ 

แสงระว ีรุ่งวถีิ1 และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Saengrawee Rungwithee and Panutporn Ruangchoengchum  

 

บทคดัย่อ 
ห่วงโซ่อุปทานของร้านยาคา้ปลีกเป็นความสัมพนัธ์ของกระบวนการแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงมีตน้ทุนเกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอน การวิเคราะห์ตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้ภายใตห่้วงโซ่อุปทานอาศยัการสัมภาษณ์ฝ่ายจดัซ้ือของร้านยา xyz 
พบว่ากระบวนการเร่ิมจากผูข้ายจดัหาวตัถุดิบ ตามค าสั่งซ้ือท่ีรวบรวมความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้จากร้าน ติดต่อ
ตวัแทนจ าหน่าย สั่งซ้ือสินคา้ ตรวจนบั เก็บเขา้คลงัสินคา้ ก่อนส่งมอบสินคา้ให้ผูซ้ื้อตามล าดบั ตน้ทุนรวมของ
กระบวนการการสั่งซ้ือแบบการจดัการสินคา้โดยผูข้าย เท่ากบั 2,461,329.36  บาท นอ้ยกว่าจากตน้ทุนเดิม 11.09% 
ตน้ทุนการสัง่ซ้ือดงักล่าวสามารถน ามาเป็นขอ้มูลเพ่ือจดัการตน้ทุนและเพ่ิมความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการสินค้าคงคลงัโดยผู้ขาย, ต้นทุน 
 

Abstract 
Supply chain of the drugstore retailer is the relationship of the products exchange and incurred cost at each stage. 
The analysis of purchasing cost in supply chain of this study using an interview approach to purchasing department 
of XYZ drugstore retailer. The result shows that the process begins with the raw materials procurement from 
vendors to meet the drugstore retailer requirement, then the retailer store received products to warehouse before 
delivering to customer. Moreover, the result also reveals that the cost of purchasing process equal to 2,461,329.36 
baht, which is reduce 11.09% from the previous method. Finally, this result can be referred as information for cost 
management and sustainable competitive advantage in the future.  
 
Keywords: Supply chain, Cost, Vendor managed inventory  
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1.บทน า 

     ธุรกิจร้านยาคา้ปลีกเป็นหน่วยธุรกิจหน่ึงในระบบสุขภาพของประเทศไทย ซ่ึงมีมูลค่าตลาดในปัจจุบนั 34,000 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12 % ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2558 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2015) การขยายตัวของตลาดทั้ งจาก
โครงสร้างประชากรและความนิยมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน น ามาซ่ึงการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในธุรกิจร้าน
ยาคา้ปลีก การปรับตวัและพฒันากระบวนการเพ่ือท าให้เกิดต้นทุนต ่าแต่คงไวซ่ึ้งคุณภาพ มาตรฐาน และการ
ตอบสนองความตอ้งการสินคา้ท่ีรวดเร็ว สามารถช่วยดึงดูดลูกคา้ เพ่ิมความไดเ้ปรียบในการประกอบธุรกิจ อนัเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหธุ้รกิจด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต 
     ร้านยา XYZ เป็นธุรกิจหน่ึงในอุตสาหกรรมร้านยาคา้ปลีก ซ่ึงก่อตั้งกิจการมาแลว้เป็นเวลา 30 ปี มีบทบาทในการ
ส่งมอบผลิตภณัฑท์างสุขภาพต่างๆ ทั้งยาและเวชภณัฑแ์ก่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง ปัจจุบนัอาณา
บริเวณใกลเ้คียงเขตพ้ืนท่ีร้านยา XYZ มีจ านวนร้านค้าปลีกเพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากว่า 5 ร้านในระยะเวลา 5 ปี ท าให้
ผูป้ระกอบการเผชิญปัญหาการแข่งขนัจากร้านยาคา้ปลีกเดิมและท่ีเกิดข้ึนใหม่ นอกจากน้ีตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้ท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนจากมูลค่าเดิม 10 % ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 การส ารองสินคา้เพ่ือขยายชนิดสินคา้ใหค้รอบคลุมและทนั
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลใหก้ระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ในร้านยา XYZ มีตน้ทุนเพ่ิมข้ึน เป็นเหตุใหสู้ญเสีย
ความไดเ้ปรียบทางการตลาดตามมา 
     เพ่ือรักษาความไดเ้ปรียบทางการตลาด การศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนจึงมีความส าคญัต่อร้านยา XYZ การศึกษาตน้ทุน
ส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็นของการจดัการสินคา้คงคลงั การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้และก าหนดจุด
สั่งซ้ือท่ีท าให้เกิดจุดประหยัดต่อขนาด การอาศัยการแนวคิดเร่ืองแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
แบบจ าลองเชิงเส้นเพ่ือหาจุดสั่งซ้ือซ่ึงท าให้เกิดต้นทุนต ่ าสุด (Krittanathip, Cha-um, Suwandee, Rakkarn, & 
Ratanamaneichat, 2013) การจดัวางสินคา้เพ่ือการลดตน้ทุนการจดัเก็บ (Tadokoro, 2014). การอาศยัเทคโนโลยีเพ่ือ
รับรู้ต าแหน่งและปริมาณสินคา้ ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลจดัการสินคา้และตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ หรือการอาศยั
นโยบายการเพ่ิมขนาดการสัง่ซ้ือเพ่ือท าใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Lee, 2014) 
     ปัจจุบนัเร่ิมมีการศึกษาสนใจเก่ียวกบัการประสานงานระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายโดยอาศยัระบบการบริหารสินคา้คง
คลงัโดยผูข้าย (Vendor managed inventory; VMI) ซ่ึงมีแนวคิดการแบ่งต้นทุนบางส่วนให้ผูข้ายรับผิดช่วยชอบ
คลงัสินคา้แทน (Kannan et al., 2013) เพ่ือลดกระบวนการของร้านคา้ปลีกในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั  แต่มี
ส่วนนอ้ยให้ความสนใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัภายใตห่้วงโซ่อุปทานดว้ยระบบ VMI ในแง่ของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการจดัการ ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงศึกษาถึงกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ภายภายใตห่้วง
โซ่อุปทานส าหรับร้านยาคา้ปลีก XYZ เก่ียวกบัตน้ทุนของการสัง่ซ้ือสินคา้ดว้ยวิธีการจดัการสินคา้คงคลงัแบบ VMI 
เทียบจากตน้ทุนเดิม และใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือพิจารณาวางแนวทางส าหรับประยุกตใ์ชร้ะบบจดัการการสั่งซ้ือส าหรับ
ร้านยาคา้ปลีก XYZ ในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 
 
     ห่วงโซ่อุปทาน คือ ความสมัพนัธ์และการรวมตวัของระบบการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ระหวา่งผูผ้ลิต ผูส่้งมอบสินคา้
และลูกคา้ ซ่ึงจ าลองการไหลของสินคา้และบริการเปรียบเสมือนสายน ้า ตน้ทรัพยากร (Raw material) หรือผู ้
ครอบครองวตัถุดิบต่างๆ เป็นตน้น ้า ท าการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑห์รือบริการและส่งมอบแก่ผูจ้ดัจ าหน่าย 
(Component suppliers) กระจายสินคา้ใหผู้ส่้งมอบสินคา้เป็นระยะกลางน ้า จนสินคา้ถึงมือผูซ้ื้อหรือลูกคา้ 
(Customer) เป็นระยะปลายน ้า ทิศทางการไหลดัง่กล่าวเป็นการไหลลง (Downstream) ส่วนทิศการไหลของ
ผลตอบแทนและขอ้มูลความตอ้งการสินคา้จากลูกคา้สู่ผูผ้ลิตสินคา้เป็นการไหลยอ้นกลบั (Upstream)  
     การบริหารจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายภายใตห่้วงโซ่อุปทาน เก่ียวกบัปัจจยัการน าเขา้เพ่ือผลิต 
ส่งมอบสินคา้แก่ลูกคา้ปลายน ้า กระบวนการการจดัการประกอบดว้ย การจดัซ้ือ กระบวนการการผลิต การจดัส่ง 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคใหค้รอบคลุมและตรงเวลามากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการห่วง
โซ่อุปทานไดแ้ก่ สินคา้บริการจากผูผ้ลิตซ่ึงมีความผนัผวนตามลกัษณะสินคา้และบริการ เงินทุนและตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายในการแลกเปล่ียนสินคา้ ขอ้มูลการคาดการณ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความแม่ย  า
สูง (Heizer, J. H. and Render, B., 2013)      
     ห่วงโซ่อุปทานส าหรับร้านยาคา้ปลีกเร่ิมตน้จากการผลิต (Production) ของผูส่้งมอบ ผลิตและเก็บสินค้าใน
คลงัสินคา้ (Warehouse) กระจายสินคา้กลุ่มธุรกิจสุขภาพต่างๆ เพ่ือเติมเตม็สินคา้แก่หน่วยสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล 
คลินิก ร้านยาคา้ปลีกและส่ง ซ่ึงหน่วยสุขภาพทั้งหมดสามารถแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างกนัได ้การส่งมอบสินคา้
ประเภทยาสู่ผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ เช่น แพทย ์ทนัต์แพทย ์เภสัชกรในการสั่งซ้ือสินคา้การกระจายสินคา้ 
อาศัยดุลพินิจของผูเ้ช่ียวชาญในการส่งมอบแก่ผูบ้ริโภค สินค้าบางชนิดสามารถส่งมอบได้โดยไม่ต้องผ่าน
ผู ้เ ช่ียวชาญแต่อาศัยช่องทางการจัดจ าหน่ายในหน่วยสุขภาพเพ่ือกระจายสินค้าสู่ผูบ้ริโภคในล าดับถัดไป 
(Kritchanchai, 2012) 
 
2.2 ต้นทุน (Cost) 
 
     ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงันั้นมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนในการบริหารจดัการเพ่ือท าใหสิ้นคา้มี
จ านวนเพียงพอตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดใ้นปริมาณพอดี ไม่ท าใหเ้กิดตน้ทุน
การจัดการจากสินค้าเกินความจ าเป็นข้ึน Russell and Taylor (2014) โดยต้นทุนของการจัดการสินค้าคงคลัง
โดยทัว่ไปประกอบดว้ยตน้ทุน 4 ประเภท ไดแ้ก่  

ตน้ทุนการจดัซ้ือสินคา้ (Ordering cost) เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือท าใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ เพ่ือน าไปจดัการตามกระบวนการ
ภายในตามกิจกรรมของธุรกิจ ประกอบดว้ยตน้ทุนการติดต่อเพ่ือสั่งสินคา้ ตน้ทุนการตรวจรับสินคา้ ตน้ทุนในการ
เดินทางรับสินคา้ ค่าใชจ่้ายน้ีแบ่งเป็นตน้ทุนสองชนิดคือ 1.ตน้ทุนแปรผนั (Variable cost) เกิดเม่ือมีการสัง่ซ้ือสินคา้
และเพ่ิมข้ึนตามจ านวนปริมาณการสัง่ซ้ือ เช่น ค่าติดต่อสัง่ซ้ือ ค่าขนส่งสินคา้ เป็นตน้ 2.ตน้ทุนไม่แปรผนั (Fix cost) 
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เป็นตน้ทุนท่ีไม่ผนัตามปริมาณการสั่งซ้ือแต่อาจเปล่ียนแปลงไดห้ากโครงสร้างธุรกิจมีการ เปล่ียนแปลง เช่น 
เงินเดือนพนกังาน ค่าเคร่ืองติดต่อส่ือสาร ค่าเส่ือมราคา ค่าเคร่ืองจกัร ค่าสถานท่ี เป็นตน้ 

ตน้ทุนการเก็บรักษา (Carrying cost) เป็นค่าใชจ่้ายในการถือครองสินคา้ ทั้งจากสินคา้ปกติ สินคา้ลา้สมยั สินค่า
เสียสภาพ ค่าสถานท่ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีความคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่ระบบการจัดการภายใน
คลงัสินคา้นั้นๆ  

ตน้ทุนเน่ืองจากสินคา้ขาด (Shortage cost) เกิดจากการขาดแคลนสินคา้เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือสินคา้คงคลงัมี
ไม่พอต่อการขาย ท าใหลู้กคา้ยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือเสียโอกาสในการขาย ความสูญเสียดงักล่าวท าใหเ้กิดค่าใชจ่้าย ท า
ใหต้น้ทุนสูงกวา่ปกติ เช่น การเปล่ียนแปลงการซ้ือจากผูข้ายเดิม ท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือยอ้นหลงั
ส าหรับลูกคา้ท่ีเกิดการรอคอยสินคา้  

ตน้ทุนสินคา้ (Item cost) เป็นตน้ทุนจ านวนและชนิดของสินคา้ ข้ึนตามการประมาณการณ์ความตอ้งการสินคา้
ซ่ึงผูซ้ื้อประเมินได ้ดงันั้นตน้ทุนของผูข้ายในสายห่วงโซ่อุปทานเม่ือมีการซ้ือขายสินคา้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนสินคา้คงคลงั 
ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการขนส่ง ส่วนผูซ้ื้อมีตน้ทุนท่ีประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้คงคลงั ตน้ทุนการสั่งซ้ือของผูซ้ื้อ 
เกิดจากกิจกรรมในแต่ละขั้นของกระบวนการภายใน ไดแ้ก่ ตน้ทุนการรับสินคา้ ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบสินคา้เพ่ือ
สอบความถูกตอ้งของสินคา้ท่ีท าการสัง่จากผูข้าย ตน้ทุนสัง่ซ้ือ ตน้ทุนค่าขนส่ง  

 
2.3 ระบบการบริหารสินค้าคงคลงัโดยผู้ขาย (Vendor managed inventory; VMI) 
  
     การจัดการสินค้าคงคลังนั้นเป็นนโยบายการบริหารคลังสินค้าของหน่วยผูซ้ื้อภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมใหเ้กิดตน้ทุนต ่าสุด อาศยัขอ้มูลปริมาณความตอ้งการสินคา้ ประเภทของสินคา้ ราคาสินคา้ 
การเตม็เติมสินคา้ และการขบัเคล่ือนระบบ (Disney, Maltz, Wang, & Warburton, 2016) เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหารสินคา้คงคลงั 
     การจดัการสินคา้คงคลงัแบบดัง่เดิม อาศยัการตดัสินใจจากผูซ้ื้อ ทั้งกระบวนการประมาณการณ์ความตอ้งการ
สินคา้ การวางแผนการซ้ือสินคา้ สัง่สินคา้ รอรับและตรวจนบัสินคา้ เกบ็รักษาก่อนส่งมอบต่อใหก้บัลูกคา้ ผูซ้ื้อเป็น
ผูแ้บกรับตน้ทุนความเส่ียงของการสั่งซ้ือสินคา้ในทุกขั้นการสั่งซ้ือ เพ่ือจดัการให้ระบบตอบสนองความตอ้งการ
สินคา้ของลูกคา้อยา่งครอบคลุมและทนัเวลา ลกัษณะห่วงโซ่อุปทานดงักล่าวเช่ือมต่อกนัเพียงการแลกเปล่ียนสินคา้
และการเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อุปทานเกิดข้ึนไดง่้าย (Kannan et al., 2013)   
     ระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูข้าย (Vendor managed inventory ; VMI) เป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่าง
สมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน จากผูซ้ื้อ (Buyer) สู่ผูข้าย (Vendor) โดยแนวคิดดงักล่าวมีริเร่ิมข้ึนในปี 1958 โดย Magee, 
J. (Kannan et al., 2013) ผูข้ายมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเติมเต็มสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อซ่ึงอาศยัขอ้มูลความตอ้งการ
สินคา้และการเกบ็ขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ของผูซ้ื้อเอง ระบบดงักล่าวผูข้ายสามารถใหค้วามสนใจเฉพาะการผลิต
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและวางแผนเพ่ือผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และพิจารณาการส่งมอบสินคา้
ให้ผูซ้ื้อตามขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อส่งมอบให้ในขณะท่ีผูซ้ื้อให้ความสนใจเก่ียวกบัการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้อย่าง
แม่นย  าจากขอ้มูลจริงท่ีผูซ้ื้อบนัทึกได ้เพ่ือส่งมอบขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ดงักล่าวให้กบัผูข้าย ความส าเร็จของ
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ระบบอาศยัการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีมีความน่าเช่ือถือระหวา่งกนั ระบบดงักล่าวท าใหเ้กิดห่วง
โซ่อุปทานอยา่งย ัง่ยืนระหวา่งคู่ผูซ้ื้อขาย 
     แนวคิดในการเช่ือมโยงคลงัสินคา้ของผูซ้ื้อให้ผูข้ายเป็นผูจ้ดัการคลงัสินคา้ให้ หรือระบบ VMI นั้น ท าให้เกิด
ความเช่ือมโยงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายจนเกิดเป็นสายห่วงโซ่อุปทานข้ึน การเช่ือมโยงน้ีท าใหต้น้ทุนของผูซ้ื้อซ่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นผูก้ระจายสินคา้ให้ลูกคา้โอนเป็นตน้ทุนของผูข้าย (Vendor) ไดแ้ก่ ตน้ทุนสั่งซ้ือ ตน้ทุนค่าขนส่ง ของผู ้
ซ้ือสามารถแบ่งใหผู้ข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบ 
     การค านวณตน้ทุนการจดัซ้ือในสายห่วงโซ่อุปทานทั้งแบบดัง่เดิมและแบบ VMI สามารถค านวณไดจ้าก  สมการ
ซ่ึงดัดแปลงจากการศึกษาของ Kannan et al, 2013 ซ่ึงอาศัยแนวคิดการสั่งซ้ือท่ีประหยดัสุด (Economic Order 
Quantity; EOQ) โดยมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี

 
D คือ ปริมาณความตอ้งการสินคา้ต่อปี 
Cv  คือ ตน้ทุนสินคา้คงคลงัของผูข้าย 
Ov  คือ ตน้ทุนการสัง่ซ้ือสินคา้ผูข้าย 
Sv  คือ ตน้ทุนการน าเขา้ของผูข้าย 
Tv  คือ ตน้ทุนการขนส่งของผูข้าย 
Cb  คือ ตน้ทุนสินคา้คงคลงัของผูซ้ื้อ 
Ob คือ ตน้ทุนการสัง่ซ้ือสินคา้ผูซ้ื้อ 

 
Rb    คือ ตน้ทุนการรับสินคา้ของผูซ้ื้อ 
SSb  คือ สินคา้คงคลงัขั้นต ่า (safety stock) ของผู ้

ซ้ือ 
Tb    คือ ตน้ทุนการขนส่งของผูซ้ื้อ 
N  คือ จ านวนสินคา้ 
Qb คื อ  ป ริมาณการสั่ ง ซ้ื อ ท่ีประหยัด สุด 

(Economics order quantity; EOQ) 
      
     ตน้ทุนของการจดัการสินคา้แบบทัว่ไปของผูซ้ื้อ (Buyer) ในสายห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ย การสั่งซ้ือ การ
ขนส่ง และการรับสินคา้ โดยตน้ทุนทั้ง 3 ข้ึนกบัปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีสั่งในแต่ละคร้ังบนแนวคิดการสั่งซ้ือ
ต ่าสุด หลงัจากรับสินคา้ ผูซ้ื้อมีตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้ จากทุนสินคา้คงคลงั โดยข้ึนกบัจ านวนสินคา้คร่ึงหน่ึง
ของจ านวนสัง่ ร่วมกบัสินคา้คงคลงัขั้นต ่า (safety stock)  จึงค านวณตน้ทุนไดด้งัสมการ 

 
                          𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑦 𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛(𝑛) =

𝐷

𝑄𝑏(𝑛)
(𝑅𝑏 + 𝑂𝑏 + 𝑇𝑏) +  𝐶𝑏 (

𝑄𝑏(𝑛)

2
+ 𝑆𝑆𝑏 )                  (1) 

 
     โดยปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัสุด เกิดจากปริมาณความตอ้งการสินคา้ซ่ึงข้ึนตามการสั่งซ้ือ การขนส่ง และการ
รับสินคา้ ต่อตน้ทุนสินคา้คงคลงั 

     𝑄𝑏(𝑛) = √
2𝐷(𝑅𝑏+𝑂𝑏+𝑇𝑏)

𝐶𝑏
         (2) 

      
     ตน้ทุนของการจดัการสินคา้แบบ VMI ของผูซ้ื้อ (Buyer) ในสายห่วงโซ่อุปทาน ตน้ทุนการสั่งซ้ือ การขนส่ง ถูก
ผลกัใหผู้ข้ายเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ตน้ทุนส่วนดงักล่าวจึงไม่น ามาใชค้  านวณ ดงันั้นจึงค านวณไดจ้ากสมการ 

 
  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑦 𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛(𝑉𝑀𝐼) =

𝐷

𝑄𝑏(𝑉𝑀𝐼)
(𝑅𝑏) +  𝐶𝑏 (

𝑄𝑏(𝑉𝑀𝐼)

2
+ 𝑆𝑆𝑏 )                   (3) 
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 โดยปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัสุด เกิดจากปริมาณความตอ้งการสินคา้ซ่ึงข้ึนตาม การขนส่ง และการรับสินคา้ ต่อ
จ านวนสินคา้และตน้ทุนการน าเขา้ของผูข้าย ต่อตน้ทุนสินคา้คงคลงัของผูข้าย 

      

     𝑄𝑏(𝑉𝑀𝐼) = √2𝐷(𝑆𝑣+
𝑇𝑣

𝑁
+

𝑂𝑣

𝑁
)

𝐶𝑣
          (4) 

2.4 กรอบแนวคิด 

 
 
 

 
      
 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
     ตน้ทุนของกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ภายใตห่้วงโซ่อุปทาน เร่ิมตน้จากผูข้ายส่งมอบสินคา้ให้ผูซ้ื้อเพ่ือกระจาย
สินคา้ต่อ โดยผูซ้ื้อรับผิดชอบตน้ทุนสินคา้ต่อจากผูข้ายและอาศยัการจดัการสินคา้คงคลงัซ่ึงมีตน้ทุนการจดัการ ซ่ึง
ส่งผลต่อราคาสินคา้ถึงลูกคา้ในล าดบัสุดทา้ยของห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือศึกษากระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ และวิเคราะห์
ตน้ทุนของกระบวนการแบบธรรมดาและแบบ VMI เพ่ือน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาความคุม้ค่าในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบการสัง่ซ้ือเพ่ือลดตน้ทุนส าหรับร้านยาค่าปลีก 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

     การศึกษาอาศยัผูใ้หข้อ้มูลหลกัเลือกจากเป็นผูมี้หนา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้ในร้านยา XYZ อย่างนอ้ย 1 ปี และพนกังาน
ภายในร้าน รวมถึงตวัแทนจ าหน่ายจากผูข้าย ท าการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลกระบวนการจดัซ้ือ การสมัภาษณ์เชิงลึก
เก่ียวกบักระบวนการ และสายห่วงโซ่อุปทานและอาศยัอุปกรณ์บนัทึกเสียงในการบนัทึกการสนทนา เนน้ค าถาม
ปลายเปิด ท่ีละค าถาม ตามเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2547) ประกอบการ
สังเกต  ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ท าการสัมภาษณ์ซ ้ า ณ วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2559 จากนั้นถอดความจาก
เทปบนัทึกเสียง ทดสอบความเท่ียงตรงของขอ้มูลโดยอาศยัผูถ้อดความจ านวนสองคน ไดเ้ป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ
เก่ียวกบักระบวนการการจดัการสินคา้ และลกัษณะห่วงโซ่อุปทาน ประมวลเป็นแผนภาพความเช่ือมโยงของห่วงโซ่
อุปทาน  
     ตน้ทุนของกระบวนการซ้ือสินคา้คงคลงัของร้านยา XYZ  อาศยัการจดบนัทึกและการสังเกต เก่ียวกบั ค่าใชจ่้าย 
ชนิดและปริมาณสินคา้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ตรวจสอบขอ้มูลโดยเทียบขอ้มูล
เดิมของร้านใน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 1 มกราคม พ.ศ. 2558 สรุปขอ้มูลกระบวนการสัง่ซ้ือสินคา้เป็น

ผู้ขาย 

ผู้ซ้ือ 
• กระบวนการการส่ังซ้ือสินค้า 
• ต้นทุนระบบการจดัการคลงัสินค้า  
    แบบธรรมดา และแบบ VMI 

ลูกค้า 

ห่วงโซ่อุปทาน 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการและการปฏิบติังาน (Process chart) เพ่ือแสดงผล น ากระบวนการมาวิเคราะห์ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนวิเคราะห์เป็นตน้ทุนการสัง่ซ้ือสินคา้แบบธรรมดา และแบบ VMI โดยใชข้อ้มูลสินคา้ทั้งหมดของร้านยา XYZ 
จดัเรียงขอ้มูลจากมูลค่าสินคา้ซ่ึงค านวณจากตน้ทุนและปริมาณสินคา้  ก าหนดสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดเป็นสินคา้
หมายเลข 1 และสินคา้มูลค่าสูงล าดบัถดัไปเป็นหมายเลข 2 จนครอบคลุมสินคา้ทั้งหมด น าขอ้มูลเฉพาะสินคา้ท่ีมี
ยอดขายคงท่ีมาท าการวิเคราะห์ตน้ทุนอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน ตามตวัแปรจากสมการตน้ทุนห่วงโซ่อุปทานซ่ึงดดัแปลงมาจาก 
การศึกษาของ Kannan et al, 2013 ก าหนดค่าใชจ่้ายของฝ่ังผูข้ายเป็นค่าคงท่ี จากนั้นค านวณตน้ทุนรวม น ามาสรุปผล
เป็นตารางระหวา่งตน้ทุน แบบดัง่เดิมและแบบ VMI 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ลกัษณะห่วงโซ่อุปทานของร้านยา XYZ  
     ร้านยาคา้ปลีก XYZ เป็นช่องทางการกระจายผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปทางสุขภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
มีสินคา้จ าหน่ายทั้งหมด 373 ชนิด โดยมีประเภทของสินคา้ไดแ้ก่ ยา อาหารเสริม เวชส าอาง อุปกรณ์ทางการแพทย ์
และมีผูข้ายสินคา้จ านวนทั้งส้ิน 51 ราย เพ่ือส่งมอบสินคา้ภายในร้าน การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลและสินคา้ในสายห่วงโซ่
อุปทานของร้านยา XYZ เร่ิมจากผูผ้ลิต ผูข้าย ส่งต่อใหห้น่วยสุขภาพ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล ร้านยาคา้ส่ง ร้านยาคา้ปลีก 
คลินิกทางสุขภาพอ่ืนๆ ซ่ึงแต่ละหน่วยสามารถแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงระหว่างกนัได ้และส่งต่อสินคา้ให้ลูกคา้เป็น
ล าดบัสุดทา้ย ระบบดงักล่าวคลา้ยระบบสุขภาพในประเทศไทยซ่ึงเร่ิมจากวตัถุดิบถูกน าไปผลิตเป็นสินคา้เพ่ือส่ง
มอบผลิตภณัฑท์างสุขภาพใหก้บัหน่วยสุขภาพ และกระจายสู่ประชาชนผา่นบุคลากรทางการแพทย ์ 
 

 
 

 

รูปที่ 2 แสดงลกัษณ์แบบแผนภาพสายโซ่อุปทาน ของร้านยา XYZ  

 

     ลักษณะห่วงโซ่อุปทานแบบไหลยอ้นของร้าน XYZ เร่ิมจากการรวบรวมความต้องการสินค้าจากลูกค้า 
(customer) บนัทึกรายการการเรียกซ้ือผ่านหน่วยสุขภาพเป็นรอบระยะเวลา จากนั้นจึงท าการสั่งซ้ือสินคา้ ปัจจุบนัผู ้
ออกค าสัง่ซ้ือของร้านยา XYZ อาศยัการประสบการณ์เก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้และบริษทัผูข้ายสินคา้ เพ่ือท าการ
สัง่ซ้ือ 
4.2 กระบวนการการส่ังซ้ือสินค้าของร้านยา XYZ 
 

      กระบวนการซ้ือนั้นเกิดเม่ือ ผูซ้ื้อรวบรวมระดบัความตอ้งการสินคา้กระทัง่ถึงระยะเวลาซ้ือสินคา้ ผูซ้ื้อรอตวัแทน
จากบริษทัผลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายซ่ึงเคยสัง่ซ้ือสินคา้ก่อนหนา้ จากนั้นผูซ้ื้อท าการสัง่ซ้ือสินคา้เหมาะสมโดยอาศยั

ผูผ้ลิต
ผูจ้ดัหา

(ผูข้าย)

โรงพยาบาล ร้านยาคา้ปลีก

ร้านยาคา้ส่ง คลีนิคทางสุขภาพ
ลูกคา้

ความตอ้งการสินคา้และค่าตอบแทน
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ประสบการณ์การท าธุรกิจในการตดัสินใจ เลือก ผูส่้งมอบท่ีเป็นบริษทัผลิตหรือมีตวัแทนจ าหน่ายท่ีเขา้มาท าการ
เสนอขายสินคา้ถึงร้านก่อน ระยะเวลาในการติดต่อตวัแทนจ าหน่ายข้ึนอยู่กับการเขา้พบของตวัแทนจ าหน่าย
ช่วยเหลืออยูร่าว 1-2 เดือนจึงท าการสัง่ซ้ือสินคา้ 1 คร้ังต่อบริษทั หากยงัไม่สามารถหาสินคา้จากตวัแทนไดท้ าการหา
สินคา้กบัร้านคา้ส่ง โดยพิจารณาจากการเคยซ้ือก่อน หากไม่สามารถหาสินคา้ไดจึ้งพิจารณาร้านท่ีมีการน าผูแ้ทนมา
เสนอขาย กระทัง่มีการทดลองท าการสั่งสินคา้ ตามล าดบั เม่ือค าสั่งสินคา้ส่งถึงผูส่้งมอบค า ผูจ้ดัหาจึงท าการจดัหา
สินคา้จากแหล่งผลิต หรือ บริษทัฯท่ีผลิตสินคา้นั้นๆ ระยะเวลารอสินคา้หลงัส่งค าสั่งกระทั้งไดรั้บสินคา้มีช่วงเวลา 
3-5 วนัหากสัง่สินคา้กบับริษทักระจายสินคา้หรือบริษทัผลิต ภายใน 7 วนักรณีสัง่สินคา้จากร้านคา้ส่ง และ 1 วนัหาก
สั่งสินคา้จากร้านคา้ปลีก เม่ือไดรั้บสินคา้ร้านจึงท าการตรวจนบั เช็คสินคา้ทั้งคุณภาพ ปริมาณ ราคา จ านวน หากมี
ขอ้บกพร่องเกิดข้ึน เช่น สินคา้ผิดจ านวน สินคา้ผิดขนาด ไม่ตรงตามค าสั่งซ้ือ ทางร้านท าการติดต่อกลบักรณีมี
ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้เพ่ือเปล่ียนหรือคืนสินคา้ตามแต่กรณี สินคา้ท่ีไดรั้บการตรวจนบัเสร็จส้ินแลว้นั้นถูกเก็บเขา้
คลงัสินคา้รอการเบิกจ่ายในล าดบัถดัไป  สินคา้หนา้ร้านเม่ือมีการเรียกซ้ือหรือสั่งใชจ้ากเภสัชกร สินคา้ดงักล่าวจึง
ถูกส่งมอบสู่ผูบ้ริโภคเป็นล าดบัสุดทา้ย กระบวนการดงักล่าวแสดงดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์กระบวนการและการ
ปฏิบติังาน ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
     กระบวนการจดัซ้ือนั้นเป็นปัจจยัส าคญัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของผูซ้ื้อและผูข้ายซ่ึงกระบวนการ
คือในแต่ละขั้นตอนลว้นแลว้แต่มีตน้ทุนในการด าเนินทั้งส้ิน ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งตน้ทุนใหผู้ข้ายเขา้มา
จดัการคลงัสินคา้โดยใหผู้ข้ายเป็นผูเ้ติมเต็มสินคา้ใหเ้พียงพอต่อขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณความตอ้งการผูซ้ื้อโดยผูซ้ื้อ
เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเองซ่ึงเป็นแนวคิดการจดัซ้ือสินคา้นอกเหนือจากแบบธรรมดา เพราะกระบวนการบางส่วนของ
ผูซ้ื้อถูกแบ่งใหผู้ข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบแทน เช่น การสัง่ซ้ือของผูซ้ื้อ ระยะเวลาคอยสินคา้ส่งมอบ  ค่าขนส่งนอกจากน้ี
ยงัท าใหผู้ซ้ื้อมีระดบัการถือครองสินคา้นอ้ยลงดว้ย (Govindan, 2013)  

 

4.3 ต้นทุนการส่ังซ้ือและการเกบ็สินค้า 

 

    จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ และเอกสารบนัทึกค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาท าการศึกษาสรุปไดว้่า ตน้ทุน
เกิดข้ึนจากการซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 373 รายการ เร่ิมจากค่าติดต่อสั่งซ้ือจากค่าติดต่อส่ือสารและเอกสารช าระเงินต่างๆ 
ค่าจา้งพนกังานในการสั่งซ้ือสินคา้และเก็บสินคา้เขา้คลงั ร้านเปิดท าการทุกวนัตลอดระยะเวลา 1 ปีโดยจา้งเป็น
เงินเดือนทั้งส้ิน 12  เดือนต่อปี คลงัสินคา้ใชพ้ื้นท่ีการเกบ็รักษาซ่ึงอาศยัสภาวะอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ใชเ้อกสารในการ
ตรวจรับสินค้าและก าหนดฉบับสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ส านักงานถูกคิดรวมเป็นค่าวสัดุส้ินเปลืองและอุปกรณ์
ส านกังาน สินคา้แต่ละชนิดเม่ือสั่งซ้ือมากกว่าหรือเท่ากบั 12 ช้ินหรือมีมูลค่ามากกว่า 1000 บาทต่อค าสั่งซ้ือ 1 คร้ัง 
ต่อช้ิน จากเง่ือนไขการสั่งซ้ือสินคา้ของผูข้าย สรุปเป็นตน้ทุนการจดัการต่อเดือนดงัน้ี ค่าจา้งพนกังาน 15,000 บาท 
ค่าติดต่อสั่งซ้ือต่อคร้ัง 60 บาท ค่าพ้ืนท่ีเก็บรักษา 3,000 บาท ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท และค่าวสัดุส้ินเปลืองอุปกรณ์
ส านกังาน 150 บาท รวมเป็น 21,210.00 บาท  ตน้ทุนดงักล่าวสามารถก าหนดเป็นตวัแปรเพ่ือหาตน้ทุนการสั่งซ้ือใน
สายห่วงโซ่อุปทานของร้านยา XYZ ดงัแสดงในตารางท่ี 2   
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ตารางที่ 1 แสดงผลจากเคร่ืองมือวิเคราะห์กระบวนการและการปฏิบติังาน (Process chart) 
 
แผนภาพเร่ือง :  
                           กระบวนการจดัการคลงัสินค้า 
วนัท่ี:    1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 - 1 มกราคม พ.ศ. 2558          

 
      
 

step no. เวลา(วนั) สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

1 60 
 

การรวบรวมความ
ตอ้งการสินคา้ 

รวบรวมความถ่ีในการเรียกหาสินคา้ซ่ึงมีปริมาณ
มากเพียงพอ 

2 30 
 

รอการติดต่อจาก
ตวัแทน 

รอตวัแทนจ าหน่ายเขา้หา 

3 1 
 

ติดต่อสัง่ซ้ือสินคา้ เม่ือสามารถติดต่อผูส่้งมอบรายใดรายหน่ึงได ้
4 5 

 

รอรับสินคา้ ระยะเวลาหลงัจากส่งค าสั่งซ้ือผูส่้งมอบสินคา้จน
กระทั้งไดรั้บสินคา้ 

5 1 
 

ตรวจรับสินคา้ ตรวจสอบเช็คสินคา้เก่ียวกบัรายการ ปริมาณ ราคา 
ลกัษณะสินคา้ มีความถูกตอ้งตามค าสัง่ซ้ือ  

6 1 
 

เติมสินคา้หนา้ร้าน เติมสินคา้ท่ีมีการหยิบขายจากหนา้ร้าน 
7 0.5 

 

เกบ็เขา้คลงัสินคา้ เติมสินคา้สินคา้เขา้คลงัสินคา้ 

8 0.002  จ่ายสินคา้ ส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ 
รวม 98.502 รวม 

 
ตารางที่ 2 ตวัแปรแทนค่าในสมการหาตน้ทุน 
 

สญัลกัษณ์ 
ตน้ทุนรายปี 

(บาท) 
ตน้ทุนต่อช้ิน 

(บาท) ค าอธิบาย 
Ov       373,000  1,000 ค่าท่ีก าหนดข้ึน 
Cv    1,119,000  3,000 ค่าท่ีก าหนดข้ึน 
Tv         74,600  200 ค่าท่ีก าหนดข้ึน 
Sv       373,000  1,000 ค่าท่ีก าหนดข้ึน 
Rb         90,000  90,000 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อปี ต่อชนิดสินคา้ 
Ob         90,720  90,720 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อปี ต่อชนิดสินคา้ 
Tb                  0 0 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อปี ต่อชนิดสินคา้ 
Cb         73,800  73,800 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการต่อปี ต่อชนิดสินคา้ 

Summary 
Activity        No. step Time (day)     
     

= Operation  3, 6  2 
= Inspection  5  1 
= Transportation 8                          0.002 
= Delay  1, 2, 4                 95 
= Storage  7                0.5 
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SSb          4,476  4,476 นโยบายสินคา้ไม่ต ่ากวา่ 12 ช้ิน 
N          4,476  4,476 จ านวนสินคา้สัง่ไม่ต ่ากวา่ 12 ช้ิน 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัสุดและตน้ทุนรวมของการสัง่ซ้ือแบบ VMI 
 

 
Qb แบบ

ธรรมดา(ช้ิน) 
Qb แบบ

VMI (ช้ิน) 
Total cost แบบ
ธรรมดา (บาท) 

Total cost 
แบบVMI (บาท) 

          9,515      3,682     2,768,252.25              2,461,329.36  
ค่าความต่าง -     5,833  -                    306,923  
% ความต่าง - 61.30 - 11.09 

     
 เม่ือแทนค่าตวัแปรและค านวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัสุดของกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้แบบธรรมดา 

พบวา่มีจ านวนทั้งส้ิน 9,515 ช้ิน ส่วนแบบ VMI มีจ านวน 3,682 ช้ิน ต่างกนัร้อยละ 61.3 ตน้ทุนภายใตห่้วงโซ่อุปทาน
ของฝ่ายผูซ้ื้อของกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้แบบธรรมดาเกิดทั้งส้ิน 2,768,252.25 บาท ส่วนแบบ VMI เกิดทั้งส้ิน 
2,461,329.36 ต่างกนัร้อยละ 11.09 การศึกษาของ Ben-Daya, et al. 2013 แสดงให้เห็นว่าตน้ทุนและจ านวนสินคา้
สั่งซ้ือประหยดัสุดของกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้แบบ VMI นั้นท าให้ตน้ทุนการซ้ือและเก็บรักษาสินคา้ของผูซ้ื้อ
ต ่าลง (Ben-Daya, AlDurgam, Hassini, & Hariga, 2013) นอกจากน้ีระบบ VMI มีขอ้ดีเก่ียวกบัการถือครองจ านวน
สินคา้ของผูซ้ื้อในคลงัสินคา้ซ่ึงมีจ านวนลดลง (Kannan et al., 2013)  
     ตน้ทุนนอกจากระบวนการสัง่ซ้ือเป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบบการจดัการสินคา้ เพราะทุกขั้นตอนของระบบลว้น
แลว้แต่ท าให้เกิดตน้ทุน เช่น การส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ การส ารวจค่าในกระบวนการท างาน การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของจากผูข้ายสินคา้ท่ีมีจ านวนมากกวา่หน่ึง (Krittanathip et al., 2013) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ห่วงโซ่อุปทานร้านยาค้าปลีกนั้นอาศัยสายสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายจัดหาสินค้า โดยร้านยาท าหน้าท่ีกระจาย
สินคา้ออกให้ผูซ้ื้อรายต่อไป และแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้ในหน่วยสุขภาพต่างๆได ้การไหลของสินคา้เป็นแบบ
ไหลหลง (Downstream) ในขณะท่ีความตอ้งการสินคา้และค่าตอบแทนไหลข้ึน (Upstream) 
กระบวนการการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นการอาศยัการไหลข้ึนและลงของขอ้มูลและสินคา้ โดยการรวมค าสั่งซ้ือ ติดต่อ
ตวัแทน ส่งค าสั่งซ้ือ รอรับสินคา้ ตรวจนบั และเก็บสินคา้เขา้คลงัสินคา้ ก่อนส่งมอบใหลู้กคา้ในล าดบัถดัไปตน้ทุน
กระบวนการการสั่งซ้ือสินคา้เกิดข้ึนจากขั้นตอนในกระบวนการแต่ละขั้น ซ่ึงกระบวนการการสั่งซ้ือแบบ VMI ท า
ใหเ้กิดตน้ทุนท่ีต ่ากวา่เหมาะแก่การน าไปพิจารณาเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นร้านยาคา้ปลีก 
     ขอ้เสนอแนะ การศึกษาดงักล่าวอาศยัตน้ทุนจากผูข้ายซ่ึงก าหนดข้ึน ควรอาศยัขอ้มูลจริงจากผูข้าย เพ่ือท าใหก้าร
ค านวณต้นทุนในสายห่วงโซ่อุปทานนั้นแม่นย  าข้ึน นอกจากน้ีความเส่ียงเก่ียวกับขอ้มูลและการประสานงาน
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ระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้ายในสายห่วงโซ่อุปทานแบบ VMI นั้นจ าเป็นตอ้งมีการประเมินก่อน าไปประยุกต์ใช้ระบบ
ดงักล่าวจริงในเชิงธุรกิจ เพ่ือพิจารณาใหร้อบดา้นมากยิ่งข้ึน 
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การเพิม่ผลติภาพด้านแรงงานด้วยหลกัการการยศาสตร์ในกระบวนการผลติ 
น า้ด่ืมบรรจุถงั ของโรงงานน า้ด่ืมดาวทอง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Increasing labor productivity with Ergonomics in 
drinking water production Of Dowtong Factory at Kalasin Province 

พชัร ทองสืบสาย1 และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 
Patchara Tongsuebsai and Panutporn Ruangchoengchum  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาองคป์ระกอบของผลิตภาพดา้นแรงงาน รวมทั้งการค านวนอตัราผลิต
ภาพในขั้นตอนกระบวนการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุถงัขนาดบรรจุ 20 ลิตร ของโรงงานน ้ าด่ืมดาวทอง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
และแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพดา้นแรงงานในการบรรจุน ้าด่ืมของโรงงานน ้าด่ืมดาวทอง ดว้ยหลกัการการยศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลิตภาพในขั้นตอนกระบวนการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุถงัขนาด 20 ลิตร มีอตัรผลิตภาพดา้น
แรงงานเม่ือค านวนจากอตัราของผลิตท่ีผลิตไดก้บัจ านวนชัว่โมงการท างานมีค่าเท่ากบั 58.33 หลงัจากการวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์ ด้วยวิธีลูล่าร์ (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) มีคะแนนเท่ากับ 5 
สอดคลอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดว้ยวิธีรีบา้ (Rapid Entire Body Assessment: REBA) ซ่ึงมีคะแนนเท่ากบั 4 
แสดงว่ากระบวนการผลิต มีความเส่ียงระดบัปานกลาง ควรไดรั้บการปรับปรุงให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้
สะดวกสบายมากข้ึน 
ค าส าคัญ: ผลิตภาพด้านแรงงาน , หลกัการการยศาสตร์ การผลิตน า้ด่ืมบรรจุถงั, ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Abstract 
The objective of this study are to study composition of labor productivity, including calculation productivity of 
drinking water tank contains 20 liters process of Dow Tong Drinking water at Kalasin Province, and to increase 
the labor productivity Of Dow Tong Drinking water by ergonomics. When calculate the rate of manufacturing 
production on the number of hours worked, the study found that the rate of productivity in the process of drinking 
water tank contains 20 liters is 58.33. After evaluated Ergonomics risk with Rapid Upper Limb Assessment; 
RULA, the score is 5 which concordant with Rapid Entire Body Assessment; REBA evaluation which the score 
is 4 . We can summarize the Ergonomics risk from these score in moderate level. Suggested to improve the 
process for more comfortable work environment. 
 

Keywords: Labor Productivity, Ergonomics, Drinking water, Labor, Small and Medium Enterprises: SME 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจโรงงานผลิตน ้ าด่ืมบรรจุถงัซ่ึงเป็นธุรกิจในระดับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprise :SME) ปัจจุบันมีการใช้เคร่ืองจกัรและแรงงานคนเป็นหลกัในการด าเนินการผลิต เพ่ือการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ ผูป้ระกอบการโรงงานน ้าด่ืมดาวทอง จึงตอ้งการใหเ้กิดการพฒันากระบวนการผลิตน ้า
ด่ืมบรรจุถงัให้มีความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือตน้ทุน ดว้ยการพฒันาแรงงานให้พนกังานมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะเกิด
ความสูญเสียน้อยท่ีสุดในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากในขั้นตอนการบรรจุใช้แรงงานคนเป็นหลกัร่วมกบัการใช้
เคร่ืองจกัร ความส าคัญในด้านผลิตภาพด้านแรงงานจะเห็นไดจ้ากดีชนีผลิตภาพด้านแรงงานอุตสาหกรรม ท่ี
อุตสาหกรรมดา้นการผลิตมีค่าในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัผลิตภาพดา้นแรงงานอุตสาหกรรมกบัผลิตภาพดา้นอ่ืนๆ 
(ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน, 2557) 
     ระดบัผลิตภาพดา้นแรงงานไทยมีแนวโนม้สูงข้ึนในเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2530 ถึง 2545 
(สุมาลี สันติพลวุฒิ, 2550) ในการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุถงัของโรงงานน ้ าด่ืมดาวทอง ซ่ึงเป็นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise :SME) ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการผลิต มีบทบาทส าคญัต่อ
การจา้งแรงงานท่ีส าคญัของประเทศ  อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการผลิตของพนกังานท่ีต ่า ดงัจะเห็นไดจ้าก
กระบวนการจะเกิดความล่าชา้ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต เน่ืองจากในจะใชแ้รงงานคน ซ่ึงเห็นไดใ้นขั้นตอน
การบรรจุน ้าลงถงัน ้าด่ืมเกิดความล่าชา้   
     ผลจากการการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา ในการเพ่ิมผลิตภาพของการผลิตน ้ าด่ืมจะเน้นการปรับปรุงคุณภาพใน
ส่วนของเคร่ืองจกัร การจดัสมดุลของสายการผลิต ลดการรอคอย ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการผลิต แต่ส่วนนอ้ย
ยงัไม่ไดศึ้กษา การออกแบบการยศาสตร์ท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุถงัของระดบัโรงงานท่ีเป็น
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือความเม่ือยลา้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานใน
กระบวนการผลิต 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพดา้นแรงงานดว้ยหลกัการการยศาสตร์ในการผลิตน ้าด่ืมบรรจุ
ถงั ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดว้ยการประยกุตห์ลกัการการยศาสตร์ แลว้น ามาพฒันาลกัษณะการ
ท างานในกระบวนการผลิตน ้ าด่ืมบรรจุถงั ของโรงงานน ้ าด่ืมดาวทอง ให้พนักงงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 ผลติภาพด้านแรงงาน คืออตัราส่วนของผลติต่อจ านวนช่ัวโมงที่ท างาน 
 
     ผลิตภาพ (Productivity) คือ อตัราส่วนของผลผลิต หรือบริการท่ีเกิดข้ึน ต่อปัจจยัน าเขา้ท่ีใชจ้ริง การวดัผลิตภาพ
เป็นการวดัมูลค่ารวมของปัจจยัน าออกท่ีผ่านการกระบวนการแปรสภาพแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัปัจจยัน าเขา้ หาก
ไม่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ จะเพ่ิมสูงข้ึน ในทางกลบักนัหากตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ
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ลดลงประสิทธิภาพของผลผลิตจะเพ่ิมข้ึน จากการท่ีมีก าลงัการผลิตมากข้ึนในขณะท่ีใชท้รัพยากรในจ านวนหรือ
ปริมาณเท่าเดิม  
     ผลิตภาพดา้นแรงงาน (Labor productivity) ปริมาณผลงานเฉล่ียต่อคนของพนักงานท่ีค านวนเป็นรายชั่วโมง 
รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ผลิตภาพดา้นแรงงานเป็นขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิตต่อ
คนของพนกังาน หรือพนกังานในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถค านวณไดด้งัสมการท่ี 1 

ผลิตภาพดา้นแรงงาน =
ผลผลิต

ชัว่โมงการผลิต
 

สมการที่ 1 แสดงการค านวณผลิตภาพดา้นแรงงาน   
 
2.2 หลกัการการยศาสตร์  
 
     การยศาสตร์ เป็นการประยุกต์หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสร์ของการติดต่อส่ือสารกบัวตัถุต่างๆ ในระบบและ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับมนุษญ์เพ่ือใช้ในการท างานประจ า แบ่งเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ได้คือ การยศาสตร์ทางกายภาพ 
(Physical ergonomics) เป็นการยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองของร่างกายของมนุษยต่์อความเครียดทาง
กายภาพหรือทางสรีรวิทยา (Physical stress) การยศาสตร์ทางด้านความรู้ความเข้าใจของบุคคล (Cognitive 
ergonomic) ห รือ  จิตวิทยาทางด้านวิศวกรรม (Engineering psychology) เป็นการยศาสตร์ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
กระบวนการทางด้าน และการยศาสตร์ในองค์กร (Organizational ergonomics) เก่ียวข้องกับระบบการจัดการ
ทางด้านเทคนิค รวมทั้ งโครงสร้างขององค์กร การยศาสตร์จึงมีความหมายคือ ศาสตร์หรือวิชาการท่ีเป็นการ
ปรับเปล่ียนสภาพงานให้เหมาะสมกบัพนกังาน หรือเป็นการปรับปรุงสภาพการท างานโดยการศึกษาพนกังานใน
ส่ิงแวดลอ้มการท างานอยา่งเป็นระบบ (สุนิสา ชายเกล้ียง, 2557)  
 
2.3 มาตรฐานลู ล่ าร์  (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) และรี บ้า (Rapid Entire Body Assessment: 
REBA) 
 
     ลูล่าร์ (RULA) พฒันาโดย McAtemnry and Corlett จากสถาบนัการยศาสตร์ในการท างานแห่งมหาวิทยาลยัน๊อต
ติงแฮม ประเทศองักฤษ แบบประเมินลูล่าร์ ใชใ้นการตรวจสอบปัจจยัเส่ียงของอาการบาดเจบ็ วิธีน้ีใชป้ระเมินความ
เส่ียงของแต่ละบุคคลจากลกัษณะท่าทางการท างาน โดยพิจารณาต าแหน่งลกัษณะของการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะแบ่ง
ร่างกายออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบดว้ยกลุ่มของขอ้มมือ แขนส่วนล่าง แขนส่วนบน และหัวไหล่ กลุ่มท่ี
สองท าการประเมินต าแหน่งร่างกายของส่วนคอ ส่วนของล าตวั และขา แลว้น าคะแนนการประเมินท่ีไดจ้ากกลุ่มทั้ง
สองมารวมกนั ดงัตารางท่ี 1 เพ่ือพิจารณาความเส่ียงจากตาราง เป็นวิธีท่ีมีความสะดวกในการใช้งานไม่ตอ้งใช้
เคร่ืองมือวดั และไม่รบกวนการท างานของพนกงาน (สุนิสา ชายเกล้ียง, 2557)  
     รีบา้ (REBA) พฒันามาจากพ้ืนฐานแนวคิดของวิธี RULA ซ่ึงเหมาะกบังานท่ีมีการใชแ้รง การเคล่ือนไหว หรือ
การออกแรงอยูก่บัท่ี ใชป้ระเมินท่าทางการท างานในงานท่ีมีการใชง้านทุกส่วนของร่างกายไม่เฉพาะรยางคส่์วนบน
ไดแ้ก่ ขอ้มือ แขนส่วนล่างและแขนส่วนบน คอ ล าตวัและขา ตวัอย่างเช่น คนงานท่ียืนท างาน คนงานท่ียกของ โดย

(1) 
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มีการประเมินส่วนคอจะพิจารณาจากมุมของคอท่ีเทียบกบัแนวตั้งของร่างกาย ท่าทางการท างานของพนกังานท่ีมี
มุมของคอท่ีกม้หรือเงยมากเกินไปจะท าให้อาจจะมีอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือบริเวณคอได ้นอกจากนั้น ลกัษณะ
ของคอท่ีมีการบิด หรือเอียงก็ท าให้เกิดความเส่ียงต่ออาการปวดเม่ือยได  ้แลว้น าคะแนนการประเมินท่ีได้จาก
ขั้นตอนทั้งหมดมารวมกนั ดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแปลผลคะแนนความเส่ียงรวมในวิธี RULA 

คะแนน การแปลผล 

1-2 
ยอมรับได ้แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ไดถ้า้มีการท างานดงักล่าวซ ้าๆต่อเน่ืองเป็นเวลานาน
กวา่เดิม 

3-4 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและติดตามวดัผลอยา่งต่อเน่ืองอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการออกแบบงานใหม่ 
5-6 งานนั้นเร่ิมเป็นปัญหา ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติม และควรรีบปรับปรุง 
7 งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ และตอ้งมีการปรับปรุงทนัที 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการแปลผลคะแนนความเส่ียงรวมในวิธี REBA 

คะแนน การแปลผล 
1 ความเส่ียงนอ้ยมาก 

2-3 ความเส่ียงนอ้ย ยงัตอ้งมีการปรับปรุง 
4-7 ความเส่ียงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมและควรไดรั้บการปรับปรุง 
8-10 ความเส่ียงสูง ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมและควรรีบปรับปรุง 

 
2.4 กระบวนการขั้นตอนการการผลติน า้ด่ืม 
 
     กระบวนการขั้นตอนการการผลิตน ้ าด่ืมตอ้งไดคุ้ณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีหรือจีเอ็มพี ( Good Manufacturing Practice : GMP) โดยขั้นตอนการผลิตน ้ าด่ืม
บรรจุขวดจะแบ่งเป็น ขั้นตอนตามท่ี อย.ก าหนด 2 ขั้นตอนส าคญั คือ ขั้นตอนการกรอง โดยใชวิ้ธีกรองดว้ยสารท่ี
เป็นตัวกรอง เป็นระบบกรองความกระด้าง คือ แร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม และขั้ นตอนการท าลาย
เช้ือจุลินทรียด์ว้ยแสงอุลตราไวโอเลต (หลอด U.V.) นอกจากนั้นยงัมีกรรมวิธีลา้งภาชนะบรรจุ และกรรมวิธีการ
บรรจุและผนึกฝา ใชเ้คร่ืองลา้งขวดน ้าบรรจุ ท่ีสะอาดมีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภค 
     ขั้นตอนการกรองในขั้นแรกท าการสูบน ้าจากบ่อบาดาลข้ึนมา ผ่านการกรองแบบหยาบแลว้พกัเก็บไวใ้นถงัน ้ า
ดิบ ขั้นต่อมาผ่านการกรองโดนใชท้รายแมงกานีส ขั้นต่อมากรองโดยใชผ้งคาร์บอน ขั้นต่อมาผ่านการกรองดว้ยเร
ซิน ขั้นต่อมาผา่นการกรองโดยใชวิ้ธีการรีเวอร์สออสโมซิส แลว้เก็บพกัไวใ้นถงัน ้าดีเพ่ือเตรียมฆ่าเซ้ือดว้ย แสง UV 
ก่อนท่ีจะส่งต่อไปในขั้นตอนของการบรรจุดว้ยแรงงานคน 
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     ขั้นตอนการบรรจุเร่ิมจากการท าความสะอาดถงัน ้าด่ืมโดยเคร่ืองแปรงลา้งถงัทั้งภายนอกและภายในลา้งดว้ยน ้ า
ดิบจากถงัพกั ลา้งอีกคร้ังดว้ยน ากรองท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้จากนั้นจดัเรียงไวร้อการบรรจุและล าเลียงรอน าจดัส่ง 
 
2.5 ธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
     มาจากภาษาองักฤษ Small and Medium Enterprises: SME การด าเนินการทางดา้นการผลิต การจ าหน่าย และการ
ใหบ้ริการ เป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ ด าเนินการโดยเจา้ของเอง มีตน้ทุนในการด าเนินงาน
ต ่าและมีพนกังานจ านวนไม่มากในสายการผลิตการจา้งแรงงาน วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาด
เล็กไม่เกิน 50 คน และมีมูลค่าของสินทรัพยถ์าวรวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ลา้นบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่
เกิน 50 ลา้นบาท (กฤษฎา กฤษณะเศรณี, 2556)  
 
2.6 แผนภูมกิระบวนการผลติ (Process charts) 
  
     แผนภูมิกระบวนการการผลิต เป็นเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดบนัทึกขั้นตอนในกระบวนการผลิต วิธีการปฏิบติังานให้
สามารถเขา้ใจและมองเห้นภาพได ้แผนภูมิแสดงถึงขั้นตอนการท างาน ตั้งแต่กิจกรรมเร่ิมตน้จนส้ินถึงกิจกรรม
สุดทา้ยในกระบวรการผลิต ประกอบดว้ยขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม โดยจะมีสัญลกัษณ์ท่ีใชถึ้งความหมายกิจกรรม
ต่างๆ เวลาท่ีใช ้และระยะทางของการเคล่ือนยา้ย ในกระบวนการผลิต (ภูษิต วงศส์ายหล่อ, 2555)   

 
3. วธิีการศึกษา 
3.1 รวบรวมข้อมูล  
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสังเกต (Observation) สังเกตุการณ์ขั้นตอนการปฏิบติังานของพนกังงานใน
กระบวนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุถงัในแต่ละสถานีกิจกรรมท่ีใชแ้รงงานคน และท าการจบัเวลาการท างานของพนกังาน 
โดยไม่มีการรบกวนการท างานของพนกังาน เพ่ือจดัท าแผนภูมิกระบวนการผลิต แสดงขั้นตอนการท างาน ท าให้
สามารถเห็นกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนได ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่  3  แสดงตวัอยา่งแผนภูมิการผลิต 

กระบวนการ :  
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     ศึกษารวบรวมขอ้มูลจาก หนงัสือ บทความงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตน ้าด่ืม การเพ่ิมผลิตแรงงาน 
และหลกัการการยศาสตร์ เพ่ือน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ และประมวลข้อมูลในการศึกษาตามหลกัการการย
ศาสตร์ 
 
3.2 วเิคราะห์ 
 
     น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสังเกต ของกระบวนการน ้าด่ืมบรรจุถงัขนาดบรรจุ 20 ลิตร ของโรงงานน ้าด่ืมดาว
ทองมาเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต เวลาท่ีใช ้ระยะทางการเคล่ือนยา้ย เพ่ือท าความเขา้ใจในสถานีกิจกรรม  
     ประเมินดว้ยวิธี RULA (Rapid Upper Limp Assessment) เพ่ือใชป้ระเมินท่าทางการท างานในท่านัง่ หรือมุ่งเนน้
การประเมินท่าทางการเคล่ือนไหวของร่างกายส่วนบน ตวัอยา่งของการประเมินดว้ยวิธีน้ีไดแ้ก่ การน ามาใชใ้นการ
ประเมินท่าทางการท างานของพนกังานทอผา้ พนกังานเยบ็ผา้ พนกังานขบัรถ เป็นตน้ ซ่ึงพบว่า สามารถใชใ้นการ
บ่งช้ีระดบัความเส่ียงหรือระดบัอนัตรายของการท างานของพนกังานในการท างานได ้ 
     ประเมินดว้ยวิธี  REBA (Rapid Entire Body Assessment) เป็นการประเมินท่าทางการท างานท่ีเป็นการประเมิน 
ตั้งแต่ส่วนของ คอ ล าตวั ขา แขน และมือ และท าการปรับปรุงท่าทางการท างานใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานได้
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
 
3.3 การทดสอบความเที่ยงตรง ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 
 
     งานวิจยัเชิงคุณภาพก็มีหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และความเท่ียงตรง ตอ้งมี
ขั้นตอนตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้กนัมากในงานวิจยัเชิงคุณภาพ คือการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใช้อย่างไดผ้ล การพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดม้านั้น
ถูกตอ้งโดยท าการเก็บขอ้มูลซ ้ าในเวลาท่ีแตกต่างกนั ในการศึกาคร้ังน้ีท าการประเมินดว้ยวิธี RULA และ REBA ว่า
มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ขั้นตอนในกระบวนการผลติน า้ด่ืมบรรจุถัง 
 
     ประกอบดว้ยขั้นตอนการกรอง ฆ่าเช้ือและการบรรจุ โดยโรงงานมีพนักงานท่ีอยู่ในฝ่ายผลิต จ านวน 5 คน
แบ่งเป็นส่วนลา้งถงัภายนอกและภายใน 1 คน ส่วนลา้งถงัภายในดว้ยน ้ากรอง 1 คน ส่วนของการบรรจุ 1 คน และ
การเคล่ือนยา้ยแต่ละสถานีรวมถึงการเคล่ือนยา้ยข้ึนรถเพ่ือท าการ 2 คน ดงัแผนผงัโรงงานท่ีแสดงในภาพท่ี 1 และมี
ขั้นตอนกระบวนการผลิตในแต่ละสถานีใชเ้วลาและ ระยะทางการเคล่ือนยา้นจากสถานีงานหน่ึงสู่สถานีงานหน่ึง 
ดงัตารางท่ี 2 
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ส่วนบรรจุ 
ส่วนลา้งถงั

ดว้ยน ้ากรอง 

ส่วนลา้งถงั จดัเกบ็รอจดัส่ง 

(2) 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผงัของโรงงานน ้าด่ืมดาวทอง 
 
ตารางที่  2  แสดงแผนภูมิการผลิตกระบวนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุถงัโดยเฉล่ียต่อถงั 
 
กระบวนการ : การผลิตกระบวนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุถงั ขนาดบรรจุ 20 ลิตร 
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1      ลา้งถงัภายใน 30  
2      ลา้งถงัภายนอก 30  
3      ขนยา้ยถงั  2 
4      ลา้งถงัภายในดว้ยน ้ากรอง 10  
5      ขนยา้ยถงั  5 
6      บรรจุน ้ากรองและปิดฝา 45  
7      ขนยา้ยถงั  7 
8      ปิดพลาสติกคอถงั 5  
9      ขนยา้ยถงัจดัเกบ็รอข้ึนรถ  2 
      รวม 120 16 

 
     โรงงานน ้ าด่ืมดาวทองมีอตัราการผลิตรวมประมาณ 7,000 ลิตรต่อวนั หรือประมาณ 350 ถงัต่อวนั ระยะเวลา
ท างาน 6 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นอตัราผลิตภาพแรงงาน โดยสามารถค านวณไดด้งัสมการท่ี 2 

ผลิตภาพดา้นแรงงาน =
350 ถงั

6 ชัว่โมง
 

= 58.33 ถงัต่อชัว่โมง 
สมการที่ 2 แสดงการค านวณผลิตภาพดา้นแรงงาน 
 
          ผลการศึกษาดา้นการยศาสตร์ ในการประเมินความเส่ียงโดยวิธี RULA ท าการประเมินสองกลุ่ม ขั้นตอนท่ี 1 
การประเมินแขนส่วนบน ต าแหน่งแขนอยู่ในต าแหน่งไปขา้งหนา้และหลงัท ามุมไม่เกิน 20๐ มีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้น
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ท่ี 2 การประเมินแขนส่วนล่าง แขนอยูใ่นต าแหน่งยกข้ึนดา้นบนท ามุมมากกวา่ 100๐ เม่ือเทียบกบัแนวด่ิงและมีการ
กางออกไปดา้นขา้งของล าตวัมีคะแนนเท่ากบั 3 ขั้นท่ี 3 การประเมินขอ้มือ ต าแหน่งของขอ้มือแนวกระดูกฝ่ามือ ท า
มุมข้ึนหรือลงมากกว่า 15๐ เม่ือเทียบกบัแนวแขนส่วนล่างมีคะแนนเท่ากบั 3 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการหมุนของ
ขอ้มือ มีการหมุนบิดของขอ้มือตั้งแต่คร่ึงถึงเกือบสุดมีคะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 5 รวมคะแนน(ขั้นตอนท่ี 1-4)และ
เทียบกบัตารางมีคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินการใชก้ลา้มเน้ือแขนหรือมือในการท างาน แขน
หรือมือไม่มีการใชแ้รงอยู่น่ิงนานเกิน 1 นาที และไม่มีการเคล่ือนไหวซ ้า 4 คร้ังต่อนาที มีคะแนนเท่ากบั 0 ขั้นตอนท่ี 
7 การประเมินแรงหรือภาระงานในส่วนแขนหรือมือ แรงท่ีใชห้รือน ้าหนกัท่ีถือ มากกว่า 10 กก. มีคะแนนเท่ากบั 3 
ขั้นตอนท่ี 8 การสรุปคะแนนรวมของส่วนแขนและขอ้มือ รวมคะแนน (ขั้นตอนท่ี 5-7) มีคะแนนเท่ากบั 6 ขั้นตอน
ท่ี 9 การประเมินส่วนคอ ศีรษะก้มไปข้างหน้าเล็กน้อยท ามุมไม่เกิน 20o มีคะแนนเท่ากับ 2 ขั้นตอนท่ี 10 การ
ประเมินส่วนล าตวั ล าตวัเอนไปดา้นหนา้ 0-20o มีคะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 11 การประเมินส่วนขา ขาและเทา้ทั้ง 
2 ขา้งอยู่ในท่าทางสมดุลและมีท่ีรองรับอยา่งเหมาะสม มีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 12 รวมคะแนน (ขั้นตอนท่ี 9-
11) และเทียบกบัตารางมีคะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 13 การประเมินกลา้มเน้ือขาหรือเทา้ในการท างาน ขาหรือเทา้มี
การเคล่ือนไหวหรือใชแ้รงแบบซ ้ าๆไปมา มีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 14 การประเมินแรงหรือภาระงานในส่วน
ของขาหรือเทา้ ภาระงานท่ีใชมี้ค่านอ้ยกว่า 2 กก.อย่างไม่ต่อเน่ือง มีคะแนนเท่ากบั 0 ขั้นตอนท่ี 15 สรุปคะแนนรวม
ของส่วนขาและเท้า (ขั้นตอนท่ี 12, 13 และ14) มีคะแนนเท่ากบั 3 ขั้นตอนท่ี 16 หาคะแนนความเส่ียงโดยรวม 
(ขั้นตอนท่ี 8 และ15) และเทียบกบัตารางมีคะแนนเท่ากบั 5 คแนน แสดงว่า แสดงว่า ขั้นตอนกระบวนการผลิตนั้น
เร่ิมเป็นปัญหา ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติม และควรรีบปรับปรุง ใหพ้นกังานสามารถท างานงานไดส้ะดวกสบายมาก
ข้ึน 
     ผลการศึกษาดา้นการยศาสตร์ ในการประเมินความเส่ียงโดยวิธี REBA ท าการประเมินสองกลุ่ม ขั้นตอนการ
ประเมินกลุ่มแรก ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินส่วนคอมีการกม้คอเลก็นอ้ยท ามุมไม่เกิน 20๐ และไม่มีการหมุนคอมีคะแนน
เท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินส่วนล าตวัพนักงานยืนล าตวัตรง มีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินส่วนขา
ลกัษณะขายืนอยู่ในแนวด่ิงตรงและสมดุลทั้งสองขา้งไม่มีการย่อเข่ามีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 4 หาคะแนนรวม
(ขั้นตอนท่ี 1, 2 และ3)และเทียบตารางมีคะแนนเท่ากับ 1 ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินแรงท่ีใช้หรือภาระงานการยก
เคล่ือนยา้ยถงับรรจุน ้าด่ืม 20 ลิตรมีน ้าหนกัมากกวา่ 22 ปอนด ์มีคะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 6 รวมคะแนน (ขั้นตอน
ท่ี 4 และ5) ในกลุ่มแรกเป็น 3 คะแนน ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนการประเมินกลุ่มท่ีสอง การประเมินแขนส่วนบน
ประกอบดว้ยแขนและขอ้มือ แขนอยู่ดา้นหลงัท ามุมเกิน 20๐ ไม่มีการกางไหล่หรือยกหัวไหล่มีคะแนนเท่ากบั 2 
ขั้นตอนท่ี 8 การประเมินแขนส่วนล่างบริเวณตั้งแต่ขอ้ศอกไปจนถึงขอ้มือแขนส่วนล่างอยู่ในระดบัท่ีมีมุมระหว่าง 
60-100๐เม่ือเทียบกบัแนวด่ิง มีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 9 การประเมินขอ้มือต าแหน่งของขอ้มือแนวกระดูกฝ่ามือ 
อยู่ในแนวเดียวกบัแขนส่วนล่างและมีการหมุนขอ้มือ มีคะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 10 หาคะแนนรวม(ขั้นตอนท่ี 7, 
8 และ9) และเทียบกบัตารางมีคะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 11 การประเมินการจบัยึดวตัถุวตัถุจบัยึดมีมือจบั ผูป้ฏิบติั
สามารถจบัยึดไดถ้นดัมือสามารถก าไดมี้คะแนนเท่ากบั 0 ขั้นตอนท่ี 12 รวมคะแนนของขั้นตอนท่ี 10 และ 11 ได้
คะแนนเท่ากบั 2 ขั้นตอนท่ี 13 การประเมินการเคล่ือนไหวและกิจกรรมของงานมีการเคล่ือนไหวร่างกายส่วนใด
ส่วนหน่ึงซ ้ าๆ มากกว่า 4 คร้ังต่อนาทีมีคะแนนเท่ากบั 1 ขั้นตอนท่ี 14 หาคะแนนรวม (ขั้นตอนท่ี 6 และ12) และ
เทียบกบัตารางพบว่ามีคะแนนเท่ากบั 3 ขั้นตอนท่ี 15 หาค่าคะแนนความเส่ียงรวมและการสรุปผลคะแนนรวม 
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(ขั้นตอนท่ี 13 และ14) พบว่ามีคะแนนเท่ากบั 4 ขั้นตอนกระบวนการผลิตน ้าด่ืมบรรจุถงั มีความเส่ียงปานกลาง ควร
วิเคราะห์เพ่ิมเติมและควรไดรั้บการปรับปรุงใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดส้ะดวกสบายมากข้ึน 
     ความเส่ียงของลกัษณะการท างานท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากการประเมินคือลกัษณะการท างานท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหว
ของแขนส่วนบนท่ีตอ้งยกข้ึน การเคล่ือนไหวของขอ้มือท่ีมีการบิดเกิดจากการยึดจบัถงั และการเคล่ือนยา้ยถงัน ้าด่ืม
ท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่ 20 กิโลกรัม 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     องคป์ระกอบของผลิตภาพดา้นแรงงานของโรงงานน ้าด่ืมดาวทอง ในขั้นตอนกระบวนการผลิตสามารถค านวน
เป็นอตัราผลิตภาพดา้นแรงงานโดยค านวนจาก ผลิตท่ีสามารถผลิตได ้การศึกษาในคร้ังน้ีใชค้วามสามารถในการ
ผลิตน ้าด่ืมบรรจุถงั ขนาดบรรจุ 20 ลิตร ต่อจ านวนชัว่โมงการท างานของโรงงาน 
     โรงงานน ้าด่ืมดาวทองสามารถผลิตไดป้ระมาณวนัละ 350 ถงั และด าเนินการผลิตวนัละ 6 ชัว่โมง มีค่าผลิตภาพ
ดา้นแรงงานอยู่ท่ี 58.33 ถงัต่อชัว่โมง ซ่ึงสามารถเพ่ิมผลิตภาพใหสู้งข้ึนไดด้ว้ยการท าใหพ้นกังานปฏิบตังานโดยไม่
มีอาการเม่ือยลา้จากการจดัท่าทางการท างาน   
     ผลการประเมินทางการยศาสตร์ดว้ยวิธี RULA และREBA ในกระบวนการบรรจุน ้ าด่ืมของโรงงานน ้ าด่ืมดาว
ทอง ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความเส่ียง ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมและควรไดรั้บการปรับปรุงให้พนกังานสามารถ
ปฏิบติังานไดส้ะดวกสบายมากข้ึน การปรับปรุงสภาพการท างานในกระบวนการผลิตใหก้บัพนกังาน เพ่ือพนกังาน
สามารถปฏิบติังานไดส้ะดวกสบายมากข้ึนสามารถท าได ้ดว้ยอุปกรณ์ขนส่ง รถขนส่ง  การใชร้ะบบสายพาน เม่ือ
ตอ้งการเคล่ือนยา้ยวสัดุส่ิงของท่ีตอ้งออกแรงมาก ลดการปฏิบติังานท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหวในลกัษณะยกมือ หรือ
แขนเหนือระดบัหวัไหล่ขณะปฏิบติังาน ปรับความสูงท่ีเหมาะสมส าหรับพ้ืนท่ีท างาน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพิจารณา
ความสูงของขอ้ศอกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หากเป็นไปไดค้วรเล่ียงการท างานท่ีตอ้งยืนเป็นเวลานาน ควรมีเกา้อ้ี
นัง่พกัเป็นระยะๆ เล่ียงการใชอุ้ปกรณ์ท่ีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เล่ียงท่าการยกถือเคร่ืองมือเป็นเวลานาน จดัวาง
อุปกรณ์ใหส้ามารถหยิบไดโ้ดยสะดวกไม่ตอ้งเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะกม้ หรือเงย 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋องโดยใช้
เทคนิค เทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma) เพ่ือท าการศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรในกระบวนการ
บรรจุเบียร์กระป๋อง ซ่ึงท าการคน้หาความเส่ียงดา้นคุณภาพโดยเลือกเคร่ืองจกัรท่ีมีค่าผลการวิเคราะห์การประเมินค่า
ความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) สูงสุด ซ่ึงผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเส่ียง ของเคร่ืองบรรจุ
เบียร์กระป๋องมีค่าความเส่ียงสูงท่ีสุด จึงน ามาท าการวดัสมรรถนะของกระบวนการ(Process Capability Study: Cpk 
) เพ่ือท าการปรับปรุงดว้ยการใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างกลุ่มย่อยละ 5 กระป๋อง จ านวนกลุ่มย่อย 20 กลุ่ม จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยเคร่ืองมือแผนภาพ ท าไม ท าไม และปรับปรุงกระบวนการด้วยแผนภูมิต้นไม ้  พบว่า มี
สมรรถนะของกระบวนการก่อนท าการปรับปรุงมีค่า Cpk = 0.60 และหลังการปรับปรุงค่าสมรรถนะของ
กระบวนการมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น Cpk = 1.25 และความสูญเสียในสายการบรรจุเบียร์ มีค่าลดลงจาก 0.20% เหลือ 0.17% 
 
ค าส าคัญ: การลดความสูญเปล่า, ลนี ซิกซ์ ซิกม่า, การปรับปรุงกระบวนการ, สมรรถนะของกระบวนการ  
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study waste   of Can Beer Filling Process with the use of Lean Six 
Sigma applications, waste generated by machines and working process of employee in Can Beer Filling line in 
order to find quality risk by using Risk Priority Number: RPN). Beer Filling machine have maximum risk then 
measure process performance with Process Capability Study by sampling Small groups of five cans of the 20 sub- 
groups.  Then analyzed the problem with why-why diagram and improved with tree diagram. The result from 
process improvement showed that Process Capability Cpk  increased from 0.60 to 1.25 and filling line waste 
decreased from 0.02% to 0.17%   

Keywords: West Reduction, Lean Six Sigma , Process Improvement, Process Capability Study 
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1. บทน า 
 
      ปัจจุบนัการแข่งขนัของอุตสหกรรมเบียร์ท่ีภายในประเทศมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงาน
ผลการด าเนินการของบริษทั ยอดขายสะสมในปี 2558 จากเดือน มกราคม-กนัยายน มีปริมาณขายท่ี 1,488 ลา้นลิตร 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัจากปี 2557 มียอดขายท่ี 1,476 ลา้นลิตร  คิดเป็น 0.86%  (ฝ่ายบริหาร,2558) ซ่ึงใน
อุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีผูข้ายน้อยรายโดยมีกลุ่มบริษทัสิงห์คอร์ปเปอร์เรชัน่ภายไต้
สินคา้เบียร์ลีโอ มีส่วนแบ่งทางการตลาด 62% และกลุ่มไทยเบฟเวอร์เรจภายไตสิ้นคา้เบียร์ช้าง มีส่วนแบ่งทาง
การตลาด 35% ส่วนท่ีเหลือเป็นของผูผ้ลิตรายเลก็ ท าใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขนัรุนแรงจึงส่งผล
ต่อการแข่งขนัทางดา้นตน้ทุน คุณภาพของสินคา้และปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต หากสามารถควบคุม
ปัจจยัดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ก็จะสามารถเพ่ิมก าไรและศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ดงันั้นการหาแนวทางใน
การลดตน้ทุนและเพ่ิมคุณภาพจึงเป็นส่วนส าคญัเป็นอยา่งมาก  

บริษทั ขอนแก่นบริวเวอร่ี จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มบริษทัสิงห์คอร์ปเปอร์เรชัน่ภายไตสิ้นคา้
เบียร์ลีโอ มีก าลงัการผลิต 700 ลา้นลิตรต่อปีซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีก าลงัการผลิตเบียร์สูงท่ีสุดในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ 
มีสายการบรรจุเบียร์ขวด 630 มิลลิลิตร 6 สายการบรรจุ มีสายการบรรจุเบียร์กระป๋อง 330 มิลลิลิตร 1 สายการบรรจุ 
และสายการบรรจุเบียร์สด 30 ลิตร 1 สายการบรรจุ  อย่างไรก็ตามพบว่าในสายการบรรจุเบียร์กระป๋องเกิดการ
สูญเสียท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรในสายการบรรจุเบียร์กระป๋องคือ 0.21% สูงกวา่ค่าท่ียอมรับไดต้ามโครงสร้างตน้ทุนคือ 
0.20% หรือคิดเป็นจ านวนเงินจะเป็นจ านวนเงินสะสมในปี 2558 รวมทั้งส้ินคือ 1,093,300 บาท (ฝ่ายบริหาร,2558) 

      จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจในการใช้แนวคิดการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกมา (Lean Six 
Sigma) (Thomas,2009) เพ่ือขจดัความสูญเสียในสายการบรรจุเบียร์กระป๋อง  โดยใหค้วามส าคญัท่ีเคร่ืองจกัรในสาย
การบรรจุเบียร์กระป๋อง  โดยผลท่ีคาดหวงัก็คือการลดสูญเสียให้ต ่าลงเคร่ืองจกัรมีสมรรถนะการท างานและมี
ประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนมีความสูญเปล่าท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรในสายการบรรจุเบียร์กระป๋องใหน้อ้ยลง โดยมีเป้าหมายคือ
ลดการสูญเสียในสายการบรรจุเบียร์กระป๋องไม่เกิน0.20% โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  เพ่ือก าหนดปัญหาและ
คน้หาความเส่ียงดา้นคุณภาพของเคร่ืองจกัรในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋อง  และท าการวดัสมรรถนะการ
ท างานของเคร่ืองจกัรท่ีมีความเส่ียงดา้นคุณภาพสูงสุด มาท าการวิเคราะห์หาปัญหา-สาเหตุท่ีท าให้สมรรถนะการ
ท างานเคร่ืองจกัรต ่า พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร และน าผลใป
ใชใ้นการปรับปรุงสมรรถนะการท างานของเคร่ืองจกัรใหสู้งข้ึน การสูญเสียในกระบวนการนอ้ยลง  
   

2. ทบทวนวรรณกรรม  
      
      ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตพบว่า
ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาในประเด็นในการศึกษาการลดของเสียท่ีเกิดกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการ  แต่
ส่วนนอ้ยไดศึ้กษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรร่วมกบั
กระบวนการลีน ซิกซ์ ซิกม่า ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงท าการตรวจสอบเอกสาร 
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บทความ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความสูญ เสียท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการผลิตโดย
แนวทาง ลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma) เพ่ือน าแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี Thomas (2009) 
กล่าวว่าการแกปั้ญหาโดยหลกัของลีน ซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอนดงัน้ีคือ (1)การนิยามปัญหาอะไรคือปัญหา (2) การวดัผล 
การวดัเป็นอย่างไรว่ามนัมี ประ สิทธิภาพอย่างไร (3) การวิเคราะห์ อะไรคือสาเหตุท่ีสาคญั ท่ีสุดของขอ้บกพร่อง (4) 
การปรับปรุง เราจะขจดัสาเหตุของขอ้บก พร่องไดอ้ยา่งไร(5) การควบคุม วิธีท่ีเราสามารถรักษาการปรับปรุง  Arnheiter 
and Maleteff (2005) ผลจากการใชลี้นและซิกซ์ ซิกม่าร่วมกนั  การท่ีองคก์รจะใชจุ้ดแขง็ของเคร่ืองมือการจดัการแบบ
ลีน และซิกซ์ ซิกม่ารวมเขา้ดว้ยกนั ในการด าเนินงานการบริหารและกลยุทธ์การปรับปรุง จะสามารถไดป้ระโยชน์ท่ี
องคก์รใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งโดยตอ้งมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่คู่แข่งและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนก่อนคู่แข่ง และราคาท่ีต ่า 
กว่าคู่แข่ง  นิพนธ์ (2543) ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีใชท้รัพยากรทางดา้นแรงงาน 
วตัถุดิบเวลา เงินหรือทรัพยากรดา้นอ่ืนแต่ไม่ก่อให ้เกิด คุณค่าต่อตวัสินคา้หรือบริการ จดัไดว้่าเป็นความสูญเปล่าซ่ึง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ประการ คือ (1) ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) (2) ความสูญเปล่าจาก
ขอ้บกพร่องของสินคา้ (Defects) (3) ความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีไม่จ าเป็น (Unnecessary inventory) (4) ความสูญ
เปล่าจากระบวนการท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate processing) (5) ความสูญเปล่าจากการขนส่งท่ีมากเกินไป(Excessive 
transportation) (6) ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) (7) ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่เหมาะสม 
(Unnecessary motion) กิตติศักด์ิ(2551) การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis) หรือ FMEA เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ จากการประเมินตัวเลขแสดงล าดับความเส่ียงช้ีน า(Risk Priority Number :RPN) โดยพิจารณาจากความ
รุนแรงของขอ้บกพร่อง (Severity, S) โอกาสในการเกิดข้ึนของสาเหตุ (Occurrence, O)  นั้นและการควบคุมสาเหตุท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบัน (Detection, D) และจดัล าดบัค่า RPN เพ่ือคดัเลือกค่า RPN สูง ซ่ึงหมายถึง สาเหตุดงักล่าวท าให้เกิด
ขอ้บกพร่องสูง มาก าหนดมาตรการตอบโตเ้พ่ือด าเนินการปฏิบติัการ ภีมและคณิศรม (2556) ไดท้ าการศึกษาการลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกระถางกรณีศึกษากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในจังหวดัอุบลราชธานี ได้ผลคือค่า
สมรรถนะในกระบวนการสูงข้ึนปรับปรุงได ้1.74 ซ่ึงสูงข้ึนกว่าเดิมอยู่ในเกณฑท่ี์ดี  กมลรัตน์ และณัฐชา (2553) ได้
ท าการศึกษากระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเลก็พบวา่มีปัญหาผลผลิตท่ีต ่าและตน้ทุนการผลิตสูงจึงท าการศึกษาเพ่ือ
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเลก็ โดยประยกุตใ์ชแ้นวทางลีนซิกซ์ ซิกม่าทั้ง 5ขั้นตอนมาใชคื้อ 
การนิยามปัญหา การวดัเพ่ือก าหนดสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุงแกใ้ขประบวนการ 
และการควบคุมกระบวนการตามล าดบัโดยท าการศึกษากระบวนการผลิตเพ่ือหาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิต จากผลการปรับปรุงพบว่าปัญหาการสูญเสียจากShort Circuit โดยมีหน่วยวดัเป็น%ของช้ินงานเสียมีค่าก่อน
ปรับปรุง 0.11% หลงัการปรับปรุงมีค่า 0.03% ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 72.72% 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
      3.1 ขั้นตอนการศึกษา โดยเร่ิมท าการคน้หาความเส่ียงดา้นคุณภาพเพ่ือพิจารณาระบบหรือโอกาสในการ
เกิดลกัษณะขอ้บกพร่องของสินคา้ท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรในสายการบรรจุเบียร์กระป๋องโดยการใชเ้คร่ืองมือ FMEA 
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และท าการวดัสมรรถนะการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีมีความเส่ียงดา้นคุณภาพสูงสุดดว้ยเคร่ืองมือ Control Chart, 
Process Capability Study จากนั้นท าการวิเคราะห์หาปัญหา-สาเหตุของเคร่ืองจกัรดว้ยเคร่ืองมือ Why-Why Analysis 
โดยการการสัมภาษณ์และระดมสมองพนกังานระดบัหัวหนา้งานในประเด็นความสูญเสียของผลิตภณัฑท่ี์เกิดจาก
เคร่ืองจกัร และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรดว้ย Tree Diagram 
      3.2 การเก็บข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการสัมภาษณ์และระดมสมองพนักงานระดับ
หวัหนา้งานในประเด็นความสูญเสียของผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากเคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์การประเมินค่าความ
เส่ียงและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยขนาดตัวอย่างกลุ่มย่อยละ 5 กระป๋อง จ านวน 20 กลุ่ม  ข้อมูลทุติยมิ 
(Secondary Data) ท าการรวบรวมขอ้มูลเดือนธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 1) ขอ้มูลการผลิตประจ าวนั 2) ขอ้มูลการสูญเสีย
แต่ละประเภทแยกตามเคร่ืองจกัร 3) รายงานปัญหาเคร่ืองจกัรประจ าวนั 4) ใบบนัทึกประจ าวนัของพนกังานควบคุม
เคร่ืองจกัร 
      3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 1)ความเส่ียงดา้นคุณภาพโดยการใชเ้คร่ืองมือ FMEA  และ Pareto Chart  2) การ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X )  ค่าขีดจ ากดับน ( UCL )  ค่าขีดจ ากดัล่าง ( LCL ) และค่าพิสัย (R ) ของขอ้มูลเชิงสถิติ 3) 
วิเคราะห์กระบวนการท างานของเคร่ืองจกัรใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์สมรรถนะกระบวนการ
ผลิต ( Process Capability Study : Cpk )  จากสมการท่ี(1) 
 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛 {  
𝑈𝑆𝐿−𝑋

3( 𝑆.𝐷.)
      ,

𝑋−𝐿𝑆𝐿

3( 𝑆.𝐷.)
   }                           ( 1 ) 

 
     3.4 การทดสอบความเท่ียงตรงของขอ้มูล ตรวจสอบความเสถียรของขอ้มูล FMEA โดยใช ้Pareto และทดสอบ
ความเท่ียงของขอ้มูลดว้ยขนาดตวัอยา่งกลุ่มยอ่ยละ 5 กระป๋อง จ านวน 20 กลุ่ม   จากค่าพิสยัค่าพิสยัของปริมาตรการ
บรรจุน ้าเบียร์ (R ) ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็ตวัอยา่ง 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     4.1 ผลการคน้หาความเส่ียงดา้นคุณภาพของเคร่ืองจกัรในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋อง พบว่าค่าความเส่ียงท่ี
เคร่ืองบรรจุเบียร์ลงกระป๋องมีผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) สูงสุดคือ 
100  ดงัแสดงในในตารางท่ี 1   
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคาระห์การประเมินค่าความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) 
 

กระบวนการ/เคร่ืองจกัร 
ความรุนแรง 

(S) 
โอกาสใน
การเกิด(O) 

โอกาสในการ
ตรวจพบ (D) 

ค่าความเส่ียง RPN 

(SxOxD) 

ป้อนกระป๋องเปล่า 1 1 1 1 

ป้อนฝากระป๋อง 1 1 1 1 

บรรจุเบียร์ลงกระป๋อง 5 5 4 100 

ปิดฝากระป๋องเบียร์ 4 2 1 8 

ตรวจสอบระดบัน ้าเบียร์ในกระป๋องจุดท่ี 1 3 1 1 3 

อุ่นกระป๋อง 2 2 1 4 

ตรวจสอบระดบัน ้าเบียร์ในกระป๋องจุดท่ี 2 3 1 1 3 

พิมพว์นัท่ีบนกระป๋อง 2 1 2 4 

หุม้ถาด 3 2 1 6 

เรียงถาดบนพาเลท 3 2 1 6 

ล าเลียงกระป๋อง 4 2 1 8 

 
      จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้มาแสดงในรูปแบบกราฟโดยเขียนแผนภาพพาเรโต เพ่ือหาความเสถียรของขอ้มูล
และเพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของกระบวนการของเคร่ืองจกัรท่ีท าไหเ้กิดปัญหา พบวา่เคร่ืองบรรจุเบียร์ลงกระป๋องมี
ค่าความเส่ียงสูงท่ีสุด 69%   ดงัแสดงในรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1 แผนภาพพาเรโตเพ่ือหาความเสถียรของข้อมูลและเพ่ือจดัล าดบัความส าคัญของปัญหา 
 
      4.2 จากการวดัสมรรถนะการท างานของเคร่ืองบรรจุเบียร์ลงกระป๋องมีความเส่ียงดา้นคุณภาพสูงสุด   
พบวา่ค่าเฉล่ีย ของX  (   ̿X ) มีค่าเท่ากบั 331.22 และค่าพิสยั (R ) มีค่าเท่ากบั 6.607 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ขอ้มูลการเกบ็ตวัอยา่งปริมาตรการบรรจุเบียร์กระป๋องก่อนการปรับปรุง 
 

กลุ่ม 
(K) 

ค่าสงัเกตุ 
 R 

X1 X2 X3 X4 X5 
1 326 332 332 330 329 329.75 6 
2 335 329 331 328 329 330.47 7 
3 329 330 329 339 329 331.26 10 
4 334 335 334 336 339 335.53 5* 
5 328 332 327 330 329 329.38 5 
6 331 331 329 330 328 329.9 3 
7 339 333 330 328 327 331.37 12 
8 326 329 326 328 326 327.08 3* 
9 334 329 330 329 331 330.58 5 

10 334 335 334 336 339 335.53 5* 
11 331 330 331 332 332 331.12 2 
12 329 330 331 330 330 330.10 2 
13 337 331 325 330 332 330.75 12 
14 330 330 330 330 329 329.85 1 
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15 339 330 331 330 328 331.75 11 
16 330 329 329 337 325 330.05 12 
17 331 331 331 337 331 332.06 6 
18 334 339 336 335 332 335.27 7* 
19 330 332 334 335 328 331.75 7 
20 332 324 333 331 334 330.83 10 

     ̿X 331.22   

        6.607 
 
      น าขอ้มูลท่ีไดแ้สดงใน Control Chart  โดยแสดงค่าเฉล่ียของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (X ) ขีดจ ากดับน 
( UCL )  ค่าขีดจ ากดัล่าง ( LCL)  พบว่าค่าเฉล่ียของปริมาตรการบรรจุน ้ าเบียร์ (X )  มีจุดออกนอกการควบคุม
ทั้งส้ิน 4 จุด ดงัแสดงในรูปท่ี 2  
 

 

รูปที่ 2 แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่ของปริมาตรการบรรจุน า้เบียร์ก่อนการปรับปรุง 

      และจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงใน Control Chart  แสดงค่าพิสยัค่าพิสยัของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (R )  
ขีดจ ากดับน ( UCL )  ค่าขีดจ ากดัล่าง ( LCL)  พบวา่ค่าพิสยัค่าพิสยัของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (R ) ของขอ้มูล
ท่ีไดจ้าก การเกบ็ตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์อยูภ่ายไตก้ารควบคุม ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แผนภูมคิวบคุมค่าพสัิยของปริมาตรการบรรจุน า้เบียร์ก่อนการปรับปรุง 

      ค านวนหาค่าอตัราส่วนสมรรถนะของกระบวนการจากสมการท่ี (1)  โดยไม่น าค่าสถิติจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
อยูน่อกขีดจ ากดัของแผนภูมิควบคุม ( Out Of Control ) มาค านวน 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛 {  
335−330.68

3( 2.41)
      ,

330.68−325

3( 2.41)
   }    

                          =  𝑀𝑖𝑛{  0.60   , 0.79 }    

                                  =  0.60 

 จากการค านวนไดค่้าอตัราส่วนค่าสมรรถนะกระบวนการของเคร่ืองบรรจุเบียร์กระป๋อง ได ้0.60 ซ่ึงผล
ดงักล่าวต ่ากวา่ค่าแนะน าส าหรับค่าท่ีต ่าท่ีสุดของดรรชนี Cpk ของกระบวนการทัว่ไปท่ีใชง้านอยุคื่อ 1.25  

      4.3  การวิเคราะห์หาปัญหา-สาเหตุท่ีท าให้สมรรถนะการท างานเคร่ืองจกัรจากการสัมภาษณ์และระดม
สมองพนกังานระดบัหัวหนา้งานในประเด็นความสูญเสียของผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ือง
บรรจุเบียร์ลงกระป๋อง โดยการใช้วิธีการตั้งค าถาม ท าไม-ท าไม (Why-Why Analysis)   พบว่าปัญหาท่ีท าให้ค่า
สมรรถนะกระบวนการของเคร่ืองบรรจุเบียร์กระป๋องต ่า คือปัญหาปริมาตรการบรรจุเบียร์กระป๋องไม่สม ่าเสมอ 
จากการศึกษาพบว่ามาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี  1)ตั้ งระยะ Beer Filling Valve ซ่ึงท าหน้าท่ีในการเติมน ้ าเบียร์ลง
กระป๋อง สูงเกินก าหนด 2)ตั้งระยะ Beer Filling Valve ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการเติมน ้าเบียร์ลงกระป๋อง ต ่าเกินก าหนด 3)
การเปิด-ปิด Valve ซ่ึงท าหนา้ท่ีเติม Steam, CO2 และ Relief ท างานไม่สมบูรณ์ 4) Air Pipe ใน Beer Filling Valve 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการหยดุการเติมน ้าเบียร์ลงกระป๋องผิดรูป และ 5) Rubber Parts ซ่ึงเป็นส่วนประกอบใน Beer Filling 
Valve ฉีกขาด  ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 แผนภาพ Why-Why Analysis ที่ได้จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

      4.4  ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร น าสาเหตุของปัญหามาท า
แผนภาพตน้ไม ้(Tree Diagram) โดยวิธีการระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 

รูปที่ 5  แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุม 
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จากรูปท่ี 5 ไดม้าตรการการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 1)ท าจ๊ิกวดัระยะ Beer Filling Valve 2)ขนัแน่นอุปกรณ์ เปิด-
ปิด Valve Steam, CO2 และสร้าง Marking Point เพ่ือระบุต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 3)คดัแยก Air Pipe ท่ีช ารุดออกจาก
ระบบ  4)เปล่ียน Rubber Parts ท่ีฉีกขาด-ช ารุดออกจากระบบ 

      4.5  หลงัการแก้ไขปรับปรุงผูวิ้จัยไดท้ าการศึกษาสมรรถนะเคร่ืองบรรจุเบียร์ น าขอ้มูลท่ีได้แสดงใน 
Control Chart  โดยแสดงค่าเฉล่ียของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (X ) ขีดจ ากดับน ( UCL )  ค่าขีดจ ากดัล่าง ( LCL)  
พบวา่ค่าเฉล่ียของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (X )  อยูใ่นนอกการควบคุมทั้งหมด ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 

 

รูปที่ 6 แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลีย่ของปริมาตรการบรรจุน า้เบียร์หลงัการปรับปรุง 

      และจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงใน Control Chart  แสดงค่าพิสยัค่าพิสยัของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (R )  
ขีดจ ากดับน ( UCL )  ค่าขีดจ ากดัล่าง ( LCL)  พบวา่ค่าพิสยัค่าพิสยัของปริมาตรการบรรจุน ้าเบียร์ (R ) ของขอ้มูล
ท่ีไดมี้ค่าแคบลงซ่ึงมีผลท าใหป้ริมาณการบรรจุเบียร์มีความปรวนแปรในกระบวนการนอ้ยลง  ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

รูปที่ 7  แผนภูมคิวบคุมค่าพสัิยของปริมาตรการบรรจุน า้เบียร์หลงัการปรับปรุง 
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ค านวนค่าสมรรถนะกระบวนการผลิต ( Process Capability Study : Cpk ) หลงัการปรับปรุงได ้ 1.25 ซ่ึงสูงข้ึน
กวา่เดิมและตรงตามค่าแนะน าส าหรับค่าท่ีต ่าท่ีสุดของดรรชนี Cpk ของกระบวนการทัว่ไปท่ีใชง้านอยุคื่อ 1.25 และ
สูญเสียผลิตภณัฑใ์นสายการบรรจุเบียร์ มีค่าลดลงจาก 0.21% เหลือ 0.17% คิดการสูญเสียลดลงเป็น 19% 

     4.6 อภิปรายผลการศึกษา จากผลการวิจยัพบวา่การใชเ้ทคนิคกระบวนการซิกซ์ ชิกมาร์ โดยการใชข้ั้นตอน 
การนิยามปัญหา การวดัเพ่ือก าหนดสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุงแกใ้ขประบวน
การ และการควบคุมกระบวนการตามล าดบัโดยท าการศึกษากระบวนการผลิตเพ่ือหาความสูญเปล่า ไดผ้ลคือค่า
สมรรถะในกระบวนการสูงข้ึนจากเดิมค่า( Process Capability ) ก่อนการปรับปรุงได ้ 0.60 มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 1.25 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ภีมและคณิศรม,2556) ไดผ้ลคือค่าสมรรถนะในกระบวนการสูงข้ึนปรับปรุงได ้
1.74 ซ่ึงสูงข้ึนกว่าเดิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  (กมลรัตน์ และณัฐชา ,2553).   ท่ีท าการศึกษาเพ่ือลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเลก็ โดยประยกุตใ์ชแ้นวทางลีนซิกซ์ซิกมาร์ทั้ง มีผลการปรับปรุงพบวา่ปัญหาการ
สูญเสียจากShort Circuit โดยมีหน่วยวดัเป็น%ของช้ินงานเสียมีค่าก่อนปรับปรุง 0.11% หลงัการปรับปรุงมีค่า 
0.03% ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 72.72% 
 

 5.  สรุปผลการศึกษา 

        5.1 สรุปผลการศึกษา 

       5.1.1 จากการศึกษาโดยคน้หาความเส่ียงดา้นคุณภาพของเคร่ืองจกัรในกระบวนการบรรจุเบียร์
กระป๋องดว้ยการวิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและผลกระทบ (FMEA) พบวา่ท่ีเคร่ืองบรรจุเบียร์ลงกระป๋องมีผลการวิเคาระห์
การประเมินค่าความเส่ียง ( Risk Priority Number : RPN ) สูงสุดคือ 100 และจากแผนภาพพาเรโตแสดงวา่เคร่ือง
บรรจุเบียร์ลงกระป๋องมีค่าความเส่ียงสะสมสูงท่ีสุด 69%    

 5.1.2 ท าการวดัสมรรถนะการท างานของเคร่ืองบรรจุเบียร์ลงกระป๋อง (Process Capability Study : 
Cpk) ก่อนการแกไ้ขปัญหาค่าสมรรถนะกระบวนการของเคร่ืองบรรจุเบียร์กระป๋อง ได ้0.60 ซ่ึงผลดงักล่าวต ่ากวา่ค่า
แนะน าส าหรับค่าท่ีต ่าท่ีสุดของดรรชนี Cpk ของกระบวนการทัว่ไปท่ีใชง้านอยูคื่อ 1.25  

  5.1.3 จากการวิเคราะห์หาปัญหา-สาเหตุของเคร่ืองของเคร่ืองบรรจุเบียร์ลงกระป๋อง พบวา่มาจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี  1) ตั้งระยะ Beer Filling Valve สูงเกินก าหนด 2)ตั้งระยะ Beer Filling Valve ต ่าเกินก าหนด 3)
การเปิด-ปิด Valve Steam, CO2 และ Relief ไม่สมบูรณ์ 4) Air Pipe ใน Beer Filling Valve ผดิรูป และ 5) Rubber 
Parts ใน Beer Filling Valve ฉีกขาด 

5.1.4 การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรดงัน้ี 1)ท าจ๊ิกวดัระยะ 
Beer Filling Valve 2)ขนัแน่นอุปกรณ์ เปิด-ปิด Valve Steam, CO2 และสร้าง Marking Point เพ่ือระบุต าแหน่งท่ี
ถูกตอ้ง 3)คดัแยก Air Pipe ท่ีช ารุดออกจากระบบ  4)เปล่ียน Rubber Parts ท่ีฉีกขาด-ช ารุดออกจากระบบ 
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5.1.5 หลงัการแกไ้ขปรับปรุงค่าสมรรถนะกระบวนการผลิต ( Process Capability Study : Cpk ) หลงั
การปรับปรุงได ้ 1.25 ซ่ึงสูงข้ึนกว่าเดิมตรงตามค่าแนะน าส าหรับค่าท่ีต ่าท่ีสุดของดรรชนี Cpk ของกระบวนการ
ทัว่ไปท่ีใชง้านอยู่คือ 1.25  และสูญเสียผลิตภณัฑใ์นสายการบรรจุเบียร์ มีค่าลดลงจาก 0.21% เหลือ 0.17% คิดการ
สูญเสียลดลงเป็น 19%  

      5.2  ขอ้เสนอแนะ จากการศึกษาเร่ืองการลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋อง กรณีศึกษา
บริษทัขอนแก่นบริวเวอร่ีจ ากดั พบว่ากระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นส่วนมากใชเ้คร่ืองจกัรใน
การผลิตส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงกระบวนการของเคร่ืองจกัรท่ีมีการใชง้านมาเป็นระยะเวลา 21ปี 
ซ่ึงเคร่ืองจกัรอาจจะเกิดความสึกหรอตามอายุการใชง้าน  ซ่ึงส่งผลท าให้เกินความผนัแปรในกระบวนการของ
เคร่ืองจกัรนั้นๆไดด้งันั้นผูท้  าการศึกษาจึงมีขอ้เสนอแนะใหท้ าการศึกษาคร้ังต่อไปส าหรับผูท่ี้สนใจ โดยการน าเอา
หลกัการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) มาช่วยในการปรับปรุงเคร่ืองจกัร 
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บทคดัย่อ 
 บริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั เป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ส่งเมลด็กาแฟ ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
เป็นศูนยร์วมธุรกิจกาแฟ ครบวงจร ท าธุรกิจขายส่งวตัถุดิบส าหรับร้านกาแฟ ไดแ้ก่ เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองบดกาแฟ
และเคร่ืองป่ันคุณภาพสูงน าเขา้จากต่างประเทศ อุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชใ้นร้านกาแฟ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ กาแฟคัว่
สดใหม่ ชา โกโก ้ซอสเขม้ขน้ ไซรับ และอ่ืนๆส าหรับร้านกาแฟ  เพ่ือส่งไปยงัร้านกาแฟสดและลูกคา้ ในจงัหวดั
ขอนแก่น และอีกหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด  2,737 ราย อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการ
บริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั ไดเ้ผชิญกบัปัญหาความสูญเสียจากสินคา้คงคลงั ท่ีมากเกินไป ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล
สินคา้คงคลงัของบริษทั ในปี 2556 – 2558 เป็นจ านวนมูลค่าทั้งส้ิน 891,149 บาท หรือ 1,924.52 กิโลกรัม ส่งผลให้
ตน้ทุนในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของสินคา้เส่ือมสภาพ เป็นจ านวนเงิน 445,574 บาท ซ่ึงถือว่า
เป็นความสูญเสียมากดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัซ้ือเมลด็
กาแฟ ดว้ยผงักระบวนการของธุรกิจภายใตร้ะบบ Integration Definition for Function Modeling (IDEF) เพ่ือแสดง
กระบวนการทางธุรกิจ ทั้งการไหลของวสัดุ  และการไหลของสารสนเทศ เพ่ือจ าลองกระบวนการในสถานการณ์
การด า เนินงานจริง เพ่ือวิเคราะห์การส่ือสารและประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และคาดว่าจะ
ลดความสูญเปล่าจากกระบวนการจดัซ้ือใหน้อ้ยลง 
 
ค าส าคัญ: ความสูญเปล่า, กระบวนการจัดซ้ือเมลด็กาแฟ, ห่วงโซ่อุปทาน 
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Abstract 
 
 
Coffeliz co., ltd. public is one of the wholesale coffee granules. Located in the city Khon Kaen, Khon Kaen Province 
a business central of coffee comprehensive. Wholesale ingredients for coffee shop such as coffee maker, coffee 
grinder and shaker high quality imported from abroad and accessories for use in coffee shop. High quality 
ingredients, freshly ground coffee, tea, cocoa, sauce concentrate, syrup and others for coffee shop for send to the 
coffee shop and customers in the Khon Kaen province and The North East total 2,737.  However entrepreneurs 
face a problem inventory waste too. Explain from the inventory of the company in 2556 - 2558 the number totaled 
891,149 baht or 1924.52 kg. Be the cause of  increased Holding Cost. In parts of the cost of product deterioration 
in the amount of 445,574 baht. Account of waste because of this study is to probe waste in the supply chain 
procurement process coffee beans. The method is business process chart under of the system Integration Definition 
for Function Modeling (IDEF) to business processes, Flow Process Chart and Information Flow.  The objective is 
simulate the actual operation situation, to analyze the communication and coordination within the supply chain and 
logistics. And is expected to reduce waste by purchasing processes to a minimum. 
 
Keywords: waste, IDEF 
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1. บทน า 
 

ธุรกิจคา้ส่งเมล็ดกาแฟ มีอตัราการเติบโตรวดเร็ว มีมูลค่าแนวโนม้เติบโตข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติการ
ส่งออกเมลด็กาแฟไปนอกราชอาณาจกัร และมูลค่าการจ าหน่ายเมลด็กาแฟท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เม่ือพิจารณา 3 ปียอ้นหลงั 
จากปี 2556 – 2558 จาก 61.05 ลา้นบาทเป็น 76.74 ลา้นบาท (กองบริหารสินคา้ขอ้ตกลงและมาตรการการคา้, 2559) 
ส่งผลใหธุ้รกิจร้านกาแฟเติบโตไปดว้ย เน่ืองมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี 
สภาพดงักล่าวสร้างความคึกคกัและต่ืนตวัใหก้บัวงการธุรกิจกาแฟเป็นอยา่งมาก ขณะเดียวกนั กระแสความนิยมการ
ด่ืมกาแฟของคนไทยก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป จากเดิมคนไทยนิยมด่ืมกาแฟส าเร็จรูปกนัเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนัคนไทย
ไดห้ันมานิยมเขา้ร้านกาแฟสดคัว่บดท่ีมีการตกแต่งร้านให้หรูหราทนัสมยั สะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมย์
ส าหรับการด่ืมกาแฟมากข้ึน เฉล่ีย 200 แกว้/คน/ปี (ศูนยวิ์จยักสิกร, 2555) 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจกาแฟมีแนวโนม้สูงข้ึน ธุรกิจร้านกาแฟสดเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นท่ีน่าสนใจ
ของคนรุ่นใหม่ เม่ือมีร้านกาแฟเพ่ิมข้ึน ในปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ร้านกาแฟท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ส่วนตวั มุมกาแฟในอาคาร 

เม่ือร้านกาแฟมีมากข้ึน ท าใหร้้านท่ีสนบัสนุนวตัถุดิบใหแ้ก่ร้านกาแฟแบบครบวงจรเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ี
น่าสนใจมาก แต่ก าแพงการเขา้มาของในธุรกิจน้ียงัสูง เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  ยงัมีการแข่งขนัไม่มาก ใน
จงัหวดัขอนแก่นท่ีเป็นรายใหญ่ ไดแ้ก่ Bon Café, Pea berry, Aroma, K2, Coffman และ Coffeliz ซ่ึงเป็นร้านท่ีคอย
สนบัสนุนร้านกาแฟท่ีจ านวนมากกวา่ ถึงแมก้ารแข่งขนัจะยงัไม่สูงมาก แต่กย็งัตอ้งแข่งขนักนัทั้งเร่ืองคุณภาพ ราคา
และบริการ เพ่ือใหลู้กคา้อยูน่านและบอกต่อ ดงันั้นการควบคุมตน้ทุน จึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของแต่ละร้าน ซ่ึงการท่ีจะน าเสนอคุณค่าของสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกคา้นั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนการผลิต ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและต ่าท่ีสุด  
บริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั เป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ส่งเมล็ดกาแฟ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เป็น
ศูนยร์วมธุรกิจกาแฟ ครบวงจร ท าธุรกิจขายส่งวตัถุดิบส าหรับร้านกาแฟ ไดแ้ก่ เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองบดกาแฟและ
เคร่ืองป่ันคุณภาพสูงน าเขา้จากต่างประเทศ อุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชใ้นร้านกาแฟ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ กาแฟคัว่สด
ใหม่ ชา โกโก ้ซอสเขม้ขน้ ไซรับ และอ่ืนๆส าหรับร้านกาแฟ  เพ่ือส่งไปยงัร้านกาแฟสดและลูกคา้ ในจงัหวดั
ขอนแก่น และอีกหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด  2,737 ราย อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการ
บริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั ไดเ้ผชิญกบัปัญหาความสูญเสียจากสินคา้คงคลงั ( Inventory Waste) ท่ีมากเกินไป ดงัจะ
เห็นไดจ้ากขอ้มูลสินคา้คงคลงัของบริษทั ในปี 2556 – 2558 เป็นจ านวนมูลค่าทั้งส้ิน 891,149 บาท หรือ 1,924.52 
กิโลกรัม ดงัตารางท่ี 1 ส่งผลให้ตน้ทุนในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน (Holding Cost) ท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของสินคา้
เส่ือมสภาพ เป็นจ านวนเงิน 445,574 บาท ซ่ึงถือวา่เป็นความสูญเสียมาก  
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลสินคา้คงคลงัของบริษทัคอฟ เฟ ลิซ ในปี 2556 – 2558 
 

ที่ ประเภท 2556 2557 2558 รวม (กก.) ราคา/กก. 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 พรีเม่ียม เอสเพรสโซ่ 0 0 0 - 396 - 
2 พรีเม่ียมอราบิกา้ 0 0 0 - 580 - 
3 เวียนนาโรสท ์ 0 0 0 - 560 - 
4 อิตาเล่ียนโรสท ์ 0 0 0 - 560 - 
5 เอสเพรสโซ่เบลนด ์ 0 0 0 - 340 - 
6 ดอยชา้ง ออริจ้ิน 112 108 58 335.54 640 214,743 
7 ฟอร์มูล่า 1 20 -5 72 159.00 590 93,810 
8 อราบิกา้ สเปเช่ียล 80 74 116 385.75 432 166,644 
9 มอคค่าโรสท ์ 40 28 18 103.50 420 43,470 

10 อราบิกา้ 100% 221 219 194 827.74 450 372,482 
 รวม 529 480 458 1,924.52  891,149 

ท่ีมา : คอฟ เฟ ลิซ, 2558 
 

 ผลกระทบจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเปล่าของสินคา้คงคลงั ได้
ศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทาน ดว้ยผงักระบวนการ IDEF ซ่ึงระบบ IDEF เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแสดงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Mapping) ทั้งการไหลของวสัดุ (Material 
Flow) และการไหลของสารสนเทศ (Information Flow) เพ่ือจ าลองกระบวนการในสถานการณ์การด า เนินงานจริง 
(Real Word) เพ่ือวิเคราะห์การส่ือสารและประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบ IDEF นั้น จะใช้
สัญลกัษณ์แทนกระบวนการและตวัขบัเคล่ือนต่างๆ โดยใชรู้ปส่ีเหล่ียมแทนกิจกรรม และลูกศรแทนตวัขบัเคล่ือน
และผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญ่ีปุ่น), 2556) แต่ยงัมีการใช ้ระบบ IDEF ยงัมีนอ้ย 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัซ้ือเมลด็กาแฟ ดว้ยผงั
กระบวนการของธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF ของบริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
  รัตนพร แจ้งเร่ือง (2556) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานค้าปลีก ด้วยผงั
กระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF)  โดย
การจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เพ่ือใหก้ารจดัการสินคา้มีประสิทธิภาพ ถือวา่เป็นกลยทุธ์หน่ึง ในการบริหารโซ่อุปทาน
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คา้ปลีก โดยมีเป้าหมายเพ่ือท่ีจะลดระยะเวลาในการขนส่งสินคา้และ ลดระดบัการถือครองสินคา้คงคลงั ณ จุดขาย 
ในประเทศไทยก็ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการสินคา้แบบรวมศูนย ์(Centralization) เช่นกนั จะเห็นไดจ้าก
การท่ีบริษทัชั้นน าดา้นธุรกิจคา้ปลีกประเภทหา้งสรรพสินคา้ไดน้ า หลกัการการจดัการสินคา้แบบรวมศูนยเ์ขา้มาใช้
โดยการจดัตั้ง ศูนยก์ระจายสินคา้เพ่ือบริหารจดัการใหแ้ก่หา้งสรรพสินคา้ในเครือมานานกว่า 18 ปี ถึงแมว้่า บริษทั
ไดมี้การน าหลกัการบริหารศูนยก์ระจายสินคา้แบบรวมศูนยม์านาน แต่ดว้ยการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ีรวดเร็ว ท า 
ใหศู้นยก์ระจายสินคา้ภายใตก้ารดูแลของ บริษทันั้นก าลงัเผชิญปัญหาในเร่ืองของพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการรองรับปริมาณ
สินคา้ท่ีจะกระจาย ไปยงัสาขาต่างๆ มากข้ึน ประกอบกบัปัญหาดา้นตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากนโยบาย ค่าจา้ง
แรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล ดว้ยปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีท าให้ธุรกิจจ าเป็นจะตอ้งพฒันา ปรับปรุงกระบวนการศูนย์
กระจายสินคา้เพ่ือท่ีจะสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า สาเหตุหลกัของ
พ้ืนท่ีและแรงงานไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ มาจากการกระบวนการภายในศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัยงัมี
กิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน ์(Non–Value Added Activities) เป็นจ านวนมาก อยา่งการรอคอยสินคา้ การเคล่ือนยา้ยท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ หากบริษทัสามารถลดกิจกรรมเหล่าน้ีลงได ้ประกอบกบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการ
บริหารจดัการตั้งแต่ตน้กระบวนการของศูนยก์ระจายสินคา้ จะช่วยใหบ้ริษทัสามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี และ
แรงงานได ้การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการท างานท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ 
ประกอบไปดว้ยผงักระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF จากนั้นหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ดว้ยการลดกระบวนการสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยลงตามหลกัการของ ECRS คือ การก าจดั (Eliminate) การ
รวมเขา้ดว้ยกนั (Combine) การจดัล าดบัใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่ายข้ึน (Simplify) พร้อมทั้งการพฒันา
ระบบการแจ้งเตือน การส่งมอบล่วงหน้า เพ่ือท่ีให้การไหลของข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพตั้ งแต่ต้น
กระบวนการของภายในศูนยก์ระจายสินคา้ 

  ภิรมยก์ารณ์เกียรติธีรธนา (2557) ศึกษาเร่ือง แนวทางการลดปัญหาสินคา้ขาดสต็อกของบริษทัผลิตและ
จ าหน่ายไอศกรีม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสินคา้ขาดสตอ็ก และศึกษาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีท าให้สินคา้ขาดสต็อก ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มพนักงานในบริษทัประกอบด้วย
แผนก การตลาด แผนกขาย แผนกโลจิสติกส์และศูนยก์ระจายสินคา้ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ์ 
พบวา่ ปัญหาท่ีท าใหสิ้นคา้ขาดสตอ็กเกิดจากการท างานภายในของแต่ละแผนกท่ีซ ้าซอ้นและล่าชา้ จนท าใหเ้กิดการ
บริหารสินคา้คงคลงัท่ีผิดพลาดและเป็นสาเหตุท่ีท าใหสิ้นคา้บางรายการขาด สตอ็ก บริษทัสูญเสียรายไดแ้ละโอกาส 
ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาหาล าดบัสาเหตุท่ีส าคญัของปัญหาจากแผนภาพ แสดงเหตุและผล รวมทั้งศึกษาทฤษฏีการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัและน ามาประยุกตใ์ชร่้วมกบัโปรแกรม ส าเร็จรูปในการปฏิบติังานใหมี้ความสอดคลอ้งกนัใน
แต่ละแผนก เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหสิ้นคา้ขาดสต็อกในอนาคต ลดความสูญเสีย และความ
ผิดพลาด จากผลการศึกษา พบสาเหตุหลกัท่ีท าใหสิ้นคา้ขาดสต็อกคือ พนกังานแผนกต่างๆ ภายในบริษทัท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการสัง่สินคา้ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 85 % ของมูลค่าสินคา้ท่ีขาดสตอ็ก ผูศึ้กษาจึงไดน้ า
หลกัการบริหารสินคา้คงคลงัมาประยุกตใ์ชก้บัระบบการบริหารการสั่งซ้ือ การผลิต และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงการท างานเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดท่ีท าให้มีปริมาณสินคา้ คงคลงัท่ีมากเกินไป และสินคา้
บางรายการท่ีขาดสตอ็กไม่เพียงพอความตอ้งการของลูกคา้  
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 ภานุวฒัน์ แกว้สุข (2553) ไดศึ้กษาการลดความสูญเสียในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ของบริษทั ทีพีบี 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืมชนิดผง โดยในปี 2552 บริษทัไดมี้การขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับกบัปริมาณค า
สั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัตน้ทุนดา้นราคาวตัถุดิบท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงจ าท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน จึงไดน้ า
หลกัการบริหารจดัการดา้นสาธารคุณค่า มาวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเป็นการลดตน้ทุน 
โดยการปรับปรุงกระบวนการ การควบคุมกระบวนการ จดัท าคู่มือการท างาน รวมทั้งการพฒันาบุคลากรในองค์กร 
ผลท่ีคาด่าจะไดรั้บคือ จะสามารถลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการท างานใหเ้กิดความสูญเสียและสูญเปล่า
ท่ีเกิดในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานใหน้อ้ยลง ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า หลายบริษทัมีปัญหาท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั ปัญหาสินคา้ขาด
สต็อก และปัญหาความสูญเสียในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ท าให้ตน้ทุนของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน ผูศึ้กษาเห็นว่า
การน าผงักระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF มาใชเ้พ่ือแสดงกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งการไหลของวสัดุ  
และการไหลของสารสนเทศ เพ่ือจ าลองกระบวนการในสถานการณ์การด า เนินงานจริง เพ่ือวิเคราะห์การส่ือสาร
และประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และคาดว่าจะลดความสูญเปล่าจากกระบวนการจดัซ้ือให้
นอ้ยลง จะช่วยแกไ้ขปัญหาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัซ้ือเมลด็กาแฟ ดว้ยผงักระบวนการของ
ธุรกิจ ของบริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั จงัหวดัขอนแก่นได ้
 

2.1 ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) 

ความสูญเปล่า (หรือความสูญเสีย) ทั้ ง 7 ประการ ซ่ึงตรงกับภาษาญ่ีปุ่นว่า MU – DA ประกอบด้วย 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) 

      1. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก การเคล่ือนไหว (Motion) คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหว หรือ
การออกแบบสภาพการท างานท่ีไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะท างาน หรือวิธีการท างาน ก่อนอ่ืนจะตอ้งขจดัความสูญเปล่า
ท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหว อนัไดแ้ก่ การหยิบออกมาวางไวก่้อน การกม้ การเอียง เช่น การหยิบช้ินส่วนจากดา้นหลงั 
หรือ การท างานโดยใชมื้อเพียงขา้งเดียว ในสถานประกอบการท่ีตอ้งท างานแข่งกบัเวลา ความสูญเปล่าดา้นน้ีจะ
ส าคญัมาก เช่น โรงงานเยบ็เส้ือผา้ โรงงานท ารองเทา้ โรงงานท าฟุตบอล เป็นตน้ 
      2. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก งานเสีย (Defect) คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก งานเสียรวมไปถึงการท่ีไม่
สามารถแกไ้ขงานเสียนั้นไดท้นัที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีท าการผลิตเป็น Lot ใหญ่ๆนั้น จะมีงานคัง่คา้งสะสม
อยูร่ะหวา่งแต่ละกระบวนการค่อนขา้งมาก อนัมีผลท าใหก้ารตรวจพบงานเสียนั้นกระท าไดช้า้ นอกจากน้ี ความสูญ
เปล่าของงานท่ีเสีย ยงัรวมไปถึงความสูญเปล่า ของการซ่อมงานในส่วนของส านกังานก็ไดแ้ก่ การพิมพร์ายงานผิด 
ตอ้งเสียเวลาพิมพใ์หม่ 
      3. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก การรอคอย (Waiting) คือ ความสูญเปล่าของการรองาน มีหลายรูปแบบเช่น  
           - การรองานอนัเน่ืองจากเคร่ืองจกัรท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบรวมศูนยเ์คร่ืองจกัร ถา้เราปรับ
ใหเ้คร่ืองท างานเอง เคร่ืองจกัรก็จะท างานโดยอตัโนมติั พนกังานควบคุมเคร่ืองจะท าหนา้ท่ีเพียงคอยดูการท างาน
ของเคร่ืองวา่เป็นไปดว้ยดีหรือไม่ 
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           - การรองานอนัเน่ืองจากความสามารถของพนกังานไม่เท่ากนั หรือมีพนกังานเขา้มาใหม่ จึงท าใหเ้กิดการ
รองานของพนกังานเก่า 
           - การเตรียมเคร่ือง ในแต่ละคร้ังใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากงานรอคน หรือคนรอ
งานถือเป็นความสูญเปล่าทั้งส้ิน ในส่วนของส านกังาน เม่ือรับเอกสารแลว้ไม่ท าการปฏิบติัตามก าหนดเวลา หรือ
การรอคิวถ่ายเอกสาร ท าใหเ้กิดความสูญเปล่า เป็นตน้ 
     4. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก พสัดุคงคลงั (Inventory) คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากพสัดุคงคลงั ดูเหมือนวา่
จะเป็นความสูญเปล่าท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน แต่การท่ีตอ้งสร้างโกดงัเพ่ือเก็บช้ินส่วนประกอบ หรือ
ผลผลิตส าเร็จรูปแลว้ โดยจะตอ้งจ่ายเพ่ือการควบคุมดูแลรักษา ค่าเช่า โกดงั ค่าแรงงานต่างๆ ซ่ึงจะเป็นผลใหต้น้ทุน
การผลิตสูงข้ึน ปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการร้ือโกดงัเก็บช้ินส่วนท้ิงเสีย และสร้างคลงัสินคา้ย่อยๆข้ึนมาใน
สายการผลิต เพ่ือใหส้ามารถจดัส่งช้ินส่วนท่ีตอ้งการ ตามจ านวนท่ีตอ้งการและในเวลาท่ีตอ้งการตวัอย่าง เช่น การ
เปล่ียนมาซ้ือวตัถุ ภายในประเทศแทนการซ้ือจากต่างประเทศ การสัง่ซ้ือจากบริษทัในเครือ เป็นตน้ 
      5. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก การขนส่ง (Transportation) คือ ความสูญเปล่าเน่ืองมาจากการขนยา้ยไม่วา่
จะเป็นการขน้ยา้ยระหว่าง กระบวนการกบักระบวนการ ชั้นบน ชั้นล่าง โรงงาน ก. โรงงาน ข. หรือการขนยา้ยไป
วางชัว่คราว ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง รวมไปถึงการขน วางซอ้น เปล่ียน และการตอ้งขนงานข้ึนลงในแนวด่ิงดว้ย 
      6. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก การผลติเกนิพอด ี(Over Production) คือ การผลิตเกินความจ าเป็น ความสูญ
เปล่าประการท่ี 6 ก็คือ ความสูญเปล่าของงานระหว่างผลิต ซ่ึงคือวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑท่ี์อยูร่ะหว่างการผลิต ท่ีรอ
ล าดบัการผลิตใน Lot ท่ีก าลงัผลิต หรือในระหว่างรอการขนยา้ยไปโรงงานอ่ืนหรือยา้ยจากขา้งบนลงล่าง เหล่าน้ี
เป็นตน้ ความสูญเปล่าของงานระหว่างผลิตน้ี เกิดข้ึนไดง่้ายในกรณีท่ีผลิตมากเกินความจ าเป็น เราจึงมกัเรียกความ
สูญเปล่าประเภทน้ีว่า ความสูญเปล่าของการผลิตมากเกินไป ความสูญเปล่าของงานท่ีคัง่คา้งในกรรมวิธีผลิตน้ี ท า
ใหเ้กิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาท่ีวา่งชัว่คราว การซอ้นเปล่ียนการขนยา้ยและมีผลต่อเน่ืองไปถึงการส่งมอบงานท่ี
ไม่ทนัตามก าหนดเวลา หรืออาจท าใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพของผลผลิตได ้นอกจากน้ียงัรวมทั้งวตัถุดิบและสินคา้
ท่ีผลิตเกินไวเ้ป็นสตอ็ก แลว้ไม่สามารถขายใหลู้กคา้ได ้
      7. ความสูญเปล่าเน่ืองมาจาก กระบวนการท างานที่ไม่มปีระสิทธิภาพ (Process itself) คือ ความสูญเปล่าท่ี
มีสาเหตุจากวิธีการ แปรรูปงาน หรือเสียเวลาซ่อมช้ินงาน เช่น การตดัคลีบของ หรือการขดัผิวของวตัถุดิบบางตวั
ก่อนท าการเช่ือม ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการออกแบบท่ีไม่รัดกุมท าใหต้อ้งท างานท่ีไม่มีสาระหรือเสียเวลาในการ
ตบแต่งโดยไม่มีมูลค่าเพ่ิม เช่น การพนัสก็อตเทป หลงัการข้ึนรูป ความสูญเปล่าของโปรแกรม ท่ีเขียนให้ตอ้งใช้
สว่านหลายคร้ังในการเจาะรูเดียว ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการท างานซ ้ าซอ้นระหว่างแผนก เช่น ฝ่ายบุคคลกบั ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายผลิตกบัฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ในเร่ืองของขอ้มูลของเสีย นอกจากน้ีการเสียเวลาคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการ
เน่ืองจากการจดัเกบ็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมองไม่รู้วา่ คืออะไรหรืออยูท่ี่ไหน กถื็อเป็นความสูญเปล่าเช่นกนั 

    ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ แมว้า่แนวคิดน้ีจะเกิดจากแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต แต่ในภาคบริการ หรือ
งานสนบัสนุนก็สามารถน าหลกัการดงักล่าวไปประยุกต์ใชไ้ดเ้น่ืองจากการท างานหรือการให้บริการเราสามารถ
มองเป็นกระบวนการไดเ้ช่นเดียวกัน ซ่ึงหากต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการท างาน 
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หนทางหน่ึงท่ีสามารถท าไดอ้ย่างง่ายดาย คือ การลดการใชท้รัพยากรลง โดยเนน้ไปท่ีความสูญเปล่าของทรัพยากร
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานนัน่เอง และหลกัการของ ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ กจ็ะช่วยใหเ้ราสามารถคน้หา 
Waste ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
2.2 ระบบ IDEF (Integration Definition for Function Modeling)  

  IDEF เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแสดงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Mapping) ทั้งการไหลของ
วสัดุ (Material Flow) และการไหลของสารสนเทศ (Information Flow) เพ่ือจ าลองกระบวนการในสถานการณ์การ
ด า เนินงานจริง (Real Word) เพ่ือวิเคราะห์การส่ือสารและประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบ 
IDEF นั้น จะใชส้ญัลกัษณ์แทนกระบวนการและตวัขบัเคล่ือนต่างๆ โดยใชรู้ปส่ีเหล่ียมแทนกิจกรรม และลูกศร
แทนตวัขบัเคล่ือนและผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญ่ีปุ่น), 2556) 

  วตัถุประสงค์ของ IDEF (โสภณ เมืองชู, 2557) 
1. เพ่ือการปรับปรุงและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ  
2. แบบจ าลองมีหลายระดบัตั้งแต่ระดับภาพรวมถึงระดบัย่อย ท าให้สามารถ วิเคราะห์ ติดตาม และ

ประเมินผลกิจกรรมยอ่ยตามระดบัท่ีตอ้งการ  
3. เขา้ใจรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในปัจจุบนั (AS IS)และวางแนวทางเพ่ือปรับปรุง กระบวนการให้ดี

ข้ึนในอนาคต (TO BE) 

  ส่วนประกอบของ IDEF   
   IDEF ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กิจกรรม (Activity/ Process) กลไกขบัเคล่ือน (Mechanism) 
ตวัควบคุม (Control) และผลลพัธ์ (Outputs) แสดงดงัภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของ IDEF 
ที่มา: โสภณ เมืองชู, 2557 

ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) 

ตวัควบคุม (Control) 

กิจกรรม (Activity/ 
Process) 

กลไกขบัเคล่ือน 
(Mechanism) 

ผลลพัธ์ (Outputs) 



   การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 145 

การประยุกต์ใช้งาน 
 -  เม่ือตอ้งการอธิบายระบบการท างาน เพ่ือใหมี้รายละเอียด มีความชดัเจน และ ถูกตอ้ง  
 - เม่ือขั้นตอนการท างานนั้นมีความซบัซอ้นมาก  
 - เม่ือตอ้งการโยงความสมัพนัธ์ของกระบวนการท างานท่ีหลากหลายใหมี้แบบแผนชดัเจน 

 
2.3 ห่วงโซ่อุปทาน 

 โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน หรือ เครือข่ายลอจิสติกส์ คือ การใชร้ะบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี 
กิจกรรม ขอ้มูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั เพ่ือการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการ จากผูจ้ดัหาไป
ยงัลูกคา้ กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆให้กลายเป็นสินคา้
ส าเร็จ แลว้ส่งไปจนถึงลูกคา้คนสุดทา้ย (ผูบ้ริโภค หรือ End Customer) ในเชิงปรัชญาของโซ่อุปทานนั้น วสัดุท่ีถูก
ใชแ้ลว้ อาจจะถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ท่ีจุดไหนของห่วงโซ่อุปทานก็ได ้ถา้วสัดุนั้นเป็นวสัดุท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
(Recyclable Materials) โซ่อุปทานมีความเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่า (Anna Nagurney, 2006) 

โดยทัว่ไปแลว้ จุดเร่ิมตน้ของห่วงโซ่มกัจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางชีววิทยา
หรือนิเวศวิทยา ผา่นกระบวนการแปรรูปโดยมนุษยผ์า่นกระบวนการสกดั และการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การก่อโครง
ร่าง, การประกอบ หรือการรวมเขา้ดว้ยกนั ก่อนจะถูกส่งไปยงัโกดงั หรือคลงัวสัดุ โดยทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนยา้ย 
ปริมาณของสินคา้กจ็ะลดลงทุกๆคร้ัง และไกลกวา่จุดก าเนิดของมนั และทา้ยท่ีสุด กถู็กส่งไปถึงมือผูบ้ริโภค  

 ธนิตย ์โสรัตน์ (2550) ไดร้วบรวมค าจ ากดัความและความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั “การจดัการโซ่อุปทาน” ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
         การบริหารแบบเชิงกลยทุธ์ ท่ีค านึงถึงความเก่ียวเน่ือง หรือความสมัพนัธ์กนัแบบบูรณาการ ของหน่วยงาน
หรือแผนกในองค์กร และคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ (Customer) หรือผูส่้งมอบ (Supplier) ในโซ่อุปทาน 
โดยมีจุดประสงคท่ี์จะน าส่งสินคา้ หรือบริการตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหดี้ท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเวลา 
ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจดัการในเร่ืองของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขององคก์รและคู่คา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ขจดัความล่าชา้ในการท าธุรกรรมต่างๆ รวมถึงขจดัปัญหาในการส่งหรือรับมอบ
สินคา้ และบริการท่ีมีผลมาจากระบบการจดัการดา้นการเงินท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกล่าวไดว้า่เป็นการบริหาร
จดัการตั้งแต่ตน้น ้า หรือแหล่งวตัถุดิบในการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ป้อนเขา้โรงงานจนถึงปลายน ้าหรือมือผูบ้ริโภค  

         การบูรณาการของโซ่อุปทาน หมายถึง การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจท่ีเร่ิมตน้จากผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ยผ่านไปจนถึงผูจ้ดัจ าหน่ายขั้นแรกสุดท่ีท าหนา้ท่ีจดัหาสินคา้ บริการ และสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผูบ้ริโภค โดยครอบคลุมการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการให้บริการลูกคา้ การจดัการค าสั่งซ้ือและการจดัหา 
จดัซ้ือ ฯลฯ  

         การจดัการโซ่อุปทาน คือการประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจ ท่ีครอบคลุมจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ผ่าน
ระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยซ่ึงมีการส่งผา่นผลิตภณัฑ ์การบริการและขอ้มูลสารสนเทศควบคู่
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กนัไป อนัเป็นการสร้างคุณค่าในตวัผลิตภณัฑ์ และน าเสนอส่ิงเหล่าน้ีสู่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (The International 
Center for Competitive Excellence) 

         กิจกรรมต่างๆ ในโซ่อุปทาน (Total Supply Chain) ภายใตภ้าวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้
ความตอ้งการซ้ือ การวางแผนในการจดัซ้ือ การวิเคราะห์ตลาดคู่คา้ รวมถึงยทุธศาสตร์ในการพฒันาคู่คา้ การต่อรอง 
และท าการท าขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความสมัพนัธ์ของคู่คา้ และการจดัการวตัถุดิบคงคลงั 

        โซ่อุปทาน เป็นความสมัพนัธ์กนัเชิงระบบ ซ่ึงเกิดจากการสร้างยทุธศาสตร์ความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์ร
ธุรกิจท่ีมีหนา้ท่ีต่างๆ และสร้างกลยุทธ์ระหว่างธุรกิจเหล่าน้ีให้มีข้ึน อนัจะเป็นการปรับปรุงการผลการด าเนินงาน
ของแต่ละองคก์รในระยะยาวใหดี้ข้ึนทัว่ทั้งโซ่อุปทาน  

         การจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างตน้น ้ ากบัปลายน ้ า หรือเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งมอบสินคา้กบั
ลูกคา้เพ่ือส่งมอบคุณค่าท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัลูกคา้โดยท่ีมีตน้ทุนของทั้งโซ่อุปทานนอ้ยลง  

         การจดัการโซ่อุปทานคือการปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ห่วงโซ่ของการเคล่ือนยา้ย
สินคา้อนัจะท าใหเ้กิดประโยชนไ์ดจ้ริง รวมถึงการออกแบบความสมัพนัธ์ห่วงโซ่ดงักล่าวใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด
กบัลูกคา้ และน าไปใชป้ฏิบติังานดว้ย  

        การจดัการโซ่อุปทาน คือการบรูณาการ และจดัการของโซ่ระหว่างองค์กร และกิจกรรมต่างๆ โดยการ
ร่วมมือของแต่ละองคก์รซ่ึงมีกระบวนการทางธุรกิจท่ีใชร่้วมกนัอยู่ และมีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัใน
ระดบัท่ีมาก เพ่ือสร้างระบบปฏิบติัการท่ีมีคุณค่า อนัจะท าใหทุ้กองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
แบบยัง่ยืน  

       จากค าจ ากดัความและความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโซ่อุปทานดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สามารถสรุป
ไดว้่า การจดัการโซ่อุปทานนั้นเป็นการน ากลยุทธ์ วิธีการ แนวปฏิบติั หรือทฤษฎี มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการ การ
ส่งต่อ วตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการจากหน่วยหน่ึงในโซ่อุปทานไปยงัอีกหน่วยหน่ึงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีตน้ทุน
รวมในโซ่อุปทานต ่าท่ีสุด และไดรั้บวตัถุดิบ สินคา้ หรือการบริการตามเวลาท่ีตอ้งการ พร้อมกนัน้ี ยงัมีการสร้าง
ความร่วมมือกนัในการแบ่งปันขอ้มูล ข่าวสาร ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดก็ตาม เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการอนัเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการส่งต่อของวตัถุดิบ สินคา้ หรือการบริการน้ี น าไปสู่การไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัของ
ทุกฝ่ายดว้ย 
 
2.4  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทคอฟ เฟ ลซิ จ ากดั 

 บริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั ตั้งอยู่ท่ี 7/98-99 ถนนดรุณส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น ดงัแผนท่ีตามภาพท่ี 4  เป็นศูนยร์วมธุรกิจกาแฟ ครบวงจร ท าธุรกิจขายส่งวตัถุดิบส าหรับร้านกาแฟ ไดแ้ก่ 
เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองบดกาแฟและเคร่ืองป่ันคุณภาพสูงน าเขา้จากต่างประเทศ อุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชใ้นร้านกาแฟ 
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ กาแฟคัว่สดใหม่ ชา โกโก ้ซอสเขม้ขน้ ไซรับ และอ่ืนๆส าหรับร้านกาแฟ เพ่ือส่งไปยงัร้านกาแฟ
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สดและลูกคา้ ในจงัหวดัขอนแก่น และอีกหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด  2,737 ราย มี
ผูบ้ริหาร 3 คน และพนกังาน 4 คน  

บริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั จ าหน่ายกาแฟทั้งหมด 10 ชนิด โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบติัและรสชาติ กล่ิน 
และราคา แตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากเมลด็กาแฟมีอายเุพียงแค่ 3 เดือน ถา้เกิน 3 เดือนจะท าใหร้สชาติเปล่ียน และ
ถือว่าเป็นสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ การท่ีจะตอ้งน าสินคา้เมล็ดกาแฟมาขาย ตอ้งมองทั้งมุมท่ีพอขายหรือไม่ และคา้ง
สตอ็กเกิน 3 เดือนหรือไม่ กรณีท่ี 1 ถา้ไม่พอขาย กไ็ม่สามารถสัง่มาไดเ้ลย ตอ้งสัง่โรงคัว่เมลด็กาแฟใหเ้พียงพอ และ
ตอ้งสั่งล่วงหนา้ กรณีท่ี 2 ถา้คา้งสต็อกหรือเก็บไวเ้กิน 3 เดือน ก็จะไม่สามารถขายใหลู้กคา้ได ้เพราะรสชาติเปล่ียน 
จะท าให้เกิดผลเสียต่อบริษทัในระยะยาว โดยตวัเลขยอดขายเมล็ดกาแฟ ในปี 2558 จ าแนกตาชนิดของกาแฟ 10 
ชนิด นั้นเพ่ิมข้ึนทุกเดือน ดงัตารางท่ี 2 แต่ตวัเลขระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) จะเห็นว่าบาง
ประเภทไม่มีเพียงพอต่อการขาย หรือความตอ้งการของลูกคา้ แต่บางประเภทมีสินคา้คงเหลือ และเกินความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

 
3. บทอภิปราย และบทสรุป 

      จากการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัซ้ือเมล็ดกาแฟ ดว้ยผงักระบวนการของ
ธุรกิจภายใตร้ะบบ IDEF ของบริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น มีขั้นตอนการด าเนินงานคือ ศึกษาห่วงโซ่
อุปทานกระบวนการจัดซ้ือเมล็ดกาแฟด้วยผงักระบวนการของธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF ซ่ึงใช้ในการแสดง
กระบวนการทางธุรกิจ ทั้งการไหลของวสัดุ  และการไหลของสารสนเทศ เพ่ือจ าลองกระบวนการในสถานการณ์
การด า เนินงานจริง   เพ่ือวิเคราะห์การส่ือสารและประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และศึกษา
ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทาน ของกระบวนการจดัซ้ือเมล็ดกาแฟ เพ่ือน าไปทดลองปฏิบติัจริง วิเคราะห์ และ
สรุปผล ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงและท าให้เป็นมาตรฐาน โดยในการศึกษาไดก้ าหนดเป้าหมายไวเ้พ่ือให้เห็นถึง
ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการท างาน และหาแนวทางแกไ้ข ไดมี้การก าหนดทีมงานพร้อมบทบาทหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินงานเก็บขอ้มูล ประชุมระดมสมองหาความสูญเปล่าในกระบวนการและหาแนวทางแกไ้ข 
ท าใหส้ามมารถระบุถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในการปฏิบติังานไดช้ดัเจนข้ึน ท าใหส้ามารถระบุกิจกรรมท่ีท าให้
เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานไดน้ัน่คือ กระบวนการวางแผนการสั่งซ้ือ และการจดัเก็บสินคา้
ของคลังสินค้า โดยผงักระบวนการทางธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF นั้นจะเป็นพิจารณาปัจจัยต่างท่ีน า เข้า ใน
กระบวนการท า งานแต่ละกระบวนการและปัจจยัขาออกท่ีออกมาจากกระบวนการ เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ โดย
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นผงักระบวนการ 

 จากการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานภายในกระบวนการจดัซ้ือเมลด็กาแฟ ดว้ยเคร่ืองมือ IEDF คาดวา่
จะพบความสูญเปล่าเกิดข้ึนในขั้นตอนการสัง่ซ้ือ ซ่ึงเป็นกระบวนการแรกของบริษทัคอฟ เฟ ลิซ จ ากดั และขั้นตอน
อ่ืนๆ สามารถน าขอ้มูลไปวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากซพัพลายเออร์ได ้และลดระยะเวลาในการรอคอย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการไหลของสินค้าและข้อมูลภายในศูนย์กระจายสินค้าให้มากยิ่งข้ึน อีกทั้ งธุรกิจย ังเพ่ิม
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ความสามารถในการมองเห็นสินคา้ล่วงหนา้เพ่ือใชใ้นการจดัทรัพยากรต่างๆ เพ่ือรับสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ท าใหสิ้นคา้เพียงพอต่อการตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้ ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีนั้นผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
จะก่อใหเ้กิด ประโยชน์แก่ธุรกิจคา้ส่งในการน าหลกัการในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าดว้ยเคร่ืองมือ IDEF เขา้ไป
ใชใ้นการวิเคราะห์กระบวนการท างาน เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถมองเห็นความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจริง  
 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .  (2555) . การจัดการการผลิต .  ค้นหาเ ม่ือ  18 เมษายน 2559 , 

จาก www.stks.or.th 
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า. (2559) . สถิติการส่งออกเมล็ดกาแฟไปนอกราชอาณาจักร . 

กรุงเทพฯ: สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. 
ภานุวฒัน ์แกว้สุข. (2553). การลดความสูญเสียในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ของบริษทั ทีพีบี จ ากดั (รายงาน

ผลการวิจัย). ขอนแก่น: วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ. 
ภิรมยก์ารณ์เกียรติธีรธนา. (2557). แนวทางการลดปัญหาสินคา้ขาดสตอ็กของบริษทัผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 

(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต. 
รัตนพร แจง้เร่ือง. (2556). การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานค้าปลกี ด้วยผังกระบวนการทางธุรกิจภายใต้

ระบบ INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF) (รายงานผลการวิจัย). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั พระจอมเกลา้ธนบุรี. 

ศูนยว์ิจยักสิกร. (2555). อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม. กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิจยักสิกร. 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญ่ีปุ่น). (2013). Lean Production. คน้หาเม่ือ 20 มีนาคม 2559, จาก http:// 

www.tpa.or.th/shindan/detail.php?page=lean 
โสภณ เมืองชู. (2557). วัตถปุระสงค์ของ IDEF. คน้หาเม่ือ 20 มีนาคม 2559, จาก 

http://loghealth.mahidol.ac.th/file/file-6-29-2015-2-40-48-PM.pdf 
Anna Nagurney (2006). Supply Chain Network Economics: Dynamics of Prices: Edward Elgar Publishing.  
 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 149 
 

ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเกบ็อะไหล่รถยนต์  
กรณศึีกษา อู่รถยนต์ABC 

The Waste of Supply Chain in Process of Automotive Spare Part’s Inventory  
: A Case Study of Garage ABC  

วราภรณ์ โชติแสง1 และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Waraporn Chodseang and Panutporn Ruangchoengchum 

 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงัของ

อะไหล่รถยนต ์กรณีศึกษาอู่รถยนต ์ABC โดยการเขียนแผนผงัหว่งโซ่อุปทานรวมกบัการใชผ้งักระบวนการระบบ  

IDEF จากขอ้มูลพบวา่สาเหตุหลกัของพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็วสัดุคงคลงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการจดัเกบ็สินคา้นั้นมา

จากกระบวนการภายในอู่รถยนต์ยงัมีกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นจ านวนมาก หากสามารถลดกิจกรรม

เหล่าน้ีลงได ้จะช่วยให้อู่รถยนต์แกไ้ขปัญหาเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการจดัเก็บวสัดุคงคลงัได ้จากการศึกษาพบว่ามี 3 

สาเหตุท่ีมีนยัส าคญั คือ 1. การจดัวางต าแหน่งของอะไหล่ท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ 2.การท่ีมีอะไหล่แบบเดียวกนัซ ้ ากนั

มากเกินไป และ 3.ลูกคา้ไม่มารับสินคา้ตามวนันัดหมายก่อให้เกิดการใช้พ้ืนท่ีในการเก็บรักษา ทั้งน้ีเพ่ือหาแนว

ทางการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยลงและเพ่ือใหก้ารไหลของสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ค าส าคัญ: ความสูญเปล่าท้ัง 7 ประการ, ห่วงโซ่อุปทาน, วัสดคุงคลงั, ผังกระบวนการทางธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF 
 

Abstract 
The propose of this study were to study the waste of supply chain in process of automotive spare part’s inventory 
: a case study of garage ABC. The supply chain tools used in this study was IDEF.  The result showed that the 
main cause for not having enough storage area wer internal process of garage had many wastes . According to this 
study, Cause & Effect Diagram was applied to find the root causes which were as follows ; 1. Spare parts placing 
were not categorized, 2. Many of duplicates for the spare parts,  and 3. Customers did not pick up the goods on 
time.  The find out the way to reduce any waste and increase efficiency process flow of  inventory. 
 
Keywords: 7 Wastes, Supply Chain, Inventory, Integration Definition Function Modeling (IDEF) 
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1. บทน า 
 
อุสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เม่ือประชากรตดัสินใจซ้ือรถยนต์
มากข้ึน ท าให้พบว่าปัจจุบนัน้ีตามทอ้งถนนมีรถยนตเ์พ่ิมข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั โดยอา้งอิง จากการผลิตยานยนต์ของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม - ตุลาคม) จ านวน 1,596,654 คนั แบ่งเป็น รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 645,825 คนั 
รถยนต์เชิงพาณิชยไ์ม่รวมรถป๊ิกอพัขนาด 1 ตนั 27,398 คนั รถป๊ิกอพัขนาด 1 ตนั 923,431 คนั (รูปท่ี 1) โดยจะเห็น
ไดว้่า ในปี พ.ศ. 2556 มีการผลิตรถยนต์ท่ีนัง่ส่วนบุคคลมากกว่าทุกๆ ปี ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐ
ในการลดหยอ่นภาษีรถยนตค์นัแรก (ศูนยส์ารเทศยานยนต,์ 2558) 
 

 
รูปท่ี 1 ปริมาณและมูลค่าส่งออกยานยนตไ์ทย ปี พ.ศ. 2554-2558 (มกราคม – ตุลาคม) 

 
     ในปัจจุบนัมีรถยนตเ์พ่ิมมากข้ึน หากมีการใชร้ถยนตเ์ป็นระยะเวลานานก็อาจส่งผลใหอ้ะไหล่บางช้ินเกิดการสึก

หรอหรือหมดอายุไปตามสภาพการใช้งาน ดงันั้นอะไหล่รถยนต์จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยยืดอายุการใช้งานของ

รถยนต์ใหน้านข้ึน แต่ธุรกิจในการเปล่ียนถ่ายอะไหล่รถยนต์ยงัไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการของจ านวน

รถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ างานศึกษาขอ้มูลจากอู่รถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดักาฬสินธ์ุซ่ึงเป็นหน่ึง

ในธุรกิจเปล่ียนถ่ายอะไหล่รถยนตใ์นส่วนของระบบไฟฟ้ารถยนตแ์ละรวมไปถึงไดนาโมท่ีลูกคา้นิยมเขา้ใชบ้ริการ 

ส่งผลใหมี้การสัง่อะไหล่รถยนตจ์ านวนมากท าใหเ้กิดปัญหาวสัดุคงคลงัท่ีมากเกินไปและรวมไปถึงการจดัเกบ็รักษา

ช้ินอะไหล่ท่ีรอส่งมอบให้ลูกคา้เม่ือไดรั้บการซ่อมบ ารุงเปล่ียนถ่ายอะไหล่เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น

ส่งผลถึงตน้ทุนท่ีใชใ้นการหมุนเวียนธุรกิจ จากการทบทวนกรณีศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ศึกษาในแง่มุมของการขจดั

ความสูญเปล่าของการจดัเกบ็วสัดุคงคลงัท่ีมากเกินไป แต่ส่วนนอ้ยยงัไม่ไดศึ้กษาถึงความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทาน 

ในบริบทของอะไหล่รถยนต์  ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของ

กระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนต์และเพ่ือศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่

รถยนต ์
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ในการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนต ์กรณีศึกษา อู่รถยนต์
ABCนั้น ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
2.1 การจักการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
      โซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือ เครือข่ายโลจิสติกส์ คือ การใชร้ะบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม 
ขอ้มูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เขา้ดว้ยกนั เพ่ือการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการ จากผูจ้ดัหาไปยงัลูกคา้ 
กิจกรรมของโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆใหก้ลายเป็นสินคา้
ส าเร็จ แลว้ส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผูบ้ริโภค หรือ End Customer) ในเชิงปรัชญาของโซ่อุปทาน (Supply 
Chain)นั้น วสัดุท่ีถูกใชแ้ลว้ อาจจะถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ท่ีจุดไหนของโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก็ได ้ถา้วสัดุนั้น
เป็นวสัดุท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้(Recyclable Materials) โซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความเก่ียวขอ้งกบัโซ่คุณค่า 
(Value Chain)      
      การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมและความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ตน้น ้ า (วตัถุดิบ) จนถึงปลายน ้ า (สินคา้ส าเร็จรูปหรือบริการ) ซ่ึงมีลกัษณะยาว
ต่อเน่ืองกนัเหมือนโซ่ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค โดยการใหค้วามส าคญัต่อ
การส่ือสาร การวิเคราะห์ขอ้มูล และน าไปใช้ร่วมกนั เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการด าเนินงานและเป็นการสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน (พีรดา คุณเกรียง, 2558) 
      การจดัการโซ่อุปทานนั้นเป็นการบริหารจดัการสินคา้ตั้งแต่ตน้น ้าซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิด วตัถุดิบต่างๆ ไปยงัปลาย
น ้ าซ่ึงก็คือลูกคา้คนสุดทา้ยหรือผูบ้ริโภคเพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีตอ้งการ โดยธุรกิจคา้ปลีกนั้นจะมีส่วนส าคญัในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End Customer) นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจะตอ้งบริหารจดัการในโซ่
อุปทานแลว้ ผูค้า้ปลีก จะท าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลในเร่ืองของราคาและการรองรับการคืนสินคา้จากการผูบ้ริโภค 
(Reverse Logistics) โดยกระบวนการจดัการโซ่อุปทานในคา้ปลีกนั้นมีเป้าหมายหลกั คือ การมีสินคา้ให้มีความ
หลากหลายและเพียงพอต่อการตอบสนองลูกคา้ในร้านคา้ ภายใตร้าคา ท่ีลูกคา้พอใจและบริการท่ีดีเยี่ยม (Ray, 2010)  
 
2.2 การลดความสูญเปล่า (Waste) 
     Black (2008) ไดก้ล่าวว่าความสูญเปล่าท่ีมากท่ีสุดในธุรกิจนั้นไม่ใช่วตัถุดิบท่ีเหลือจากการผลิตแต่เป็นความ
ลม้เหลวจากการใชท้รัพยากรไม่เกิดประโยชน ์ไดจ้ าแนกความสูญเปล่า ออกเป็น 7 ประการดั้งน้ี 
 (รัตนพร แจง้เร่ือง ,2555)  
1. ความสูญเปล่าทางดา้นผลิตท่ีมากเกินไป (Waste of over production)  
2. ความสูญเปล่าทางดา้นเวลา (Waste of time)  
3. ความสูญเปล่าทางดา้นการขนส่ง (Waste of transportation)  
4. ความสูญเปล่าทางดา้นกระบวนการผลิต (Waste of processing itself)  
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5. ความสูญเปล่าทางดา้นสินคา้ (Waste of Inventory)  
6. ความสูญเปล่าทางดา้นการเคล่ือนไหว (Waste of motion)  
7. ความสูญเปล่าทางดา้นการผลิตสินคา้บ่งพร่อง (Waste of making defective products) 
 
2.3 การจดัการสินค้าคงคลงั 
      จะเห็นได้ว่าต้นทุนหลักของการจัดการโลจิสติกส์ จะเก่ียวข้องกับสินค้าคงคลัง ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนคลงัสินคา้ (Warehouse Cost) และปัจจยัค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินคา้ (Inventory Carrying 
Cost) โดยตน้ทุนทั้งสองค่อนขา้งมีตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกนัและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั คือ สินคา้คงคลงั
สูงกจ็ะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการจดัการคลงัสินคา้ กจ็ะสูงตามไปดว้ย โดยปัจจยัทั้งสองมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั
แต่มีความต่างกนั โดยท่ีการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นการจดัการเก่ียวขอ้งกบัการไหลล่ืน
ของสินคา้และวตัถุดิบ ใหมี้ปริมาณภายใตค้วามสมดุลทั้งอุปสงคแ์ละอุปทาน สามารถสนองตอบต่อการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง สนองตอบต่อกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือส่งมอบสินคา้ตามเง่ือนไขทั้งเวลาและปริมาณ (Time & Quantity 
Utility) ภายใต้ต้นทุนท่ีแข่งขันได้ และความพึงพอใจของลูกค้า ส าหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management) จะเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมวสัดุ ส่ิงของ สินคา้และวตัถุดิบ การรับ การเก็บรักษา และการส่งมอบ ทั้ง
ภายในองคก์รและระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานโลจิสติกส์ การจดัการคลงัสินคา้จึงมุ่งเนน้ท่ีตวัโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขีดความสามารถ การออกแบบทั้ งตัวอาคารและระบบการจัดการเพ่ือให้สินค้าสามารถเคล่ือนย้ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมหลกัของการเคล่ือนยา้ยสินคา้จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอรรถประโยชน์เชิง
พ้ืนท่ี (Place Utility) การสนองตอบดา้นปริมาณของสินคา้และวตัถุดิบท่ีจะเก็บ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการแบบฟอร์มการรับและเบิกสินค้า รวมทั้ งการควบคุมปริมาณสินคา้ซ่ึงอยู่ในคลงัท่ีเก่ียวข้องทั้ งใน
รูปแบบท่ีเป็นเอกสาร (Form Utility) และเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี การบริหารจดัการโซ่อุปทานโลจิสติกส์ท่ี
เป็นเลิศเพียงใดแต่ในสภาวะท่ีเป็นจริง ธุรกิจก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสินคา้คงคลงั ประเด็นก็คือ ควรจะมีใน
ปริมาณท่ีเท่าใดจึงจะเหมาะสม ภายใตค้วามสมดุลของสินคา้ท่ีเก็บ ใหมี้จ านวนซ่ึงเกิดความประหยดัสูงสุด แต่ยงัคง
ขีดความสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้แบบ Just in Tim (ธนิต โสรัตน,์ 2552)   
 
2.4 ผงักระบวนการทางธุรกจิภายใต้ระบบ IDEF (Integration definition function modeling) 
     เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียนแผนภาพกระบวนการธุรกิจ (Business Process) ท าให้สามารถวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนแผนภาพท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 
(Activity/Process) ท่ีเช่ือมโยงกันตั้ งแต่กิจกรรมแรกจนกระทั่งกิจกรรมสุดท้ายผ่านปัจจัยเข้า (Input) ผลลัพธ์ 
(Output) ตวัควบคุม (Control) และกลไกขบัเคล่ือน (Mechanism) ท่ีมีในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะมีส่วนประกอบ
ของการเขียนแผนภาพกระบวนการธุรกิจดงั (รูปท่ี 1) (โสภณ เมืองชู, 2557)  
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รูปท่ี 2 ส่วนประกอบของระบบ IDEF 

 
ส่วนประกอบของระบบ  IDEF 
     กิจกรรม (Activity หรือ Process) แสดงช่ือของกิจกรรมหรืองานท่ีเกิดข้ึนและมีผลลพัธ์ออกมา 
กิจกรรมอยู่ในกล่องส่ีเหล่ียมช่ือกิจกรรมข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา กิจกรรมหลกัสามารถมีกิจกรรมยอ่ยได ้เช่น “การจดัหา”
เป็นกิจกรรมหลกัท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมย่อย เช่น การคดัเลือกผูข้าย การตรวจสอบสินคา้คงคลงั และการสั่งซ้ือ 
เป็นตน้เขียนตวัเลขก ากบัภายในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีมุมขวาล่างเพ่ือบ่งบอกล าดบัการเกิดข้ึนของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกนั 
เช่น A1, A2, A3 เป็นตน้ 
     ลูกศร (Arrow) เป็นสัญลกัษณ์แสดงการเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ และใชแ้สดงทิศทางการไหลของวสัดุหรือ
ขอ้มูล 
     ปัจจยัน าเขา้ (Input) ส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรม เช่น วสัดุหรือขอ้มูลซ่ึงจะถูกแปรสภาพให้เกิดผลลพัท์เม่ือ
กิจกรรมนั้นๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบสัง่ซ้ือ เอกสารต่างๆ เป็นตน้ แทนลูกดว้ยลูกศรดา้นซา้ยของกล่องกิจกรรม 
     ผลลพัธ์ (Output) เป็นผลท่ีได้จากการท ากิจกรรมนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ เช่น ใบส่งของ แผนการส่งมอบสินค้า 
เอกสารต่างๆ เป็นตน้ แทนดว้ยลูกศรดา้นขาวของกล่องกิจกรรม 
     ตวัควบคุม (Control) แนวทางหรือส่ิงท่ีใชค้วบคุมการท ากิจกรรม เช่น เวลาในการส่งมอบสินคา้ มาตรฐานต่างๆ 
ท่ีก าหนดโดยองคก์ร ลูกคา้ หน่อยงานภาครัฐ หรือระเบียบค าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แทนดว้ยลูกศรกา้นบนของกล่อง
กิจกรรม 
     กลไกขบัเคล่ีอน (Mechanism) ส่ิงท่ีช่วยใหกิ้จกรรมนั้นด าเนินการได ้เช่น พนกังาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ แทนดว้ยลูกศรดา้นล่างของกล่องกิจกรรม 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     รัตนพร แจง้เร่ือง (2556  ) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานคา้ปลีก ดว้ยผงักระบวนการทาง
ธุรกิจภายใต้ระบบ  INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF) โดยมีวตัถุประสงค์
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เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการท างานท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าทั้ง 7ประการ ดว้ยผงักระบวนการทางธุรกิจภายใต้
ระบบ IDEF เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานดว้ยการลดกระบวนการสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนให้
นอ้ยลงตามหลกั ECRS คือการก าจดั การรวมเขา้ การจดัล าดบัใหม่ และการท าใหง่้ายข้ึนพร้อมทั้งการพฒันาระบบ
การแจง้เตือนการส่งมอบล่วงหนา้ เพ่ือให้การไหลขอขอ้มูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพตั้งแต่ตน้กระบวนการของ
ภายในศูนยก์ระจายสินคา้ 
 
2.6 กรอบแนวความคิด 
      การท่ีจะไดม้าซ่ึงสาเหตุของความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงันั้น ตอ้งท าการลง
พ้ืนท่ีจริงในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน และฟังความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ใน
การหาแนวทางการลดความสูญเปล่าท่ีข้ึนใหน้อ้ยลง ทั้งน้ียงัมีการน าระบบ IDEF มาใชใ้นกาวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานเพ่ือแสดงสาเหตุละผล ท่ีแทจ้ริงของความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือหาแนวทางการวางแผนลดความ
สูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานการจดัการวสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนตใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีความสนใจอยา่งยิ่งท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการ
จดัเกบ็วสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต ์กรณีศึกษา อู่รถยนตA์BS โดยมีรายละเอียดในการศึกษา 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
     3.1 เพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษาอู่รถนยต์ABC 

โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน ซ่ึงประกอบด้วยผูป้ระกอบการ จ านวน 1 คน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน

กระบวนการท างานทั้งหมดโดยตรง หัวหนา้ช่าง จ านวน 4 คน วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ท่ีมีประสบการณ์การ

ท างานอย่างน้อย 5 ปี การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาเพียงหน่ึงบริษทัในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ ซ่ึงมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2559 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ

ปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยค าถามท่ีใชเ้ป็นค าถามปลายเปิด (Opened Questions) ใน

การสัมภาษณ์ดว้ยเทปบนัทึกเสียงและรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาเอกสารรายงานการ

สั่งซ้ืออะไหล่ประจ าไตรมาส รวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการด าเนินของธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้เป็น

ส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลในการศึกษาเพ่ือทบทวนเช็คกระบวนการสั่งซ้ืออีกคร้ัง ว่ามี

ความถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากคร้ังแรกหรือไม่ เพ่ือใช้ในการการเหตุและผลมาประกอบกนัเพ่ือใช้ในการ

วิเคราะหถึ์งความสูญเปล่าเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ข 

       3.2 เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บวสัดุคงคลังของอะไหล่รถยนต ์

กรณีศึกษา อู่รนยนตA์BC โดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 11 คน ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ จ านวน 1 คน ท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการท างานทั้งหมดโดยตรง หัวหน้าช่าง จ านวน 4 คน วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ท่ีมี

ประสบการณ์การท างานอยา่งนอ้ย 5 ปี และพนกังานช่าง จ านวน 6 คน วฒิุการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ท่ีท าหนา้ท่ีและ
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มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปี การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาเพียงหน่ึงบริษทัในเขตพ้ืนท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงมีระยะเวลาในการศึกษาตั้ งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2559โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการการสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตจากสถานท่ีจริงในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ขั้นตอนวิธีการท างาน และส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย

ค าถามท่ีใชเ้ป็นค าถามปลายเปิด (Opened Questions) ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ เจา้ของกิจการ หัวหนา้ช่าง และพนกังาน

ช่างท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานโดยตรง ดว้ยเทปบนัทึกเสียง เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาและกระบวนการท างาน

ท่ีท าให้เกิดความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนต์ เพ่ือน ามาพิจารณาวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใชแ้ผนผงัห่วงโซ่อุปทานและแผนภาพ IDEF เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการปฏิบติังานทั้งหมด เพ่ือ

หาแนวทางการลดความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนต ์

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเกบ็วสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต ์กรณีศึกษาอู่
รถยนต ์ABC ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาตามวิธีการด าเนินผลการศึกษา โดยการอธิบายตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 
ส่วนดงัต่อไปน้ี 

4.1 เพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษาอู่รถยนต์ABC 
นั้น ผูศึ้กษาได้ท าการสังเกตสถานท่ีปฏิบัติงานจริงและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าความเข้าใจภาพรวม
กระบวนการท างานหลกัอยู ่6 กระบวนการ เพ่ือน ามาเขียนแผนผงัห่วงโซ่อุปทาน ไดด้งัน้ี (รูปท่ี 3) 
 

 
รูปท่ี 3 กระบวนการด าเนินงานของอู่รถยนตใ์นปัจจุบนั 

 
     ในกระบวนการท างานทั้ ง 6 กระบวนการด าเนินงานของอู่รถยนต์กรณีศึกษาในปัจจุบัน ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ จ านวน 1 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสั่งซ้ือวสัดุคงคลงั
ทั้งหมด และหวัหนา้ช่าง จ านวน 4 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานอยา่งนอ้ย 5 ปี โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบ
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ปฐมภูมิ ในการลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และเอกสารรายงานการสัง่ซ้ือเพ่ือท าความเขา้ใจ
ถึงสภาพปัจจุบนั เร่ิมตั้งแต่การสัง่ซ้ืออะไหล่ไปจนถึงการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ เพ่ือเขียนแผนผงัห่วงโซ่อุปทาน
ของกระบวนการจดัเกบ็วสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต ์ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานท่ีชดัเจน รวมถึงการท า
ความเขา้ใจโครงสร้างการปฏิบติังานของกระบวนการเปล่ียนถ่ายอะไหล่รถยนตแ์ละการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ 
จากการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยการหาเฉล่ียจากการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด 
10 คร้ัง ซ่ึงอาศยัการกลบัมาทวนเช็คค าตอบจากกระบวนการท างานท่ีแทจ้ริง เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการยอ่ยท่ี
ท าให้เกิดความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต์ โดยใช้
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2 เดือน 
     4.2 เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บวสัดุคงคลังของอะไหล่รถยนต ์
กรณีศึกษาอู่รถยนต ์ABC จากผลการศึกษา ขอ้ 4.1 เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิดความสูญเปล่าใน
ห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บวสัดุคงคลงัของอะไหล่รถยนต์ จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 
ภายใตร้ะบบ IDFE ในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานวสัดุคงคลงัภายในโกดงั พบวา่กระบวนการท างานมีความสูญ
เปล่าเกิดข้ึนจากกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี (รูปท่ี 4) 

 
รูปท่ี 4 กระบวนการท างานของกิจกรรมความสูญเปล่าภายใตร้ะบบ IDEF 

 
     กิจกรรมท่ี 1 กระบวนการตรวจเช็คสภาพการใชง้านของอะไหล่ตวัใหม่เกิดความสูญเปล่าจากการท างานท่ี
บกพร่องและเกิดของเสีย ในขั้นตอนการเปล่ียนถ่ายอะไหล่ใหม่ของพนักงานท่ียงัไม่มีความช าชาญก่อให้การ
ไหลของกระบวนการต่อไปเกิดการรอคอยการส่งมอบสินคา้ในแต่ละคร้ัง 
    กิจกรรมท่ี 2 กระบวนการรับสินคา้โกดงัเพ่ือรอส่งมอบลูกคา้ เม่ือพิจารณาความสูญเปล่าพบว่า มีการรอคอย
จากกิจกรรมท่ี 1 ก่อให้เกิดกระบวนการท างานมากซ ้ าซอ้นมากเกินไปท าให้เสียเวลาและเกิดความผิดพลาดใน
การเปล่ียนแปลงวนัเวลาในการส่งมอบสินคา้คืนลูกคา้  
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     กิจกรรมท่ี 3 กระบวนการจดัเกบ็ดูแลสินคา้ภายในโกดงั เม่ือสินคา้มีจ านวนมากข้ึนทั้งในส่วนของวสัดุคงคลงั
และในส่วนของสินคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการ ต้องใช้พ้ืนในการเก็บรักษาวสัดุคงคลงัมากเกิดไปแทนท่ีจะได้ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีส่วนตรงน้ีแลว้ท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือมีสินคา้ใหม่เขา้มาเพ่ิม เป็นสาเหตุให้
อะไหล่บา้งช้ินอาจเส่ือมสภาพไดห้ากไม่มีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเหมาะสมและส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้น
ตน้ทุนในแต่ละคร้ังของรอบการสัง่ซ้ืออะไหล่  
     กิจกรรมท่ี 4 กระบวนการส่งมอบสินคา้ เป็นกระกวนการสุดทา้ยในการจดัเก็บวสัดุคงคลงัเม่ือพิจารณาแลว้
พบว่าความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการส่งมอบสินคา้ เกิดจากกระบวนการท างานซ ้ าซอ้นส่งผลใหก้ารส่งมอบสินคา้
ไม่ตรงตามวนัท่ีนัดส่งมอบ หรือเกิดจากการรอคอยการส่งมอบให้ลูกคา้ เม่ือลูกคา้เล่ือนวนันัดรับสินคา้ และ
ส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็นในแต่ละคร้ัง  
     จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปานของกระบวนการจัดเก็บวสัดุคงลงัของอะไหล่รถยนต ์
สามารถแสดงแผนผงัเหตุและผล โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลก่อให้เกิดความสูญเปล่าในกิจกรรมย่อยของกระบวนการ
จดัเก็บวสัดุคงคลงัทั้งหมดอยู ่3 สาเหตุหลกัคือ การจดัวางต าแหน่งของอะไหล่ท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ การท่ีมีอะไหล่
แบบเดียวกนัซ ้ ากนัมากเกินไป และ ลูกคา้ไม่มารับสินคา้ตามวนันัดหมาย โดยสาเหตุทั้ง 3 ปัจจยัมาจากการ
สมัภาษณ์หนา้งานจริงของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและไดจ้ากการสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนต ์กรณีศึกษาอู่รถยนต ์ABC 
โดยใชก้ารเขียนแผนผงัห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนตแ์ละใชเ้คร่ืองมือ IDEF ร่วมกนัท าให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมถึงการท าความเขา้ใจโครงสร้างการปฏิบัติงานของกระบวนการเปล่ียนถ่าย
อะไหล่รถยนต์และการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ จากการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
โดยการหาเฉล่ียจากการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด 10 คร้ังต่อเดือน โดยอาศยัการกลบัมาทวนเช็คค าตอบจากกระบวนการ
ท างานท่ีแทจ้ริงอีกคร้ัง พบวา่ความสูญเปล่าข้ึนจากการท างานเกือบทุกระบวนการเร่ิมตั้งแต่การสั่งซ้ืออะไหล่จนถึง
การส่งมอบสินคา้ โดยสาเหตุหลกัมาจากการการจดัการวสัดุคงคลงัท่ีไม่เป็นระบบก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง
ในการจดัวางต าแหน่งของอะไหล่ท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ การสั่งซ้ืออะไหล่แบบเดียวกนัซ ้ ากนัมากเกิดความตอ้งการใน
การใชง้านและการเล่ือนนดัวนัส่งมอบสินคา้ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการท างานภายในอู่รถยนต ์ABC ประกอบกบั
การท างานท่ีสร้างความสูญเปล่าท่ีมีอยู่เดิมท่ีท าให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการเปล่ียนถ่านช้ินส่วนอะไหล่
ส่งผลใหก้ารส่งมอบสินคา้ 3-5 คนัต่อวนั ดงันั้นการน าเอาเคร่ืองมือ IDEF มาใชใ้นกาวิเคราะห์กระบวนการท างาน
เพ่ือแสดงสาเหตุละผล ท่ีแทจ้ริงของความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือหาแนวทางการวางแผนลดความสูญเปล่า
ในห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจดัเก็บอะไหล่รถยนต ์กรณีศึกษาอู่รถยนตA์BCใหมี้ประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดขีองลูกค้าที่ซ้ือสินค้าร้าน

โชห่วย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก  

Correlation marketing mix and customer loyalty at the traditional retail store 

in Amphoe Muang, Phitsanulok 
 

เกตน์สิรี บุญจีน1 และ ดร.องัศุธร ศรีสุทธิสอาด2  

Ketsiree Boonjeen and Dr.Angsuthon Srisuthisa-ard 

 

บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดและความจงรัก 

ภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ร้านโชห่วยในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้

ท่ีซ้ือสินคา้ร้านโชห่วย  จาํนวน 200 คนโดยผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้มากท่ีสุดดา้นสินคา้และบริการลูกคา้พึงพอใจในสินคา้ท่ีมีหลายขนาดใหเ้ลือก ดา้นราคาลูกคา้พึงพอใจราคา

สินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นการกระจายสินคา้ ลูกคา้พึงพอใจร้านคา้ท่ีมีเวลาเปิด-ปิดแน่นอน ดา้นส่งเสริมการตลาด

ลูกคา้พึงพอใจการแนะนาํขอ้มูลสินคา้ใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้จะบอกต่อและชกัจูงคน

อ่ืนมาใชบ้ริการ  ผลจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สนัการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติใชโ้ปรแกรม SPSS ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05  

คาํสาํคญั : ส่วนประสมทางการตลาด,จงรักภกัดี,ร้านโชห่วย 

Abstract 

 The aim of this survey is to study marketing mix and customer loyalty at the traditional retail store in Amphoe 
Muang, Phitsanulok. A survey was conducted in sample size 200 customers in order to study customer buying behavior. 
The result found that for the factor is product, customer satisfied in providing a variety of products, The price and product 
quality should be reasonable. The closing and opening hour need to be specific. And customers like to get the update of 
new information. The loyal customer is willing to induce any customer. The survey was using questionnaire for data 
analysis by percentage, sd and Pearson Product Moment Correlation Coefficient calculation, were used in Statistical 
analysis using SPSS program, at level significance of 0.05.   

Keyword : marketing mix, Loyalty , traditional retail store 
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1.บทนํา 

ร้านโชห่วยท่ีเป็นธุรกิจขนาดเลก็ใชเ้พ่ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

โดยมีทาํเลตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนซ่ึงใชเ้งินลงทุนในการทาํธุรกิจไม่สูงมากนกัมีการบริหารงานเป็นแบบครอบครัว 

ซ่ึงไม่ซบัซอ้นในระบบการบริหารจดัการในการซ้ือมาและขายสินคา้ไปไม่มีการใชเ้ทคโนโลยีและการบริหาร

จดัการแบบสมยัใหม่มากนกัดว้ยลกัษณะของร้านคา้ปลีกแบบรูปแบบการคา้ปลีกแบบของไทย ( Retail Model of 

Thailand ) ในปัจจุบนัมี 2 แบบคือ ธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจคา้ปลีกแบบสมยัใหม่  

 

ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาดของจาํนวนร้านค้าปลกีดั้งเดิมและร้านค้าปลกีสมยัใหม่ในประเทศไทยในปี  
 

พ.ศ.2542-2551                              หน่วย ร้อยละ 

ประเภทร้านค้า 2542 2543 2544 2545 2550 2551 

ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 70 60 46 36 35 30 

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 30 40 54 64 65 70 

 

ท่ีมา : คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม “ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ใน

ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2542 – 2551 “วารสารเศรษฐกิจวิเคราะห์ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  10 ตุลาคม 

2551,น.38 อา้งอิงในชุตินนัท ์ประชานุกลู ( 2554,น.3 ) 

 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รและความสาํคญัของปัญหาร้านโชห่วยเป็นวฒันธรรมการคา้ท่ีเก่าแก่และยึดติด

กบัลูกแบบการคา้แบบเดิมท่ีเคยชิน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัร้านโชห่วยส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาภายใน เช่น ปัญหา

สภาพคล่องตวัของเงินทุนท่ีลดลง หรือปัญหาแรงงาน และปัญหาจากภายนอก เช่น การเกิดคู่แข่งทางการคา้ หรือ

ปัญหาจากคู่คา้แมจ้ะเป็นปัญหาท่ีหนกักวา่แต่ก็การต่อสูร้ะหวา่งร้านโชห่วยดว้ยกนั ปัญหาท่ีร้านโชห่วยมีผลกระทบ

อย่างรุ่นแรงคือ ร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ ปัญหาท่ีเกิดกบัร้านโชห่วยส่วนใหญ่คือ ไม่มีแนวทางและวางแผนเชิงกล

ยทุธ์ในการต่อสูก้บัคู่แข่งอยา่งร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ เช่นเดียวกบัร้านโชห่วยหลายร้านท่ีตอ้งปิดตวัลง ร้านโชห่วย

ท่ียงัสามารถอยูร่อดไดล้ว้นใชส้ายสมัพนัธ์ทางการคา้เป็นเคร่ืองมือ ( ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ) ท่ีจะช่วยเสริมสร้าง

ฐานกาํลงัดา้นเงินทุนและกาํไรใหม้ากข้ึน  

จากวตัถุประสงคศึ์กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือช่วยการรับรู้ถึงปัญหาในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด เพ่ือนาํขอ้มูลใชวิ้เคราะห์สถานการณ์ของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วยและตรวจสอบความสาํคญัของ

ปัญหาท่ีเกิดจากการศึกษา ใช้ในการประเมินทางเลือกของแผนพฒันาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้า เช่น การ

วางแผนการพฒันาดา้นสินคา้และบริการ ราคา การออกแบบร้าน ร่วมถึงการจดัการส่งเสริมการขายของร้านโชห่วย 

และศึกษาปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีเพ่ือช่วยในการรับรู้ปัญหาจากความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโช
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ห่วย นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับปรุงแกไ้ขประเมินทางเลือกและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

และการศึกษาความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดีเพ่ือช่วยในการรับรู้ถึงปัญหา ขอ้มูล

จากผลการวิจยัสามารถนาํมาวิเคราะห์สถานการณ์ความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาด และความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วย และผลการวิจยัยงัช่วยในการประเมินทางเลือกรวมไปถึงสามารถวางแผนการ

ดาํเนินการ ผลการวิจยัสามารถนาํไปปรับปรุงเพ่ือใหร้้านโชห่วยมีโอกาสพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ และยงัช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจใหม้ากกวา่คู่แข่งขนั 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 

 

ส่วนประสมการคา้ปลีก (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2546) ธุรกิจคา้ปลีกมกัใชส่้วนประสมการคา้ปลีกเพ่ือนาํมา

พฒันาร้านคา้ของตนใหป้ระสบความสาํเร็จกวา่คู่แข่งขนัและยงัทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ ส่วนประสมการคา้ปลีก 

ประกอบดว้ย สินคา้และบริการ( Goods and Service Mix ) ราคา(Price Mix) การกระจายตวัสินคา้ (Physical 

Distribution Mix) การส่งเสริมการตลาดแบบบูรณการ (Integrated Marketing Communication Mix) 

ความจงรักภกัดี (Pong & Yee 2001) กล่าววา่ ความภกัดีเกิดจากทศันคติท่ีดี มุมมองท่ีดีต่อสินคา้และ

บริการต่างๆท่ีตนเองไดใ้ชบ้ริการมา และเกิดการรับรู้เห็นประโยชนจ์ากการใชง้าน หรือริการจนเกิดความพึงพอใจ 

สามารถทราบไดจ้ากพฤติกรรมการกลบัมาใชซ้ํ้ าบ่อยๆข้ึน การชกัชวนผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ การบอกต่อถึงทศันคติ

มุมมองท่ีดี และนึกกึงเป็นอนัดบัแรกก่อนเสมอความจงรักภกัดีนั้นเกิดจาก พฤติกรรม ทศันคติเชิงบวก ในการวดั

ความภกัดี คือ 

- การซ้ือซํ้า( Purchase Intention ) 

การแสดงถึงความผูกพนัธ์ท่ีตวัลูกคา้มีตอบสนองใหก้บัผูบ้ริการดว้ยพฤติกรรมกลบัมาซ้ือใชบ้ริการอีก 

- แนะนาํบอกต่อ( Word of Mouth Communications ) 

 เป็นเร่ืองท่ีสามารถวดัความภกัดีของลูกคา้ การบอกต่อถึงทศันคติท่ีดี มุมมองทางบวกใหก้บัลูกคา้รายอ่ืนๆเพ่ือให้

เกิดการทดลองใช ้ช่วยเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ 

- ความอ่อนไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง( Price Sensitivity ) 

เป็นราคาท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีกจ็ะยงัคงเลือกซ้ือสินคา้ ร้านท่ีตนเองใชบ้ริการเป็นประจาํ เร่ือง

ราคาไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง 

- พฤติกรรมการร้องเรียน(Complaining  Behavion)  

เม่ือเกิดปัญหาหรือลูกคา้ไม่พอใจในการใชบ้ริการ ลูกคา้อาจจะร้องเรียนกบัทางร้านโดยตรงหรือดาํเนินการดว้ยวิธี

อ่ืน พฤติกรรมการร้องเรียนเป็นผลกบัร้านคา้โดยตรงต่อภาพลกัษณ์ ร้านคา้ควรนาํเอาขอ้มูลการร้องเรียนจากลูกคา้

ไปจดัการปรับปรุง แกไ้ขขอ้ผิดพลาดของธุรกิจเพ่ือพฒันาและเป็นมาตราการการบริการท่ีดีต่อร้านโชห่วย 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 162 

 

 

กรอบแนวความคิด 

 

      ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วยในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก โดยเกบ็ตวัอยา่งเพศชายและหญิง อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลกจาํนวนประชากรเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกจาํนวนประชากร 279,292 คนในปี พ.ศ.2557 

จากการคาํนวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 200 ตวัยา่ง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วย เขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัพิษณุโลกโดยผูวิ้จยัจะทาํการออกเก็บแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านโชห่วย โดยใชวิ้ธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญและไดท้าํตารางการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ส่วนประสมการคา้ปลีก 

- สินคา้และบริการ 

- ราคา 

- การกระจายตวัสินคา้ 

- การส่งเสริมการตลาด 

 

ทฤษฏี ศิริวรรณ เสรีรัตน 

ความจงรักภกัดี 

- การซ้ือซํ้า 

- การบอกต่อ 

- ความอ่อนไหวต่อราคา 

- พฤติกรรมร้องเรียน 

 

ทฤษฏี Pong & Yee 

พฤติกรรมการซ้ือ 

- วิธีการเดินทาง 

- จาํนวนการเขา้ซ้ือ 

- ช่วงเวลาซ้ือ 

- ระยะเวลาในการเลือกซ้ือ 

- จาํนวนเงินในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

- ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ 

- เหตุผลการตดัสินใจซ้ือ 
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- กลุ่มตวัอยา่งสถานท่ีในชุมชน ไดแ้ก่ ตลาดบา้นคลอง   

- กลุ่มตวัอยา่งสถานท่ีราชการ ไดแ้ก่ ศาลากลางจงัหวดั ศาลหลกัเมือง ท่ีวา่การอาํเภอ  

- กลุ่มตวัอยา่งโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัยาง  
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาความสมัพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือ

สินคา้ร้านโชห่วยในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

สถิติเชิงพรรณนา 

1.ด้านข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) 

      2.ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านโชห่วยของผูต้อบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ดว้ย

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

3.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนุมาน 

1.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบ Linear Correlation coefficient หาความสมัพนัธ์

ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ร้านโชห่วย 

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบ Linear Correlation coefficient หาความสมัพนัธ์

ระหวา่งพฤติกรรมกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ร้านโชห่วย 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม โดยให้

ความไวว้างใจดา้นสินคา้ ราคามีความสาํคญัมากท่ีสุด ใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของสินคา้ และตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกเม่ือวิเคราะห์จากดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัทุกดา้น แต่ดา้นราคามีความพึงพอใจท่ีตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรีบ

เทียบระดบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกจาํนวนตามส่วนบุคคล ลูกคา้ท่ีสถานภาพแตกต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นราคา ลูกคา้ท่ีอาชีพ แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในกรเลือกใชบ้ริการ

ร้านคา้ปลีกแตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีท่ีจดัจาํหน่าย ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ

เลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแตกต่างกนัทั้ง 4 ดา้น สินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด (ชนตัร 

โกวิทสิทธินนัท ์, 2556 ; เลอพงษ ์ คงเจริญ , 2548) กล่าวคือ ร้านโชห่วยควรใหค้วามสาํคญัดา้นความหลากหลาย

ของสินคา้ ความเหมาะสมของราคา ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อความตอ้งการขอลูกคา้ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของอู่ซ่อมรถยนต์และ

ศูนนยบ์ริการของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูใ้ชบ้ริการซ่อมรถยนต์มีความจงรักภกัดีท่ีแตกต่างกนั 
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คุณค่าในการรับรู้จากการใชบ้ริการ ความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีต่อการบริการในดา้นการบอกต่อ การใช้

บริการซํ้ า พฤติกรรมการร้องเรียน ยกเวน้ดา้นความอ่อนไหวดา้นราคา ส่วนศูนยบ์ริการคุณค่าท่ีรับรู้จากการใช้

บริการ ไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อการบริการในทุกดา้น สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของชุลีรัตร กอ้นทอง 

(ชุลีรัตน์ กอ้นทอง , 2553) กล่าวถึง ร้านโชห่วยควรมีคุณภาพในการบริการใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านโช

ห่วยมากข้ึนเพ่ือเกิดการแนะนาํบอกต่อ การเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านมากข้ึน รวมถึงเม่ือพบปัญหาภายในร้านจะรีบแจง้

กบัพนกังานเพ่ือรีบดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือการบริการท่ีดีข้ึน อนัจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและความ

จงรักภกัดีของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการคดัสรรสินคา้และทาํเลท่ีตั้งอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดและมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ การตั้งราคา การตกแต่งร้าน และองค์ประกอบดา้นการ

ส่ือสารอยู่ในระดบัมาก ในดา้นของขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการซ้ือซํ้ าเป็นปกติ การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑแ์ละการบริการการบอกต่อกบับุคคลอ่ืนการมี

ภูมิคุม้กนัในการดึงดูดไปหาคู่แข่งอยูใ่นระดบัปานกลาง (ปัทมวรรณ เก้ือโกมลเดช , 2554) กล่าวคือ ส่วนประสมทา

การตลาดในดา้นสินคา้และบริการ ราคาสินคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดลว้นมีความสาํคต่ัอ

ร้านโชห่วยในการวางแผนและพฒันาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความจงรักภกัดีของลูกคา้ พฤติกรรมในการ

เลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีก พบวา่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ใน

ร้านคา้ปลีก เลือกสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทาง ส่วนความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกระยะห่างจากร้านคา้

ปลีกท่ีใชบ้ริการพฤติกรรมการเลือกระยะห่างของร้านคา้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และการเลือกช่วงเวลาท่ีมาเป็น

ประจาํเพ่ือเขา้ใจส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วย โดยศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้

โดยตรงเพ่ือหาความตอ้งการ รวมถึงการซ้ือซํ้า ความถ่ีในการใชบ้ริการ มีผลต่อยอดขายร้านโชห่วย (ตะวนัพล เหล่า

ชยัเจริญ , 2545) กล่าวคือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมส่งผลโดยตรงต่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านโชห่วย 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาสามารถสรุปได ้3 ส่วนตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วย ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ใน

ร้านโชห่วยเรียงตามระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจมากสุดในดา้นสินคา้และบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจในสินคา้ท่ีมีหลายขนาดให้

เลือก รองลงมาคือ สินคา้ภายในร้านสะอาด ไม่ชาํรุด และมีความพึงพอใจในสินคา้ภายในร้านมีใหเ้ลือกหลายยี่หอ้

นอ้ยท่ีสุด 
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ระดบัความพึงพอใจมากสุดในดา้นราคาสินคา้ ร้านคา้ท่ีมีการจาํหน่ายสินคา้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

รองลงมาคือ ร้านคา้มีเครดิตผอ่นชาํระใหลู้กคา้ และร้านคา้มีสินคา้หลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือและมีการรับประกนั

สินคา้พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ระดบัความพึงพอใจมากสุดในดา้นการกระจายสินคา้ ร้านคา้ท่ีมีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน สะดวกต่อการใช้

บริการ รองลงมาคือ ร้านคา้ท่ีมีพ้ืนท่ีจอดรถใหแ้ก่ลูกคา้ และร้านคา้บริการสั่งสินคา้ทางโทรศพัทเ์พ่ือความรวดเร็ว

ในการมาซ้ือสินคา้และมีความพึงพอใจในน้อยท่ีสุดในดา้นการบริการสั่งสินคา้ทางโทรศพัท์และจดัส่งสินค้า         

ถึงบา้น 

ระดบัความพึงพอใจมากสุดในดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ร้านคา้มีการแนะนาํขอ้มูลสินคา้ใหม่ๆใหก้บั

ลูกคา้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ร้านคา้มีการจดัเล้ียงสงัสรรคใ์หส้มาชิก เช่น จดักินเล้ียงในกลุ่มลูกคา้

ประจาํ และมีความพึงพอใจในเร่ืองร้านคา้ใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้ประจาํ เช่น ราคาพิเศษ นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วย ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อร้านโชห่วยจากกลุ่มตวัอยา่งจะบอก

ต่อโดยการชกัจูงคนอ่ืนๆมาใชบ้ริการร้านโชห่วยท่ีเขา้ซ้ือเป็นประจาํมีควมพึงพอใจสูงสุด และต่อมาเม่ือพบเจอ

ปัญหาโดยจะรีบบอกพนกังานโดยตรงเพ่ือใหป้รับปรุงดีข้ึนกบัทางร้านโชห่วย ส่งผลต่อการซ้ือซํ้าและเม่ือตอ้งการ

ซ้ือสินคา้จะคิดถึงร้านโชห่วยเป็นท่ีแรก กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อร้านโชวห่์วยจะเลือกซ้ือสินคา้แต่ร้านโช

ห่วยเป็นประจาํถึงแมร้้านคา้อ่ืนๆจะมีขอ้เสนอท่ีดีกวา่ กลุ่มลุกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะมองขา้มในเร่ืองของราคาซ่ึง

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ี

ซ้ือสินคา้ร้านโชห่วย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัในดา้นสินคา้และบริการ ดา้น

ราคาสินคา้ ดา้นการกระจายสินคา้ และดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบั

พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วย ผลการศึกษา พบว่า ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือเป็นประจาํมากท่ีสุดในร้าน

โชห่วย ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้  
 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการกาํหนดเขตพืนท่ีการศึกษาเฉพาะร้านโชห่วยท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลกเท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาควรมีการศึกษาถึงร้านโชห่วยในเขตอาํเภออ่ืนๆ ในจงัหวดั

พิษณุโลก เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการร้านโชห่วยในภาพรวม 

2.การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงส่วนประสมทางการตาดของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีส่งผลต่อธุรกิจร้าน

โชห่วย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการปรับตวั และการวางแผนกลยทุธ์ดาํเนินธุรกิจ 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 166 

 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ชุลีรัตน กอ้นทอง. 2553.ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของอู่ซ่อมรถยนตแ์ละศูนยบ์ริการในเขตกรุงเทพ

มหานคร สาขาวิชา บริการธุรกิจ สาํหรับผูบ้ริหาร        

 ( บริหารธุรกิจ สาํหรับผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรังสิต ) 

ชนตัร โกวิทยสิ์ทธินนัท.์2556.ความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ของผี่อาศยั

ในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

https://www.dspace.bu.ac.th 

ณัฐพล เสตกรณกูล. 2554. พฤติกรรมและปัจจยัท่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านค้าปลีก 

กรณีศึกษาร้านสุขเจริญผล  หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน ์

 www.library.ac.th 

ตะวนัพล เหล่าชยัเจริญผล. 2549. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านโชห่วยของผูบ้ริโภคในจังหวดั

เชียงใหม่ หลกัสูตร MBA บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 

พิริยะ  แกว้วิเศษ. 2554. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และความจงรักภกัดีในตราสินคา้

ของลูกคา้ธนาคารแห่งหน่ึงหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาประกอบการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Piriya_Kaewvises/fulltext.pdf 

เลอพงษ ์ คงเจริญ. 2548.พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกของผูบ้ริโภคในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยธุยา 

เขา้ไดจ้าก:http://www.thaithesis.org/detail.php?id=100254400008 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน.์ 2541. กลยทุธการตลาด และการบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ไดมอนอิน บิสสิเน็ต เวิร์ล 

 http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=2170 

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2534. การบริหารตลาดยคุใหม่ กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลขอ้มูลจาก กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 5557 

https://www.dspace.bu.ac.th/
http://www.library.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=2170


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 167 

 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้สมาร์ทโฟนของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

ยีห้่อไอโฟนกบัปัจจยัด้านความพงึพอใจของส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนยีห้่อ

ไอโฟน 

The Relationship between Using Behavior on Smartphone Iphone User and 

Factors of Satisfaction in Marketing Mix of Smartphone Iphone 

เมธัส ลคันานิธิพนัธ์ุ0

1 และ ผศ.ดร.ปราณ ีเอีย่มละออภักดี1 2 

Methat Lakkhananithiphan and Asst.Prof.Dr.Pranee Eamlaorpakdee   

 

บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผูใ้ช ้ปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชก้บัความพึงพอใจใน

ส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนไอโฟน โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน ผูท่ี้กาํลงัใชห้รือเคยใชส้มาร์ท

โฟนยี่หอ้ไอโฟน ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนของผูใ้ชไ้อโฟน มีความสมัพนัธ์กบั

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ สาํหรับการ

วิจยัคร้ังน้ี คน้พบว่า มี 4 สมมติฐานย่อยท่ีไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ อาจเกิดข้ึนจากขอ้ผิดพลาดในการทบทวน

วรรณกรรม ควรปรับเปล่ียนคาํถามในแบบสอบถาม อาจศึกษาตวัแปรเพ่ิมเติมเช่น  ทศันคติ ค่านิยม การรับรู้

ข่าวสาร เพ่ือใหข้อ้มูลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการใช้,ส่วนประสมการตลาด,สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน 

Abstract 

         The objectives of this research were to explore consumers’ using behavior in smartphone Iphone brand, 

factors of satisfaction in marketing mix of smartphone Iphone brand and to explore relationships between 

consumers’ using behavior and factors of satisfaction in marketing mix of smartphone Iphone brand. The Sample 

was 384 people who using or used smartphone Iphone. The findings showed that the consumer’s using behavior 

and factors of satisfaction in marketing mix of smartphone that the relationship follow the instructions at 

significance level (0.05) . It was found that there were not significantly level with 4 minor hypothesis. It might 

happens from errors in the literature review ,should modify the questions in the questionnaire, or should study more 

variables such as attitude, values, perception in other source to make the information complete. 

Keywords: Using Behavior, Marketing Mix, Smartphone Iphone 
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1. บทนํา 
 

  มนุษยใ์ชก้ารติดต่อส่ือสารเพ่ือการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ หากนัและกนั และในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา

เทคโนโลยีในการส่ือสารให้ดีข้ึนเร่ือยๆ และโทรศพัท์ก็เป็นอุปกรณ์ท่ีคนทัว่โลกส่วนใหญ่เห็นพอ้งว่าเป็นส่ิงท่ีมี

ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงต่อมาก็ไดพ้ฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมาจนกระทัง่เป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีเป็น

อุปกรณ์ไร้สาย ไม่จาํเป็นต้องมีสายเครือข่ายต่างๆ ก็สามารถติดต่อส่ือสารกับคนโลกภายนอกได้ ด้วยเหตุน้ีเอง

โทรศพัทมื์อถือจึงเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของมนุษยแ์ละมีใชง้านแทบทุกชนชั้น 

โทรศพัทมื์อถือไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาๆ จะกระทัง่มีโทรศพัทมื์อถือรูปแบบใหม่คือ สมาร์ท

โฟน ซ่ึงสามารถเขา้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใชแ้อพพลิเคชัน่ต่างๆ โซเชียลมีเดีย เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พียงน้ิว

สมัผสัหนา้จอโทรศพัทก์ส็ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีไวมากข้ึน และสะดวกยิ่งข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง  

โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน ซ่ึงมีระบบปฏิบติัการ iOS คือระบบปฏิบติัการ

ของสมาร์ทโฟนบริษทั Apple โดยเฉพาะ และมีระบบ iTunes ซ่ึงเป็นระบบดูหนงัฟังเพลงบนไอโฟนหรือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ Mac ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าไอโฟนมีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองความปลอดภยั ในการท่ีจะเช่ือมต่อหรือโอนถ่าย

ขอ้มูลกนันั้นจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีระบบปฏิบติัการเฉพาะของ Apple เท่านั้น 

ปัจจุบนัสมาร์ทโฟนท่ีมีอยู่ทัว่โลกก็มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดียวกบัโทรศพัท์ท่ีไม่ใช่

สมาร์ทโฟนก็จะลดลงตามลาํดบัไปเร่ือยๆ เช่นกนั ซ่ึงปัจจุบนัผูน้าํในตลาดสมาร์ทโฟนคือ Samsung (เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.sammobile.com/2015/05/26/samsung-topped-global-smartphone-sales-in-q1-2015-renowned-analyst-

says/) ซ่ึงอนัดบั 2 คือ Apple และในอนาคต Huawei และ Xiaomi ก็เติบโตมากข้ึนมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา และมี

แนวโนม้ท่ีจะกา้วเขา้มาเป็นคู่แข่งท่ีสําคญัในอนาคต และในขณะเดียวกนั Apple ก็ไดอ้อก Iphone รุ่นใหม่นัน่คือ 

Iphone6s และ 6sPlus ซ่ึงถือเป็นรุ่นล่าสุดของสมาร์ทโฟน Apple 

ในสภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสมาร์ทโฟนในปัจจุบนัน้ี ทาํใหธุ้รกิจจาํตอ้งใหค้วามสาํคญัในตวัสินคา้มาก

เป็นพิเศษ เน่ืองดว้ยลกัษณะของลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายของสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ครอบคลุมไปในทุกเพศ และ

ทุกช่วงอายุ ทาํให้เกิดพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนท่ียิ่งแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล และสมาร์ท

โฟนเป็นสินคา้ประเภทเทคโนโลยีการส่ือสารครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอพพลิเคชัน่ การถ่ายภาพ การใช้

อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดีย จึงมีแนวโน้มท่ีสินค้าประเภทลักษณะน้ีจะกลายเป็นสินค้า Low 

Involvement ไดใ้นอนาคต เพราะฉะนั้นบริษทัผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนจึงตอ้งพยายามวางแผนธุรกิจตามส่ิงท่ีตนเองถนดั 

เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

บริษทั Apple ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนไอโฟน เป็นธุรกิจท่ีมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้ และสร้างภาพลกัษณ์

องคก์รท่ีดีแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือใหส้ามารถคงความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมในการแข่งขนักบัคู่แข่งสมาร์ทโฟนรายอ่ืน  ๆทั้ง

ท่ีมีอยูใ่นตลาดและ คู่แข่งท่ีกาํลงัเขา้มามีบทบาทในอนาคต 

การศึกษาในคร้ังน้ีนั้น ผูศึ้กษาสนใจศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน ในดา้นการใช้

หนา้จอสัมผสั (Gestures) การใชอิ้นเทอร์เน็ต การใชแ้อพพลิเคชัน่ รวมถึงการใชก้ลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดิโอของเคร่ือง

สมาร์ทโฟน ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของสมาร์ทโฟนไอโฟน 
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เพ่ือใหรั้บรู้ถึงพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน เป็นการเขา้ถึงลกัษณะการใชข้องผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และรับรู้

ถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของไอโฟน ท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดจ้าํหน่ายสมาร์ทโฟน มาเป็นแนวทางใน

การพฒันาผลิตภณัฑ ์และเป็นขอ้มูลเพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนทางการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจกิจการ ให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และกระตุน้ยอดขายต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน

ยี่หอ้ไอโฟน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟนของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน

ยี่หอ้ไอโฟนกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจของส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน 
 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1.  ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน 

2.  ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจปัจจยัของส่วนประสมการตลาดดา้นต่างๆ ของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อ

ไอโฟน เพ่ือช่วยในการรับรู้ปัญหาหรือโอกาสท่ีเกิดจากการใช้งานของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน 

3.  ทาํให้สามารถนาํผลสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน และความพึง

พอใจของส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน น้ีไปกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา เพ่ือสร้าง

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟนต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภค 

คําจาํกดัความ           

พฤติกรรม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การกระทาํ หรือ 

อาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้า  

            พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สดงออกมา โดยการคน้หา การซ้ือ การใช ้การ

ประเมินผล และการกาํจดัสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดหวงัว่าจะตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นได ้ (Schiffman        

and Kanuk, 2007)  

            แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix, 4Ps) คือ เคร่ืองมือในการบริหารและจดัการของตวัธุรกิจท่ี

ใช้โน้มน้าวใจลูกค้าเพ่ือการขายสินค้า และทําให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้านการตลาดของกิจการในตลาด

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นส่ือกลางในการส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมี
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ศกัยภาพในการชกัจูงความคิด และพฤติกรรมการซ้ือ โดยประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางและ

สถานท่ีในการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (คอตเลอร์,2550) 

            จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของจงรัก ปริวตัรนานนท ์(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและ

ปัจจยัดา้นส่ือท่ีใชน้าํเสนอข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติทางดา้นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การใชเ้คร่ืองมือหาความสมัพนัธ์ดว้ย 

Chi-Square และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน รวมถึงปัจจยัดา้นเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการซ้ือสมาร์ทโฟนก็มีความสัมพนัธ์กนั เช่น

ทางดา้นระบบเครือข่ายของสมาร์ทโฟน ความเร็วอินเทอร์เน็ต 

  จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของนุชจรินทร์ อ่ิมสมบติั (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของพนกังานซ่อมบาํรุงอากาศยานฝ่ายช่าง บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติแบบ Chi-Square Test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใส่ใจเร่ืองผลิตภณัฑท่ี์มี

ความทนทาน ใชไ้ดเ้ป็นเวลานานจนกว่าเคร่ืองจะเสีย รองลงมาคือราคา โดยท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะเสียเงินซ้ือสมาร์ท

โฟนท่ีมีราคาสูงเกินไป เน่ืองจากเหตุผลใชง้านไดไ้ม่คุม้ค่ากบัราคา ในส่วนของการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ 

รายไดแ้ละระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน ในปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด โดยท่ีมีเพียงปัจจยัทางดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีไม่มี

ความสมัพนัธ์กนั 

  จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของพชรอร แสงแกว้ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ Apple Iphone ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติทางดา้นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน รวมถึงการใช้ค่าสถิติแบบ Chi-Square Test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มุ่งเน้นปัจจัย

ทางดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น รูปลกัษณ์สวยงาม และยี่หอ้สินคา้ท่ีน่าเช่ือถือ ดา้นราคามีความสาํคญัระดบัท่ีมาก เพราะใส่

ใจเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และคาํนึงถึงค่ารักษาเคร่ือง ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ถือว่าระดบัปาน

กลาง เพราะเช่ือว่าตวัแทนจาํหน่ายมีความน่าเช่ือถืออยู่แลว้ ส่วนการจดัแสดงสินคา้อยู่ในระดบัท่ีดี และปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัทางดา้น

ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ Apple Iphone ในขณะท่ีปัจจยัทางดา้นราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย

และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของ เบญจรงค ์ตนะศุภผล (2554) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ

ผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนบ์นโทรศพัทแ์บลค็เบอร์ร่ีในกรุงเทพหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติ Chi-Square Test 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใชเ้ครือข่ายสงัคมระดบัท่ีมาก เช่นการแสดงความคิดเห็นต่างๆ การ

อพัโหลดรูปถ่ายตนเองให้ผูอ่ื้นดู การดูหนงัฟังเพลงรวมถึงการทาํความรู้จกักบัเพ่ือนใหม่ๆ ส่วนผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อเครือข่ายทางสังคม 

และในทางกลบักัน พฤติกรรมการใช้ส่ือเครือข่ายออนไลน์มีแนวโน้มทาํให้รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูใ้ช้

เปล่ียนไปเช่นกนั 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของ ธีราทร ภู่เขียว (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นดว้ยมาก กบัการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในขณะท่ีปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนโดยรวม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 โดยท่ีปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนโดยรวม 
 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้เป็น เพศชายและเพศหญิง ผูท่ี้กาํลงัใชห้รือเคยใชส้มาร์ทโฟนยี่หอ้

ไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 20-59 ปี จาํนวน 93,582 คน กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา คาํนวณขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan, 1970 กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน  

±5 % ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คนตามตารางดงักล่าว 

        การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและมีอตัราการเขา้ออกในระดบัท่ีสูง คือ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล และหา้งสรรพสินคา้

2.  ตวัแปรตาม 

      

 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด

ของสมาร์ทโฟนยีห่อ้ไอโฟน เก่ียวกบั 

      - สินคา้ เช่น กลอ้ง โปรแกรม แอพพลิเคชัน่  

      - ราคา เช่น ป้ายแสดงราคา รูปแบบชาํระเงิน 

      - สถานท่ีจดัจาํหน่าย เช่น รูปแบบแสดงสินคา้ 

      - การส่งเสริมการตลาด เช่น การลดราคา 

 

 

1. ตวัแปรตน้  

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ไอโฟนเก่ียวกบั 

     - รุ่นของสมาร์ทโฟนยีห่อ้ไอโฟน 

     - ความจุของหน่วยเก็บขอ้มูล 

     - ระยะเวลาในการใชไ้อโฟน 

     - วตัถุประสงคใ์นการซ้ือไอโฟน 

     - การใชง้านมากท่ีสุดจากไอโฟน 

     - ค่าใชจ่้ายในการใชไ้อโฟนในแต่ละเดือน 

 

                     

 

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ไอโฟนเก่ียวกบั 

     - หนา้จอสมัผสั 

     - การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

     - การใชแ้อพพลิเคชัน่ 

     - การใชก้ลอ้งถ่ายภาพ,กลอ้งวดิีโอ 
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ในเครือเดอะมอลล ์จาํนวนอย่างละ 2 แห่ง จากการจบัสลากสุ่ม และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) ดว้ยการสงัเกต และการใช ้Screening Question เพ่ือใหส้ามารถแจกแบบสอบถามไดง่้ายยิ่งข้ึน 

       การวเิคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จยันาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  

       การค่าความถ่ี (Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การประเมินความเหมาะสมของตวัวดัของตวัแปร (Measurement Verification) เกณฑก์ารให้

ระดบัความเห็นดว้ยในการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน เกณฑก์ารใหค้ะแนนความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดไอโฟน 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟนกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสม

การตลาดสมาร์ทโฟนไอโฟน และการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน

ไอโฟนกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนไอโฟนใช้วิธี โดยใช้ค่าความแปรปรวนทางเดียว       

(One Way ANOVA), Scheffe และวิธี Correlation Linear Coefficient โดยค่า Significance Level ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา  

             ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิง จาํนวน 384 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง อายุ  20 – 24 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 79.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 รุ่น

ของสมาร์ทโฟนไอโฟนท่ีมีการใช้มากท่ีสุดคือ Iphone5s คิดเป็นร้อยละ 30.3 ความจุของหน่วยเก็บขอ้มูล ขนาด 

16GB ร้อยละ 64.3 ระยะเวลาในการใชไ้อโฟน มากกวา่ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 68.3 และมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

สมาร์ทโฟนไอโฟนคือใชง้านเป็นเคร่ืองหลกั คิดเป็นร้อยละ 97.3 การใชง้านท่ีใชไ้อโฟนมากท่ีสุดคือ ส่ือโซเชียล

มีเดีย (Line, Facebook เป็นตน้) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 และค่าใชจ่้ายในการใชง้านไอโฟนในแต่ละเดือน อยู่

ท่ี 300-599 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 

 พฤติกรรมการใชง้านหน้าจอสัมผสัของไอโฟน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างใชห้น้าจอสัมผสัของ 

ไอโฟนท่ีผ่านการติดฟิลม์กนัรอยแลว้ จะมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.29 รองลงมาคือ การใชห้นา้จอสัมผสัแบบหลายๆ

น้ิวของไอโฟนทาํใหท่้านดูมีความทนัสมยั มีระดบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85  

   ดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใน 

ไอโฟนดว้ยตวัของท่านเพียงคนเดียว มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.30 รองลงมาคือ เป็นผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในไอโฟนเพ่ือ

ส่ือสารโซเชียลมีเดีย (Line, FB Messenger) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  

   ดา้นการใชแ้อพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้แอพพลิเคชั่นบน 

ไอโฟนดว้ยตวัของท่านเองมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.27 รองลงมาคือ ใชแ้อพพลิเคชัน่บนไอโฟน ไดทุ้กหนทุกแห่ง        

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15  
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   ดา้นการใชก้ลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดิโอสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้

กลอ้งบน Iphone ในการถ่ายรูปดว้ยตวัเอง และ ใชก้ลอ้งบน Iphone เพ่ือถ่ายรูปเวลาท่องเท่ียวในสถานท่ีตามกระแส 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.94 และ รองลงมาคือ ใชก้ลอ้งบน Iphone เม่ือเห็นอะไรน่าสนใจ ณ ขณะนั้น และใชก้ลอ้ง

บน Iphone เม่ือตอ้งการบนัทึกภาพต่างๆ แทนการจดใส่กระดาษ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.93  

   ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในช่ือเสียงของยี่หอ้สินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 รองลงมาคือ อายกุารใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

   ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ            

พึงพอใจใน การท่ีสามารถแบ่งจ่ายสินคา้เป็นงวดได ้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รองลงมาคือ รูปแบบการชาํระ

เงินซ้ือสินคา้ท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  

   ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีความพึงพอใจใน ร้านคา้มีจาํนวนมากมายหลายแห่งเขา้ถึงไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

รองลงมาคือ ศูนยบ์ริการอะไหล่ อุปกรณ์ รวมไปถึงการซ่อมสินคา้ภายในร้านคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  

   ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอย่าง มีความพึงพอใจใน การลดราคาตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนไอโฟนสูงสุด 2,000 บาท หลงัจากท่ีมีการออก 

Iphone รุ่นใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 รูปแบบบริการหลงัการขาย เช่น การรับประกนัเคร่ือง การเคลมเคร่ือง การ

อพัเดท App หรือ ระบบ iOS มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76  

        ผลการทดสอบสมมตฐิานความสัมพนัธ์ด้วยเคร่ืองมือ One-Way ANOVA 

        ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาใน

การใชไ้อโฟน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

สมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ท่ีแตกต่างกนั 

        ขณะท่ีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน เช่น เพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน รุ่นของไอโฟน ความจุของหน่วยเกบ็ขอ้มูลของไอโฟน วตัถุประสงคใ์นการใชไ้อโฟน การใชง้านจากไอโฟน

ท่ีมากท่ีสุด ค่าใชจ่้ายในการใชง้านแต่ละเดือน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึง

พอใจต่อส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ท่ีไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมุตฐิานความสัมพนัธ์ด้วยเคร่ืองมือ Linear Correlation Coefficient 

การทดสอบสมมุติฐาน พฤติกรรมการใชห้นา้จอสัมผสัไอโฟนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจ      

ต่อส่วนประสมการตลาดมีค่า R-Square ท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.2116 รองลงมาคือ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตบน

ไอโฟนมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมีค่า R-Square ท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.1232 

พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ของไอโฟนมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมีค่า 

R-Square ท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.0942 และพฤติกรรมการใชก้ลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดิโอบนไอโฟนมีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัดา้นวามพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมีค่า R-Square ท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.1544 
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4.2 อภิปรายผล 

พฤติกรรมการใชห้นา้จอสมัผสัสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟนพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชห้นา้จอสัมผสัท่ีผา่น

การติดฟิลม์กนัรอยแลว้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคไดมี้การคน้หาขอ้มูลมาเป็นอยา่งดี วา่หนา้จอสมัผสัมีความบอบ

บาง ควรท่ีจะติดฟิลม์กนัรอยประเภทต่างๆ เพ่ือป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการใชง้าน รวมถึงการใช้

หนา้จอสมัผสัแบบหลายๆ น้ิวของไอโฟน ทาํใหรู้้สึกถึงความทนัสมยั และมีระดบัของผูใ้ชง้านอีกดว้ย 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตใน       

ไอโฟนดว้ยตวัของผูใ้ชเ้พียงคนเดียว เน่ืองจากมีความหวงแหนในทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าของตนเอง และรวมถึงไม่

ประสงคใ์ห้ผูอ่ื้นรับรู้รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูใ้ช ้ผ่านทางขอ้มูลการคน้หาอินเทอร์เน็ตในไอโฟนอีกดว้ย ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ การมีเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปไกล กลบัทาํใหผู้ใ้ชก้ลวัการถูกเห็นความลบั หรือวิถีชีวิตไดเ้ช่นกนั  

พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใชแ้อพพลิเคชั่นใน

ไอโฟนดว้ยตวัของผูใ้ชเ้พียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการความปลอดภยัในขอ้มูลของตนเองท่ีใชผ้่าน

แอพพลิเคชัน่ เช่น Line, Facebook, E-mail ต่างๆ เป็นตน้ เน่ืองจากอาจจะมีขอ้มูลรหสัผ่าน หรือขอ้มูลส่วนตวัของ

ผูใ้ช้ท่ีมีความสําคญัสูง รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นประเภทส่ือสารออนไลน์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า แอพพลิเคชั่น

ประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนเป็นอยา่งมากอีกดว้ย 

พฤติกรรมการใชก้ลอ้งถ่ายรูป กลอ้งวีดิโอ บนสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชก้ลอ้ง

ในการถ่ายรูปดว้ยตนเอง แสดงให้เห็นถึงรสนิยมในการถ่ายภาพเพ่ือให้ภาพออกมาสวยในแบบท่ีกลุ่มตวัอย่าง

ตอ้งการ ซ่ึงปัจจุบนัการใช้กลอ้งหนา้ (Selfie) ก็เร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึน เน่ืองจากสามารถกาํหนดมุมมอง ทิศทาง 

รวมถึงสามารถตั้งเวลาในการถ่ายรูปไดด้ว้ย  

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พึงพอใจใน ช่ือเสียง

ของยี่ห้อสินคา้ มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า สมาร์ทโฟนไอโฟนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากสําหรับกลุ่มตวัอย่าง 

เน่ืองจากอาจเลง็เห็นวา่ สินคา้มีอายกุารใชง้านในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พึงพอใจในการท่ีสามารถ

แบ่งจ่ายสินคา้เป็นงวดๆ ได ้เช่นการจ่ายบตัรเครดิต หรือซ้ือเคร่ืองผ่านศูนยใ์หบ้ริการอย่าง AIS TRUE DTAC ซ่ึง

สามารถแบ่งจ่ายสินคา้ไดสู้งสุดถึง 10 เดือนดว้ยกนั 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ พึงพอใจในการท่ีมีร้านคา้จดัจาํหน่ายมากมายหลายแห่ง เขา้ถึงไดง่้าย ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งปรารถนาท่ี

จะเขา้ร้านคา้ใดๆ กต็ามท่ีทาํใหเ้กิดทางเลือกไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พึงพอใจในการลดราคา

ตวัเคร่ืองสูงสุด 2,000 บาท หลงัจากท่ีมีการออกไอโฟนรุ่นใหม่ ทาํใหเ้ห็นว่าการลดราคาเป็นธรรมชาติท่ีจะทาํให้

คนสนใจหันมาใช้ไอโฟนรุ่นท่ีเก่ากว่า เน่ืองดว้ยมีการลดราคา แต่จะยงัไม่ซ้ือไอโฟนรุ่นใหม่ในทนัทีท่ีวางขาย

นัน่เอง 

           ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน เช่น อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาใน

การใชไ้อโฟน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
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สมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ท่ีแตกต่างกนั จึงทาํใหต้ั้งขอ้สังเกตไดว้่าอายุและระดบัการศึกษาของแต่ละกลุ่มตวัอย่างท่ี

แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกัน เช่น วยัรุ่นตอ้งการใช้งานแอพพลิเคชั่น

ประเภทเกม แต่ในขณะท่ีกลุ่มวยัทาํงานอาจจะช่ืนชอบแอพพลิเคชัน่สําหรับตรวจเช็คราคานํ้ ามนัประจาํวนั หรือ

ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ เป็นตน้ 

           ขณะท่ีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟน เช่น เพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน รุ่นของไอโฟน ความจุของหน่วยเกบ็ขอ้มูลของไอโฟน วตัถุประสงคใ์นการใชไ้อโฟน การใชง้านจากไอโฟน

ท่ีมากท่ีสุด ค่าใชจ่้ายในการใชง้านแต่ละเดือน ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึง

พอใจต่อส่วนประสมการตลาดสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ท่ีไม่แตกต่างกนั จะเห็นวา่เพศ หรืออาชีพท่ีแตกต่างกนัก็จะ

มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดท่ีไม่แตกต่างกัน กลุ่มตวัอย่างยงัคงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดในหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีกลุ่มตวัอย่างจะสนใจในการผ่อนชาํระค่าเคร่ืองมากกว่า ราคา

เคร่ืองท่ีมีราคาสูง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟน กับ ความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสม

การตลาดสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ทาํใหเ้กิดขอ้สงัเกตไดว้า่กระแสของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการความหรูหรา จึง

ทาํใหเ้กิดค่านิยมในการบริโภคสมาร์ทโฟนยี่หอ้ไอโฟน ทั้งจากการใชห้นา้จอสัมผสั การรอคอยกิจกรรมการตลาด

ในสมาร์ทโฟนรุ่นท่ีเก่ากวา่ หรือการท่ีหาโอกาสในการแบ่งจ่ายชาํระสินคา้เพ่ือใหไ้ดไ้อโฟนมาใชง้านก่อน  

 

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้        

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนไอโฟนและปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อ

ส่วนประสมการตลาด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใชส้มาร์ทไอโฟนท่ีเปล่ียนแปลงไปกว่าแต่

ก่อน เช่นการเนน้ติดฟิลม์กนัรอย การใชน้ิ้วหลายๆ น้ิวในการเล่ือนหนา้จอในไอโฟนเพ่ือความดูมีระดบัในสายตา

คนรอบขา้ง และการถ่ายรูปโดยใชก้ลอ้งหนา้ เพ่ือดูแลว้เป็นจุดเด่น สะดุดตาต่อผูอ่ื้นไดว้า่เป็นผูใ้ชไ้อโฟนอีกดว้ย 

ปัจจยัของส่วนประสมการตลาด ส่ิงท่ีคน้พบกคื็อยงัไม่มีปัจจยัใดเปล่ียนแปลงมากนกั ในส่วนของผลิตภณัฑ ์

และสถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย แต่ทางด้านราคามีการร่วมมือกับธนาคารในการผ่อนชําระค่า

โทรศพัทมื์อถือผ่านบตัรเครดิต ซ่ึงจะสามารถสะสมคะแนนแบบทวีคูณ และยงัมีการผ่อนชาํระไดสู้งสุด 10 เดือน

โดยท่ีดอกเบ้ีย 0% อีกดว้ย และปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในการลดราคาตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนสูงสุด

สาํหรับสมาร์ทโฟนรุ่นเก่ากว่า หลงัจากท่ีออกรุ่นล่าสุดไปแลว้ ทาํใหเ้ห็นว่าทางบริษทัฯ ไดมี้การทาํนโยบายปล่อย

สินคา้เพ่ือลดการคา้งสต๊อก ถือวา่เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีดีสาํหรับบริษทัฯ  

ในขณะท่ีขอ้สังเกตทางดา้นเพศ คือเพศหญิงชอบสีของตวัเคร่ืองท่ีมีความหลากหลายโดดเด่นกว่ายี่ห้ออ่ืน 

สืบเน่ืองดว้ยปัจจุบนัไอโฟนมีสีตวัเคร่ืองแค่ 4 ชนิด คือ สีขาว สีดาํ สีทองและสีกุหลาบชมพู เท่านั้น หากตอ้งการ

สร้างการทดลองซ้ือใช ้(Trial Rate) ก็ควรท่ีจะมีการเพ่ิมเติมสีสันของตวัเคร่ืองให้มากยิ่งข้ึน ปัจจยัทางดา้นอายุใน

กลุ่มตวัอย่างอายุ 25-29 ปี, 35-39 ปี และ 45-49 ปี คือกลุ่มท่ีพอใจในช่ือเสียงของยี่หอ้สินคา้ ทาํใหช่้วงอายุดงักล่าว
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ควรท่ีจะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของไอโฟนต่อไป ดงัเช่น Iphone SE ท่ีกาํลงัจะวางขายในประเทศไทยในปัจจุบนั 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการใช้งานในแต่ละเดือน จากกลุ่มตวัอย่างท่ีพอใจในยี่ห้อไอโฟนก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี       

600-899 บาท ซ่ึงถือว่าเป็นระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยปกติ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถเพ่ิมการดาวน์โหลด

โปรแกรมต่างๆ ท่ีเป็นของ แอปเปิล (Apple) เอง ในการเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึนได ้

ผูป้ระกอบการอาจจะมีการเพ่ิมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในตวัสมาร์ทโฟนไอโฟนใหเ้พ่ิมมากข้ึน เช่นการ

ใช ้ดาราหรือคนดงัมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ (Presenter) เพ่ือโอกาสในการเพ่ิมการรู้จกัในสินคา้ใหม้ากข้ึนไปอีก (Brand 

Awareness) เพ่ือแนวโนม้ท่ีจะสามารถเพ่ิมอตัราการทดลองซ้ือใชเ้ป็นคร้ังแรก (Trial Rate) ซ่ึงจะเป็นการส่ือสาร

เพ่ือใหผู้บ้ริโภครับรู้และจดจาํได ้รวมทั้งการใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ์สินคา้ (Publicity and Public Relations) 

ในการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีมากข้ึนเหนือกว่าระดบัของคู่แข่ง และควรท่ีจะในจุดท่ีคนสามารถเห็นไดเ้ป็น

จาํนวนมากเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน  
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรเพ่ิมเติมการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงานวิจยัของต่างประเทศเพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึง

กระแสของผูบ้ริโภค และยงัสามารถเพ่ิมความรู้และความเขา้ใจต่อการศึกษาวิจยัไดม้ากข้ึน 

2) ควรเพ่ิมเติมตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ในการศึกษา เช่น รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) เพ่ือใหท้ราบกระแส

ของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัใหม้ากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 177 

 

 

บรรณานุกรม 

คอตเลอร์ ฟิลลิป. (2550). คุณถาม คอตเลอร์ตอบ = According to Kotler. แปลโดย ธันยวชัร์ ไชยตระกูลชัย.                                    

 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์Brand Agebooks 

จงรัก ปริวตัรนานนท.์ (2553). ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและปัจจยัดา้นส่ือท่ีใชน้าํเสนอข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

 เลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

การจดัการตลาด มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

นุชจรินทร์ อ่ิมสมบัติ. (2553). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของ

พนกังาน ซ่อมบาํรุงอากาศยานฝ่ายช่าง บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่ณ สนามบิน 

 สุวรรณภูมิ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร 

เบญจรงค์ ตนะศุภผล. (2554). รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูใ้ชส่ื้อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบลค็

 เบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

พชรอร แสงแกว้. (2554). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ Apple Iphone ของผูบ้ริโภคใน

 กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ธีราทร ภู่เขียว. (2555). ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร. 

 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม วิทยาลยัการบริหารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ

 ทหารลาดกระบงั 

ราชบณัฑิตยสถาน. 2542. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร. นานมีบุ๊คพบัลิเคชัน่ส์. 

Samsung topped global smartphone sales in Q1 2015. Tomi Ahonen.  

 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sammobile.com/2015/05/26/samsung-topped-global-smartphone-sales-in-q1-

 2015-renowned-analyst-says/ 

Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 

 Psychological measurement. 30, 607-610. 

Schiffman, L.G. and Kanuk, L.L. 2007. Consumer Behavior. 9th Edition. Pearson International Edition,                            

 New Jersey, Pearson Prentice Hall. 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 178 

 

 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเส้ือยืดคอกลม  โดยใช้ระดบัความสําคญัของปัจจยั 

ส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster T-shirt product consumers on the important levels of the marketing mix  

กรัีศติกาญจน์ วงักานนท์ 1 และ ดร.สวรส ศรีสุตโต2 

Girastigan Wangganon and Dr.Sawaros Srisutto 

 

 

บทคดัย่อ 

         การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลม โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลม ในเขตอาํเภอพระประแดง 

จงัหวกัสมุทรปราการ จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใชวิ้ธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่

ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มชอบความโดดเด่น กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มมีไลฟ์

สไตลแ์ละกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มนกัช็อป 

 

คาํสาํคัญ: 1. การแบ่งกลุ่ม , 2.ระดับความสาํคัญ, 3.ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 

Abstract 

         The main purpose of this research is to study the importance of marketing mix on consumer purchasing 

T-Shirt product, and to cluster the T-Shirt product consumers. Data are collected by making an accidental survey 

in Prapadang District, Samutprakarn Province. There were 200 respondents. The data were analyzed by using the 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and Hierachical and K-means Cluster Analyses, Moreover the 

different segment groups were analyzed by using One way ANOVA. The results found that consumers could be 

grouped as  three clusters namely (1) unique consumer, (2) casual fashion consumer, and (3) shopper consumer. 

 

Keywords: 1.Cluster Analysis, 2.important level, 3.marketing mix  
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1. บทนํา 

 

         ปี 2553-2555 ร้าน The3Musketeers ไดท้าํการรับจา้งผลิตรวมถึงไดท้าํการผลิตและจดัจาํหน่ายเส้ือยืดคอ

กลมโดยการรับทาํเส้ือตามคาํสั่งซ้ือ หรือท่ีเรียกกันว่า MADE TO ORDER คือการทาํเส้ือตามแบบ ตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ ต่อมาปี 2556 เกิดคู่แข่งข้ึนช่ือว่า ร้านบา้นมอญ ไดเ้ร่ิมทาํการผลิตและจาํหน่ายเส้ือยืดคอกลมท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ รวมถึงรับทาํเส้ือตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้เช่นเดียวกนั 

 

       จากปัญหาท่ีพบคือ ผลประกอบการดาํเนินงานรายไดข้องทางร้านลดลง 

 
         ผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการศึกษาระดบัความสาํคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) จึง

ไดก้าํหนดเป็นวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือยืดคอกลมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทธปราการโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจซ้ือเส้ือยืดคอกลม และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือยืดคอกลมของผูบ้ริโภคในเขต

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

         สาํหรับประโยชนข์องงานวิจยัจะทาํใหท้ราบถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเส้ือ

ยืดคอกลมว่ามีลกัษณะอย่างไร พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือยืดคอกลม ตลอดจนสามารถแบ่งส่วนตลาด

ของผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลมออกเป็นกลุ่มๆ ตามระดบัความสําคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตาํแหน่งทางการตลาดท่ีเหมาะสมสามารถนําข้อมูลไปใช้

ประโยชนป์ระกอบการตดัสินใจและกาํหนดทางเลือกในระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

เส้ือยืดคอกลม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับประชากรศาสตร์ 

         พรทิพย์ วรกิจโภคาทร  (2529) ได้กล่าวถึงลักษณะผู ้รับสาร ท่ี วิ เคราะห์ตา มลักษณะทา งด้า น

ประชากรศาสตร์โดยมีปัจจยั อาย ุเพศ การศึกษา รายได ้ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนัออกไป 
 

2.2แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการกาํหนดตําแหน่งในตลาด 

(STP Marketing) 

การวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของตลาด

ออกเป็นส่วนยอ่ย (Segmentation) จากนั้นกก็าํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดท่ี

ตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปก็เป็นการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ี

แท้จริง (Real Prospects) เพ่ือผลักดันไปสู่การซ้ือและได้รับประสบการณท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลูกค้า ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ แน่นแฟ้นในระดบัท่ีสูงข้ึนไป (กาํพล สุทธิพิเชษฐ,์ 2552) 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

         Kotler (2000) อธิบายถึงแนวคิดกลยุทธ์ ส่วนประสมทางทางการตลาด 4P’s นั้น ประกอบดว้ย 4ประการ 

ดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจโดย

ผูผ้ลิตตอ้งพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 2. ราคา (Price) ส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา ผูบ้ริโภคจะใชร้าคาเป็นส่วนหน่ึงใน

การประเมินคุณภาพและคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์คาดหมายวา่จะไดรั้บ 

3.การจดัจาํหน่ายหรือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นขั้นตอนท่ีสินคา้จากผูผ้ลิตส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

แบ่งออกได้ 2 ส่วนดังน้ี ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) และ การกระจายสินค้า (Physical 

Distribution 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 5 เคร่ือมือ ดงัน้ี การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยใช้

พนักงานขาย (Personal Selling) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การตลาด

ทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response) การโฆษณา (Advertising) 
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2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 

         Philip Kotler  (อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการ

วิจยัหรือค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภคเพ่ือค้นหาคาํตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ประกอบดว้ย Who (ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย) , What (ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร), Why (ทาํไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจ

ซ้ือ), Whom (ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ), When (ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด), Where (ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน), How 

(ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร) 

 

3. วธีิการศึกษา 

         ประชากร  คือผูบ้ริโภคเส้ือผา้สาํเร็จรูปประเภทเส้ือยืดคอกลม อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูท่ี่เขตอาํเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ อนัประกอบไปดว้ย 5 สถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วมประชากรท่ีมาจากหลายสถานท่ีท่ี

อาศยัอยู่ สัญจรไปมา ประกอบดว้ยตลาดพระประแดง, ตลาดบางนํ้าผึ้ง, บ๊ิกซี พระประแดง, ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต

และท่านํ้าพระประแดง โดยเป็นขอ้มูลจาํนวนประชากร ของปี พ.ศ.2557 ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 30,939 คน (สถิติ

ประชากรแยกรายอาย ุอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 

         กลุ่มตัวอย่าง  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีมีความ

คลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 370 คน แต่ดว้ยขอ้จาํกดั

ดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูล จึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอย่าง อน่ึง เม่ือลดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลง จะ

ไดค่้าความคลาดเคล่ือนใหม่เป็น ±6.91% 

         การเก็บรวบรวมข้อมูล  สุ่มกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ตวัอย่าง จากผูบ้ริโภคเส้ือผา้สาํเร็จรูปประเภทเส้ือยืด

คอกลม ทาํการแจกแบบสอบถามโดยการเลือกสุ่มตามความสะดวกในการใหข้อ้มูลและง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล 

จาํนวน 5 สถานท่ีในเขตอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ในช่วงวนัจนัทร์- อาทิตย ์ระหว่างวนัท่ี 15 

ธนัวาคมพ.ศ. 2558– 14 มกราคม พ.ศ.2559ช่วงเวลา 08.00-21.00 น. 

         การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้

วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One 

Way ANOVA และทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือยืดคอกลม 

        จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.50มีอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี ร้อย

ละ 35.00มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง ≤ 15,000 บาท ร้อยละ 40.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 83.50  
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ระดบัความสําคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือเส้ือยืดคอกลม พบว่าระดบัความสําคญัยู่ใน

ระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัตํ่า

เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัในแต่ละดา้นพบวา่ 

         1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเส้ิอยืดคอกลมให้ระดบัความสําคญัสูงสุดคือมีสีให้เลือกหลากหลาย

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.37)ส่วนระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ มีตรายี่หอ้ติดกบัเสือยืด (ค่าเฉล่ีย 3.00)  

         2. ดา้นราคา  ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลมใหร้ะดบัความสาํคญัสูงสุดคือการติดป้ายบอกราคาชดัเจนมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.20) ส่วนระดบัความสาํคญัตํ่าสุดโอนผา่นแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนมือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

         3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลมใหร้ะดบัความสาํคญัสูงสุดคือบริการจดัส่ง

สินค้าทางไปรษณีย์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.01) ส่วนระดับความสําคญัตํ่าสุดคือ การสั่งซ้ือผ่านตัวแทนจาํหน่าย 

(ค่าเฉล่ีย 2.94) 

         4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลมให้ระดบัความสําคญัสูงสุดคือมีบริการรับ

เปล่ียนสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) ส่วนระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ มีพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 

3.11) 

 

ส่วนที ่2 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเส้ือยืดคอกลม โดยใช้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีต่อการตัดสินใจซ้ือ และจากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเส้ือยืดคอกลม สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ออก

ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

 

แผนภูมทิี่  1  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นผลิตภณัฑ ์

 
 

         จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑท่ี์สูงกว่าทุกกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีชอบความโดดเด่น 

รองลงมาคือ กลุ่มมีไลฟ์สไตล ์และกลุ่มนกัช็อป ตามลาํดบั 

 

1. มีรูปแบบ
เส้ือผา

หลากหลาย 
เชน เส้ือยืด
คอกลม , 

เส้ือกลาม*

2. การ
ออกแบบท่ี

แตกตางจาก
รานอ่ืน*

3. มีสีให
เลือก

หลากหลาย
*

4. ความ
หลากหลาย
ของลวดลาย

เส้ือยืด*

5. มีตราย่ีหอ
ติดกับเสือ

ยืด*

กลุมชอบความโดดเดน 3.955 4.689 4.606 4.189 3.341

กลุมมีไลฟสไตล 3.563 4.313 4.313 4.344 2.313

กลุมนักช็อป 2.639 2.667 3.556 3.500 2.333

รวม 3.655 4.265 4.370 4.090 2.995
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แผนภูมทิี่  2  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นราคา 

 

 
 

         จากแผนภูมิท่ี 2  จะเห็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นราคาสูงกวา่ทุกกลุ่มคือ กลุ่มท่ีชอบความโดดเด่น 

รองลงมาคือ กลุ่มนกัช็อป และกลุ่มมีไลฟ์สไตล ์ตามลาํดบั 

 

แผนภูมทิี่  3  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

 

 
 

         จากแผนภูมิท่ี 3  จะเห็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสูงกวา่ทุกกลุ่มคือ กลุ่มท่ีชอบ

ความโดดเด่น รองลงมาคือ กลุ่มนกัช็อป และกลุ่มมีไลฟ์สไตล ์ตามลาํดบั 

 

 

 

 

1. การติด
ปายบอก

ราคา
ชัดเจน*

2. ราคาถูก 
(ประมาณ 

150 บาท)*

3. มีหลาย
ราคาให
เลือก

4. เทียบ
ราคาแลวถูก
กวารานอ่ืน*

5. ความ
หลากหลาย
ในการชําระ
เงิน เชน  

โอนผาน…
กลุมชอบความโดดเดน 4.258 3.803 3.727 4.326 4.136

กลุมมีไลฟสไตล 3.813 3.125 3.438 3.469 1.938

กลุมนักช็อป 4.056 3.833 3.583 3.861 3.222

รวม 4.150 3.700 3.655 4.105 3.620

1. จัด
จําหนายใน
สถานท่ีจัด
งานแสดง
สินคา*

2. สถานท่ี
จัดจําหนาย

อยูใน
หางสรรพสิ

นคา*

3. ความ
หลากหลาย

ในชอง
ทางการ
ส่ังซ้ือ

ออนไลน…

4. บริการ
จัดสงสินคา

ทาง
ไปรษณีย*

5. การ
ส่ังซ้ือผาน
ตัวแทน

จําหนาย*

กลุมชอบความโดดเดน 3.902 3.545 4.242 4.379 3.197

กลุมมีไลฟสไตล 2.500 2.563 2.781 2.969 1.875

กลุมนักช็อป 2.944 2.750 3.861 3.556 2.944

รวม 3.505 3.245 3.940 4.005 2.940
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แผนภูมทิี่  4  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 
 

         จากแผนภูมิท่ี 4  จะเห็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสูงกวา่ทุกกลุ่มคือ กลุ่มท่ีชอบ

ความโดดเด่น รองลงมาคือ กลุ่มนกัช็อป และกลุ่มมีไลฟ์สไตล ์ตามลาํดบั 

 

ตารางที่  1แสดงขอ้มูลสรุปลกัษณะท่ีสาํคญัในแต่ละส่วนตลาด 

 

กลุ่มที่ 1  

“กลุ่มชอบความโดดเด่น” 

( จาํนวน 132 คน) 

กลุ่มที่ 2  

“กลุ่มมไีลฟ์สไตล์” 

( จาํนวน 32 คน) 

กลุ่มที่ 3 

“กลุ่มนักช็อป” 

( จาํนวน 36 คน) 

1.การออกแบบท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน 

2. มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย 

3. มีบริการรับเปล่ียนสินคา้ 

4.บริการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์

5. ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือจาํนวนมาก 

6. โฆษณาสินคา้ใหม่ ๆ ผา่น  Facebook , 

Line 

7. เทียบราคาแลว้ถูกกวา่ร้านอ่ืน 

8. การติดป้ายบอกราคาชดัเจน 

9.ความหลากหลายในช่องทางการสัง่ซ้ือ

ออนไลนไ์ด ้เช่น  - facebook- Line 

10. ความหลากหลายในการชาํระเงิน เช่น 

โอนผา่นแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนมือถือ 

1.ความหลากหลายของวดลาย 

เส้ือยืด 

2. การออกแบบท่ีแตกต่างจาก

ร้านอ่ืน 

3. มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย 

4. ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือจาํนวนมาก 

5. มีบริการรับเปล่ียนสินคา้ 

6. การติดป้ายบอกราคาชดัเจน 

7. มีรูปแบบเส้ือผา้หลากหลาย  

เช่น เส้ือยืดคอกลม , เส้ือกลา้ม 

8. เทียบราคาแลว้ถูกกวา่ร้านอ่ืน 

9. มีหลายราคาใหเ้ลือก 

10. โฆษณาสินคา้ใหม่ ๆ ผา่น   

Facebook , Line 

1. ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือจาํนวนมาก 

2. การติดป้ายบอกราคาชดัเจน 

3. เทียบราคาแลว้ถูกกวา่ร้านอ่ืน 

4. ความหลากหลายในช่องทาง 

การสัง่ซ้ือออนไลนไ์ด ้ เช่น  - 

facebook  - Line 

5. ราคาถูก (ประมาณ 150 บาท) 

6. โฆษณาสินคา้ใหม่ๆ ผา่น   

Facebook , Line 

7. มีหลายราคาใหเ้ลือก 

8. มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย 

9. บริการจดัส่งสินคา้ทาง 

   ไปรษณีย ์

10. มีบริการรับเปล่ียนสินคา้ 

1. มี
พนักงาน

ขาย
แนะนํา
สินคา*

2. มี
บริการรับ
เปล่ียน
สินคา*

3. 
สวนลด
พิเศษ
เมื่อซ้ือ

จํานวน…

4. มีพรี
เซ็นเตอร
ในการ

โฆษณา
สินคา*

5. 
โฆษณา
สินคา
ใหมๆ 
ผาน  …

6. มี
บริการส่ัง
สินคา 24

ชม.*

กลุมชอบความโดดเดน 3.773 4.576 4.371 3.288 4.348 4.076

กลุมมีไลฟสไตล 2.875 3.844 4.000 2.500 3.281 1.938

กลุมนักช็อป 2.500 3.556 4.083 2.972 3.667 3.139

รวม 3.400 4.275 4.260 3.105 4.055 3.565
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กลุ่มที่ 1 “กลุ่มชอบความโดดเด่น”  

         เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในทุกดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีสูงท่ีสุด โดย ดา้นผลิตภณัฑ ์ให้

ความสาํคญัในเร่ืองของการเส้ือผา้ท่ีมีความแตกต่างจากร้านอ่ืน ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการเทียบราคา

แลว้ถูกกว่าร้านอ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง บริการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์และดา้น

การส่งสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองมีบริการรับเปล่ียนสินคา้ 

         กลุ่มที่ 2“กลุ่มมไีลฟ์สไตล์”  

        เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนอ้ยกวา่ทุกกลุ่ม โดย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ ความหลากหลายของลวดลายเส้ือยืด ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 

การติดป้ายบอกราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง บริการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือจาํนวนมาก 

         กลุ่มที่ 3“กลุ่มนักช็อป”  

         เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองในแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มท่ี 1 แต่

มากกวา่ กลุ่มท่ี 2 แต่จะใหค้วามสาํคญัสูงสุดใน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ส่วนลดพิเศษเม่ือ

ซ้ือจาํนวนมาก  รองลงมา ด้านราคา ให้ความสําคัญในเร่ือง การติดป้ายบอกราคาชัดเจน ด้านผลิตภัณฑ์ ให้

ความสาํคญัในเร่ือง มีสีใหเ้ลือกหลากหลาย และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง บริการจดัส่ง

สินคา้ทางไปรษณีย ์ตามลาํดบั 

         ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์เพญ็ ผิวบาง (2548) ไดศึ้กษาปัจจยัประกอบในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

สาํเร็จรูปของกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาในแขตอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ท่ีระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาด

มีปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบร่วมกนั 4 ปัจจยั คือ 1. ผลิตภณัฑ ์2. ราคา 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ 4. การส่งเสริม

การขายจากผลการแบ่งกลุ่มสามารถสรุปไดว้่าทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าทุกลุ่มให้ความสําคญัในปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

ส่วนที ่3พฤติกรรมการซ้ือเส้ือยืดคอกลม 

         ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือจะเส้ือยืดคอกลมใหก้บัตวัเอง รูปแบบเป็นส่ิงกระตุน้ใหซ้ื้อเส้ือยืดคอกลม เน้ือผา้มี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ลายตวัหนงัสือ/ขอ้ความเป็นลายท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคมกั

เลือกซ้ือเส้ือยืดคอกลมจากหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด ในช่วงเวลาบ่าย (13:00-18:00) อยู่ท่ีระดบัราคา 100-199 บาท

ซ้ือจาํนวน 2 ตวั/คร้ัง ชาํระสินคา้ดว้ยเงินสด โดยผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น 

Facebook, IG, Line และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  
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5.  สรุปผลการศึกษา 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

         จากการศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในคร้ังน้ีจะ

เห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัสูงในทุกปัจจยั สามารถพิจารณารายดา้นดงัน้ี 

 

         ด้านผลติภัณฑ์  

         จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดจะเป็นเร่ืองของมีสี

ใหเ้ลือกหลากหลาย รองลงมาคือ การออกแบบท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน ดงันั้นผูป้ระกอบการเห็นวา่การนาํกลุยทุธ์ดา้น

ผลิตภณัฑ์มาพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการสร้างความแตกต่างในตวัผลิตภัณฑ์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งท่ีมีของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอยูใ่นตลาด 

         ด้านราคา  

         ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างส่วนมากจะเนน้ท่ีการติดป้ายบอกราคาชดัเจน รองลงมาคือ เทียบราคาแลว้ถูกกวา่

ร้านอ่ืน ซ่ึงจะส่งผลต่อผูป้ระกอบการในเร่ืองท่ีตอ้งวางแผนดา้นตน้ทุนสินคา้ท่ีให้มีตน้ทุนท่ีไม่สูงเกินไป เพ่ือท่ีจะ

สามารถนาํสินคา้ออกมาจาํหน่ายไดใ้นราคาท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถซ้ือได ้และการติดป้ายราคาท่ีชดัเจนยงัช่วย

ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดท้นัที 

        ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย   

         ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างส่วนมากใหค้วามสาํคญัดา้นบริการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์รองลงมาคือ ความ

หลากหลายในช่องทางการสั่งซ้ือออนไลน์ได ้เช่น  - facebook  - Line ดงันั้นผูวิ้จยัเห็นว่าในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไป 

ทาํใหผู้ป้ระกอบการควรใส่ใจในเร่ืองของเทคโนโลยี รวมถึงโซเชียลมิเดียท่ีจะเขา้มาช่วยในการจาํหน่ายสินคา้ท่ีง่าย

ข้ึนสาํหรับผูป้ระกอบการและเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

        ด้านการส่งเสริมการตลาด   

         ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างส่วนมากให้ความสําคญัในเร่ืองมีบริการรับเปล่ียนสินคา้ รองลงมาคือ ส่วนลด

พิเศษเม่ือซ้ือจาํนวนมาก ซ่ึงถึงว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถใช้ไดผ้ลทางดา้นจิตวิทยากับกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายท่ีเป็นเพศหญิง 
 

         นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเส้ือยืดคอกลม ท่ีสามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่มตาม

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถนาํความแตกต่างของทั้ง 3 กลุ่มมากาํหนดกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 “ กลุ่มชอบความโดดเด่น ”  

         เป็นกลุ่มท่ีใหป้ระเด็นท่ีสูงสุดในเร่ืองการออกแบบท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน และ ประเดน็ท่ีตํ่าสุดในเร่ือง การ

สั่งซ้ือผ่านตวัแทนจาํหน่าย  ซ่ึงทาํใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการควรเนน้การผลิตและจาํหน่ายเส้ือยืดคอกลมให้มีความ
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โดดเด่น จากคู่แข่งขนั เช่น รูปแบบท่ีทนัสมยั ลวดลายท่ีสวยงามโดดเด่น เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ควรเพ่ิมช่องทางใน

การกระจายสินคา้ใหส้ามารถซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน โดยสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย 

 กลุ่มท่ี 2 “ กลุ่มมีไลฟ์สไตล ์”  

         เป็นกลุ่มท่ีใหป้ระเด็นท่ีสูงสุดในเร่ือง ความหลากหลายของลวดลายเส้ือยืด และ ประเด็นท่ีตํ่าสุดในเร่ือง 

การสั่งซ้ือผ่านตวัแทนจาํหน่าย  จึงทาํให้ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมความหลายหลายในลวดลายของเส้ือยืด ให้เลือก

หลากหลาย ประกอบกบัตอ้งผลิตเส้ิอยืดท่ีมีคุณภาพดี ใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในสินคา้ในการสัง่ซ้ือผ่านตวัแทนจาํหน่าย

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มท่ี 3 “ กลุ่มนกัช็อป ”  

         เป็นกลุ่มท่ีใหป้ระเด็นสูงสุดในเร่ือง ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือจาํนวนมาก และ ประเด็นท่ีตํ่าสุดในเร่ือง มีตรา

ยี่หอ้ติดกบัเสือยืด จะมีพฤติกรรมชอบช็อป และมกัจะซ้ือเส้ือในจาํนวนมากๆ เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ผูป้ระกอบการ

ควรผลิตสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย และมีคุณภาพ รวมถึงการใชก้ลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด เช่น การจดัโปรโมชัน่ 

เพ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนร่วม และเกิดการซ้ือสินคา้ สร้างความจงรักภกัดีใหก้บัลูกคา้ 
 

         จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือยืดคอกลมใหก้บัตวัเอง โดยเลือกจาก

รูปแบบ เน้ือผา้ และลายตวัหนงัสือ/ขอ้ความมากท่ีสุด สถานท่ีซ้ือจะเป็นหา้งสรรพสินคา้ ในช่วงเวลาบ่าย (13:00-

18:00) ซ่ึงการซ้ือเส้ือยืดคอกลมแต่ละคร้ังในระดบัราคา 100-199 บาท อยู่ท่ี 2 ตวั/คร้ัง ชาํระสินคา้ดว้ยเงินสด และ

ส่ืออนไลนเ์ช่น Facebook, IG, Line มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีพบนั้น ทาํใหเ้ห็น

วา่ผูป้ระกอบการควรทาํความเขา้ใจในความชอบ ความตอ้งการของผูบ้ริโภควา่เป็นอยา่งไร ในเร่ืองของรูปแบบท่ีมี

ความหลากหลาย โดดเด่น ทาํใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง ยงัตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนและความสามารถในการซ้ือของผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย เม่ือทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแลว้ ก็จะสามารถตอบสนองสินคา้ใหต้รงต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมถึงการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีผลต่อการช่วยในการดาํเนินธุรกิจและเพ่ิม

ความหลากหลายในช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้ในยคุปัจจุบนั ช่วยสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน

นาํไปสู่การประสบความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจและการเพ่ิมยอดขายในธุรกิจ 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคก๋วยเตีย๋วห้อยขาโดยใช้พฤตกิรรมผู้บริโภคก๋วยเตีย๋ว และ

ส่วนผสมทางการตลาด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดผูข้องบริโภคก๋วยเต๋ียว

และเเบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวโดยใชปั้จจยัดา้นพฤิกรรมและส่วนผสมทางการตลาดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200  คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้วามถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน แบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์

ความแตกต่างเเต่ละกลุ่มโดยใชวิ้ธี One Way Anovan ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่ม ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 Hyginen1 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นความสะอาด

ของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ จะทาํการตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีความสะอาดของอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ มีความ

ตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาเป็นอนัดบัหน่ึง กลุ่มท่ี 2  influential person เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใช้

บริการร้านก๋วยเต๋ียวเพราะมีผูมี้อิทธิพลเเนะนาํมา นั้นคือเพ่ือน หรือคนรู้จกั มีความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาด

ดา้นกระบวนการคือการใหมี้แอปพลิเคชัน่สั่งอาหารล่วงหนา้  และกลุ่มท่ี 3 Produt - Base 3 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใหค้วาม 

สาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นรสชาติเป็นอนัดบัหน่ึง มีความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

กลุ่มผูบ้ริโภคน้ีตอ้งการใหบุุ้คลากรผูใ้หบ้ริการปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพ 
 

คาํสาํคัญ: ก๋วยเต๋ียวห้อย, ก๋วยเต๋ียว, พฤติกรรม, ส่วนผสมทางการตลาด, การแบ่งกลุ่ม 

  

Abstract 

For this research’s objectives are to study about consumer behavior and marketing mix of customer 

demand. Divided customer by behavioral factors and marketing mix in Meuang Rayong. Gather 

ingormation of  200 participants by used questionnaire and used frequency, percent, average and standard 

deviation for analysis. Use Hierarchical and K-means cluster analysis divide customer. Resultant that could 

divide consumers noodle to 3 clusters in MeuangRayong by use one way anova method for analyze 

distinction each cluster as following. 1stHyginen cluster, customers those focus on cleanness of kitchenware, 
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thus customer’s decision that cleanness is the first option and render for marketing mix of demand to the 

first by price. 2nd Influential person cluster, customers those persuaded by they acquaintances, friends and 

family to consume, thus render for marketing mix of demand to the process by make for ordering on mobile 

phone application. 3rd Product-base cluster, customers those focus on noodle taste, thus render for marketing 

mix of demand to crews and services, this cluster required for a genteel and excellent services. 

 

Keywords: Hoi Kha Noodle, Noodle, Behavior, Marketing mix, Cluster divide 
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1. บทนํา 

 

การบริโภคก๋วยเต๋ียวของคนไทยในปัจจุบนัมีปริมาณสูงข้ึนรองจากการบริโภคขา้ว จนอาจกล่าวไดว้่า

ก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารหลกัของคนไทยประเภทหน่ึงท่ีใชป้รุง อาหารไดห้ลายชนิดและมีความตอ้งการบริ โภคอย่าง

สมํ่าเสมอ แมภ้าวะเศรษฐกิจจะชะลอตวั แต่ปริมาณความตอ้งการบริ โภคก๋วยเต๋ียวไม่ไดล้ดปริมาณลงก๋วยเต๋ียวจึง

ถือเป็นอาหารท่ีช่วยสร้างอาชีพให้กบัคนไทยในหลายๆ กลุ่มปัจจุบนัอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเต๋ียวในประเทศไทยมี 

ผูป้ระกอบการกวา่ 400ราย ทั้งในระดบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) กระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีมูลค่าการบริโภคภายในประเทศเฉล่ียต่อปีนบั 10,000 ลา้นบาท 

และมีมูลค่าการส่งออกถึง 1,400 ลา้นบาทกาํลงัการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวทัว่ประเทศประมาณ 70,000 กิโลกรัมต่อวนั

ธุรกิจเสน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ก๋วยเต๋ียวนั้นยงัเป็นท่ีตอ้งการของคนไทยจากมูลค่าการบริโภคภายใ นประเทศ (กาญจนา 

เศรษฐนนัท,์2554) 

ธุรกิจก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาเป็นธุรกิจ ท่ีอยู่ในรูปแบบ Start up แต่เน่ืองดว้ยผูวิ้จยัมีความชาํนาญดา้นการประกอบ

อาหารซ่ึงเป็นจุดสําคญัท่ีมาของรสชาติและเป็นศกัยภาพท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้รวมทั้งผูวิ้จยัยงัมีทาํเลท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบธุรกิจ ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัระยอง เเต่เน่ืองดว้ยผูวิ้จยัยงัขาดประสบการณ์ในการทาํ

ธุรกิจและขาดข้อมูลทางการตลาด ได้แก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และความต้องการส่วนผสมทางการตลาด จึง

จาํเป็นตอ้งศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม 

ธุรกิจร้านร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาเป็นท่ีน่าสนใจเน่ืองจากมี ความเป็นเอกลกัษณ์ ความแปลกของ

ก๋วยเต๋ียวห้อยขาคือ ลกัษณะของร้านมีท่ีนัง่แบบห้อยขาลงมาดา้นล่างร้านโดยผูน้ัง่รับประทานกบัพ้ืนไม ้ลกัษณะ

โต๊ะจะยาวเรียงกนัเกือบรอบร้าน ส่วนบริเวณกลางร้านจะเป็นโต๊ะไมเ้ต้ียๆนัง่รับประทานกบัพ้ืน ส่วนใหญ่ก๋วยเต๋ียว

ห้อยขาจะมีร้านติดกับแม่นํ้ าทาํให้บรรยากาศร่มร่ืน ประเภทก๋วยเต๋ียวท่ีให้บริการในร้านก๋วยเต๋ียวห้อยขา จะ

ประกอบไปดว้ย  ก๋วยเต๋ียวสุโขทยั ก๋วยเต๋ียวตม้ยาํ ก๋วยเต๋ยวนํ้าตก รวมทั้งก๋วยเต๋ียวเยน็ตาโฟ ผูบ้ริโภคสามารถเลือก

รับประทานไดต้ามความตอ้งการ เพียงแค่มาใชบ้ริการเพียงร้านเดียว ก็ตอบสนองความตอ้งการไดค้รบ“ก๋วยเต๋ียว

หอ้ยขา” จึงเป็นหนทางท่ีจะสร้างความเเตกต่างจาก คู่เเข่ง เน่ืองจากก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาหารับประทานยากในปัจจุบนั 

หากผูบ้ริโภคตอ้งการใชบ้ริการจึงจาํเป็นตอ้งเดินทาง ไปใชบ้ริการท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 

ธุรกิจร้านอาหารประเภทร้านก๋วยเต๋ียวท่ีเปิดให้บริการมีการเเข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนเเรงงานวิจยัการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาโดยใชพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียว และส่วนผสมทางการตลาด ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง 

จะช่วยใหผู้วิ้จยัทราบกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดพฤติกรรมผูบ้ริโภค และทราบความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดมากท่ีสุด เพ่ือนาํไปปรับใชใ้นธุรกิจไดจ้ริง ในเร่ืองการวางกลยทุธ์ทาง

การตลาด ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้ง การของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือ และการใช้

ผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบลกัษณะความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ของผูบ้ริโภค โดยใชค้าํถาม

จากโมเดล6W1H เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศริวรรณ เสรีรัตน,์ 2541) 

  6W 1H Analysis Model คือ เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธุรกิจสามารถรู้ถึงขอ้มูลเชิง

ลึกของผูบ้ริโภคในรูปแบบขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจก่อนท่ีจะเร่ิมหรือปรับปรุงธุรกิจการจะขายสินคา้

หรือบริการจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะทราบวา่สินคา้หรือบริการของเราสามารถ

ตอบสนองพวกเขาไดห้รือไม่ ซ่ึงหากผูป้ระกอบการยงัไม่ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคกส็ามารถใชห้ลกัการ 6W 

1H เป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได ้ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

   Who : กาํหนดวา่กลุ่มเป้าหมายคือใคร โดยกาํหนดจาก อาย ุเพศ การศึกษา รายได ้อาชีพ รูปแบบการใช้

ชีวิต โดยอา้งอิงจากหลกัประชากรศาสตร์เป็นตวักาํหนด 

    What : เราตอ้งการขายอะไรและส่ิงนั้นสามารถตอบสนองของผูบ้ริโภคไดห้รือไม่ โดยวิเคราะห์

ผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของ จุดเด่นผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ได ้ความแตกต่างจากคู่แข่ง ผลิตภณัฑต์รงต่อ

จุดประสงคข์องผูใ้ชห้รือไม่ 

    When : ผูบ้ริโภคจะซ้ือเม่ือใด เป็นการวิเคราะห์ความถ่ีในการซ้ือมากนอ้ยเพียงไร โอกาสในการซ้ือเป็น

ช่วงใด เช่น เชา้ กลางวนั เยน็ กลางคืน วนัสาํคญัต่างๆ 

    Where : ผูบ้ริโภคจะสามารถซ้ือไดจ้ากท่ีไหน เป็นการกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายและสถานท่ีวา่ลูกคา้

จะซ้ือผลิตภณัฑไ์ดจ้ากท่ีไหนบา้ง 

    Whom : ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยอา้งอิงจากกลุ่มบุคคลท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ ใหค้วาม

เช่ือถือและไวใ้จ เช่น แพทย ์ดารา นกัร้อง คนในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน 

    Why : ทาํไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือ เหตุผลใดท่ีผูซ้ื้อใหค้วามสนใจและซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

    How : ตดัสินใจซ้ืออยา่งไร เป็นการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ โดยจะแบ่งขั้นตอนได้

ดงัน้ี 

            1. การรับรู้ปัญหา เป็นการรับรู้วา่หากไม่มีสินคา้หรือบริการดงักล่าวจะมีผลกระทบอยา่งไรต่อชีวิต 

           2. การหาขอ้มูล เป็นหาขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากส่ือต่างๆหรือบุคคลอา้งอิง 

            3. ประเมินทางเลือก คือขั้นตอนของการตดัสินใจผลิตภณัฑว์่ามีผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั

หรือไม่ 

           4. การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือในขณะนั้น 
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2. ทฤษฎส่ีวนผสมทางการตลาดเป็นแนวคิดทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิสินค้าและบริการ ซ่ึงได้นําส่วนผสมทางการ

ตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวจัิย เพ่ือค้นหาความต้องการส่วนผสมทาง

การตลาด ดังต่อไปนี ้(Kotler, 2012) 

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการส่งใหผู้บ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชนจ์าก

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ รวมทั้งไดรั้บคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ ในวิจยัเล่มน้ี ผลิตภณัฑมี์ 2 ประเภท ดงัน้ี ผลิตภณัฑท่ี์จบั

ตอ้งได ้เรียกวา่สินคา้ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้เรียกวา่บริการ กลยทุธ์ท่ีใชก้บัตวัผลิตภณัฑห์รือจุดเด่นของ

ผลิตภณัฑจ์ะเป็นกลยทุธ์ท่ีเก่ียงขอ้งกบัแพค็เกจหรือรสชาติเป็นตน้ 

ราคา (Price) ราคาคือตวัวดัคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปแบบตวัเงิน ราคานั้นอยูท่ี่คุณค่าผูบ้ริโภคมีต่อตวัสินคา้

และบริการ ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดราคาสินคา้และบริการใหมี้ความเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของสินคา้และบริการกบัราคา (Price) ของสินคา้และบริการนั้นถา้

คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการกาํหนดราคาการใหสิ้นคา้และบริการควรมีความเหมาะสมกบั

คุณค่าท่ีผูป้ระกอบการส่งมอบใหก้บัผูบ้ริโภค 

ช่องทางการจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการเสนอสินคา้และบริการท่ี

ผูป้ระกอบการมีใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงการเสนอคุณค่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเร่ืองคุณค่า 

คุณประโยชนข์องบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงผูป้ระกอบการควรพิจารณาการเลือกทาํเลและช่องทางการ

จาํหน่าย ช่องทางการเสนอบริการใหช้ดัเจนและถ่ีถว้น ช่องทางจดัจาํหน่ายใชช่้องทางใดนั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

คาํนึงถึงความสะดวกต่อการเขา้ถึง เช่น การขายทางอินเตอร์เน็ตมีหนา้ร้านขายผา่นตวัแทนเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึง

และสามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี เพียงแค่ผูบ้ริโภคมีอินเตอร์เน็ทเป็นตน้ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดมีความสาํคญัมากถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใหข้อ้มูล 

ส่ือสาร ข่าวสาร ใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้และเกิดแรงชกัจูง แรงจูงใจกบัผบูริโภค โดยผูบ้ริโภคจะมีทศันคติ พฤติกรรม

ตอบสนองอยา่งไรข้ึนอยู่กบัการส่ือสารผูป้ระกอบการจึงถือวา่เคร่ืองมือดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นกญุแจสาํคญั

ของการตลาดสายสมัพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดในตวัผลิตภณัฑด์ว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายซ่ึงถือไดว้า่

เป็นหวัใจหลกัท่ีผูป้ระกอบการใชเ้ป็นกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหแ้ก่สินคา้และบริการของตน 

ดา้นบุคลากร (People) บุคคลากรขององคก์รจะตอ้งมีความสามารถในการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ และมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆหรือเพ่ือการสร้างค่านิยมใหแ้ก่องคก์ร โดยบุคลากรคือผู ้

ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากผูป้ระกอบการวา่บุคลากรนั้นมีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ทศันคติ เพียงพอท่ีจะ

เสนอคุณค่าใหผู้บ้ริโภค 

การสร้างเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)การสร้างเสนอลกัษณะทาง

กายภาพเป็นการสร้างและเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัผูบ้ริโภค โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้น

กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ เช่นพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีบรรยากาศท่ีสวยงาม

เพียงพอต่อการใชบ้ริการ สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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ดา้นกระบวนการ (Process) กระบวนการคือกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการและแบบแผน

วิธีการนาํเสนอคุณค่าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ กระบวการ ยงัรวมถึงกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ

และงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  

 

3. วธีิการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed – 

Ended Questions) แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม คือขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ

แบบสอบถาม เช่น อาย ุเพศ การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะคาํถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) มีคาํถาม

ทั้งหมด 6 ขอ้ แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการก๋วยเต๋ียวหอ้ยขา ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบ

สาํรวจรายการ (Check list) มีคาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชด้า้น Consumer 

Behavior (6W1H) มีคาํถามรวมทั้งหมด 18 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบท่ี

ตดัสินใจซ้ือ 3ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 3 ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นโอาสในการใชบ้ริการ 3 ขอ้ 

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีผูซ้ื้อใชบ้ริการ 3ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 3 ขอ้ และ

แบบสอบถามดา้นความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาด มีคาํถามรวมทั้งหมด 21 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็นคาํถามเก่ียวกนัปัจจยั

ดา้นผลิตฑ ์3ข ้อ ดา้นราคา 3 ขอ้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ขอ้ ดา้นส่งเสริมการตลาด 3ขอ้ ดา้นบุคคลากร 3 ขอ้ 

ดา้นการสร้างและเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3 ขอ้ ดา้นกระบวนการ 3 ขอ้ โดยคาํถามในส่วนท่ี 3 น้ีมีลกัษณะเป็นการ

วดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบัLikert – Scale 5 ระดบั เพ่ือวดัขอ้คิดเห็น และความตอ้งการ 

ประชากร ผูวิ้จยักาํหนดขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ดงัน้ีกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัระยองมีจาํนวน

ประชากรทั้งส้ิน 674,393 คนโดยแบ่งเป็นประชากรชาย 332,253 คนประชากรหญิง 342,140 คน และเน่ืองดว้ยผูวิ้จยัมี

ทาํเลท่ีตั้งธรุกิจก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาอยู่ในจงัหวดัระยองบริเวณถนนยมจินดาจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่

ในอาํเภอเมือง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั้งส้ิน 96,624 คนเป็นชายทั้งส้ิน 48,058 คนเป็นหญิงทั้งส้ิน 48,566 คนผูวิ้จยัจะ

ทาํการคน้หาจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางสาํเร็จรูปKrejcie and Morgan (1970)ซ่ึงจาํนวนประชากร 96,624 

คนตามตารางKrejcie and Morgan ถา้ประชากรมีจาํนวนมากกวา่75,000 คน  จะตอ้งใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 382 ตวัอยา่ง

เเต่เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัของเวลาจึงยุบรวมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่1 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่าทางสถิติดว้ยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที่2 ใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึง

เป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ ส่วนที่3ใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H)และปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่วนที่ 4ใชส้ถิติ Cluster Analysis เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาโดย

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H)และปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps)เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มสถิติ Cluster Analysis จะช่วยแบ่งกลุ่มส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัให้อยู่

กลุ่มเดียวกนัและจะแยกส่ิงท่ีแตกต่างออกไปอีกกลุ่ม 

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวในอาํเภอเมือง จงัหวดัระยองโดยใช้ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวอาศยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มคือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical พบว่า

จาํนวนกลุ่มท่ีมีลกัษณะพฤติกรรมใกลเ้คียงกนั สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม และนาํมาจาํแนกผูต้อบ

แบบสอบถามลงในกลุ่มย่อย (Clusters) ดว้ยวิธี k-Means โดยผลท่ีไดคื้อ กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 39 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.195 กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21  และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมด 119 คน คิดเป็นร้อยละ 0.595  จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง 

 

 
 

กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์าร

เปล่ียนแปลงค่า Agglomeration 

Coefficient เม่ือยบุรวมกลุ่มดว้ยวิธี  

Hierarchical (Ward's Method) 

 
 

 

ตารางแสดง Number of Cases in 

each Cluster วยวิธี K-Means 

Cluster Analysis 

 
กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่าง

ระหวา่ง Cluster ท่ีมีนยัสาํคญัทาง

สถิติแบบภาพรวม 

 

หลงัจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยด้วยวิธี One Way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหวา่งกลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียว ท่ีระดบันยัสาํคญั (Sig) 0.05 

โดยคาํถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มทั้งหมดมี 38 ขอ้ พบวา่ม่ี 30 ขอ้ ท่ีพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

และไม่มีความแตกต่างจาํนวน 8 ขอ้ หลงัจากนั้น ผูวิ้จยันาํขอ้มูลมาแปลงค่าและทาํกราฟดงัรูป เพ่ือง่ายแก่การ

วิเคราะห์และเห็นภาพความแตกต่างชดัเจน และวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 

 
1. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด What 

 
2. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster ท่ี

มีนยัสาํคญัทางสถิติ แบบ

แบ่งหมวด จดัอยูใ่นหมวด 

Why 

 
3. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด Whom 
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4.  กราฟเสน้ตรงแสดง

ความแตกต่างระหวา่ง 

Cluster ท่ีมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ แบบแบ่งหมวด จดั

อยูใ่นหมวด When 

 
5. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster ท่ี

มีนยัสาํคญัทางสถิติ แบบ

แบ่งหมวด จดัอยูใ่นหมวด 

Where 

 
6. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด How 

 
7. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด Product 

 
8. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster ท่ี

มีนยัสาํคญัทางสถิติ แบบ

แบ่งหมวด จดัอยูใ่นหมวด 

Price 

 
9. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด Place 

 

10. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด Promotion 

 

11. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster ท่ี

มีนยัสาํคญัทางสถิติ แบบ

แบ่งหมวด จดัอยูใ่นหมวด 

People 

 

12. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด Process 
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13. กราฟเสน้ตรงแสดงความ

แตกต่างระหวา่ง Cluster 

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แบบแบ่งหมวด จดัอยูใ่น

หมวด Physical 

  

 

 ดา้น What ท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว

เพราะให้ความสําคญัดา้นรสชาติเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58 รองลงมาคือการให้ความสําคญัดา้นราคา

ก๋วยเต๋ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัช่ือเสียงของร้านและความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 

 ดา้น Why กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเน่ืองจากความสะอาดของอุปกรณ์เคร่ืองใชมี้

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 รองลงมาคือมีความสะดวกอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว

เน่ืองจากมีป้ายรับรองความอร่อยเช่น หมึกแดง เชลชวนชิม อร่อยบา้นเลขท่ี 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.64 

ดา้น Whom บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจใชบ้ริการร้ายก๋วยเต๋ียว

ดว้ยตวัเองเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.43 รองลงมาตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเพราะ พ่อแม่

หรือญาติแนะนาํมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 และตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเพราะเพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะนาํมา มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 

 ด้าน When โอกาสในการใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 รองลงมาคือใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวช่วงเวลาทาํงาน มีค่าฉล่ียเท่ากบั 2.94 

และใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 

ดา้น Where ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเคยใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว

บนอาคารพาณิชย ์โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 รองลงมาเคยใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวแบบหาบเล่ แผงลอย ท่ีตั้งอยู่

บนทางเทา้ โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 และกลุ่มตวัอย่างเคยใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวบนหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 

ดา้น How ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวอย่างไร ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่าง

มกัคน้หาขอ้มูลร้านก๋วยเต๋ียวในบทความ นิตยสารท่ีเก่ียวกบัร้านอาหารก่อนการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.54 รองลงมามกัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัร้านก๋วยเต๋ียวผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านก๋วยเต๋ียวคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.12 
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 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการเพ่ิมเมนูทานเล่น เช่น 

เมนูป้ิง เมนูทอด เมนูยาํ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.47 รองลงมามีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีใชผ้กัออแกนิคเป็น

ส่วนผสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 และมีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีรายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลายในปะเภท

ก๋วยเต๋ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 

 ดา้นราคา (Price) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ ก๋วยเต๋ียวนํ้ าตกหมู/เน้ือ ท่ีมี

ราคาเร่ิมตน้ 30 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.65 รองลงมาก๋วยเต๋ียวสุโขทยัท่ีมีราคาเร่ิมตน้ 25 บาท มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.61 และก๋วยเต๋ียทะเลท่ีมีราคาร่ิมตน้ 150 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26  

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการพิ้นท่ีใหบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีความ

เพียงพอในการรองรับลูกคา้ คิดเป็นค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.71 รองลงมาตอ้งการทาํเลท่ีตั้งร้านก๋วยเต๋ียวท่ีเดินทาง

สะดวกและหาง่าย คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และตอ้งการทาํแลท่ีตั้งร้านก๋วยเต๋ียวอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการจดั

โปรโมชัน่ช่วงเทศกาลต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด 3.53 รองลงมามีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการลุน้รับโชค

จากการส่ง SMS ผ่านค่ายมือถือเพ่ือรับสิทธิพิเศษ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82 และตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการให้

สมคัรสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 

ดา้นบุคคลากร (People) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการพนักงานท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยถอ้ยคาํสุภาพคิดเป็น

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.75 รองลงมาตอ้งการใหพ้นกังานใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้ และมีกิริยามารยาทท่ีสุด

ภาพ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และตอ้งการพนกังานท่ีสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรายการอาหารละเคร่ืองด่ืมแก่ผูม้า

ใชบ้ริการได ้คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 

ดา้นกระบวนการ (Process) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหมี้แอปพลิเคชัน่สั่งสิคา้ล่วงหนา้ก่อน

การเขา้มาใชบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด 3.23 รองลงมาคือ ตอ้งการใหมี้การจดัส่งก๋วยเต๋ียวแบบเดลิเวอร์ร่ี คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการปลูกผกัไฮโดรโฟรลิคโชวห์นา้ร้าน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.75 

ดา้นกายภาพ (Physical) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูท่ี้มาใช้

บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.74 รองลงมาคือมีความตอ้งการบรรยากาศร้านก๋วยเต๋ียวท่ีใความร่มร่ืนกวา้ง

ขวา้งติดริมแม่นํ้า คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการจดัให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถลวกและ

ปรุงก๋วยเต๋ียวดว้ยตวัเอง คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 

จากข้อมูลจะเห็นว่าผูบ้ริโภคจะให้ความสําคัญในแต่ละด้านต่างกันไป สอดคลอ้งกับการศึกษาของ 

ศริวรรณ เสรีรัตน,์ 2541 ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model)เป็นการศึกษา

ถึงถึงแรงจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการจากการท่ีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ี

ทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน

กล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ 

ของผูซ้ื้อแลว้ก็จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อท่ีแตกต่างกนัและการวิเคราะห์ความสัมพ

พนธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมเชิงลกัษณะของผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวในอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ทั้ง 
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3 กลุ่ม โดยใชวิ้ธี Crosstab และ Chi-square พบว่าจากขอ้คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 10 ขอ้ พบว่าขอ้คาํถามมีระดบั

นยัสําคญันอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มย่อยท่ีแบ่งได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวมากท่ีสุด ประเภทของเส้นก๋วยเต๋ียวท่ีนิยมบริโภคท่ีสุด ประเภทก๋วยเต๋ียวท่ีนิยม

บริโภค รสชาติก๋วยเต๋ียวท่ีนิยมบริโภค และคาํถามท่ีมีนยัสาํคญัมากกวา่ 0.05 มี 3 ขอ้ คือ เพศ อาย ุ ความถ่ีในการใช้

บริการร้านก๋วยเต๋ียวเฉล่ียต่อเดือน ดา้นความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดจะเห็นวา่ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญัใน

แต่ละดา้นแตกต่างกนัไป 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-27 ปี จาํนวน 98 คน มีการศึกษาในระดบัปริญญาตร 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้านมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 12,000กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวมากท่ีสุดช่วงเวลา 11.01-14.00น. ประเภทเส้นก๋วยเต๋ียวท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือก

รับประทาน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคเสน้บะหม่ีประเภทก๋วยเต๋ียวท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกรับประทานโดย

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวหมูรสชาติท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกรับประทานโดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวตม้ยาํ 

สรุปผลดา้นพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียว 

ดา้น What ท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว

เพราะใหค้วามสาํคญัดา้นรสชาติเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58  

ดา้น Why กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเน่ืองจากความสะอาดของอุปกรณ์เคร่ืองใชมี้

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  

ดา้น Whom บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจใชบ้ริการร้าย

ก๋วยเต๋ียวดว้ยตวัเองเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.43  

ด้าน When โอกาสในการใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวช่วง

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05  

ดา้น Where ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเคยใชบ้ริการร้าน

ก๋วยเต๋ียวบนอาคารพาณิชย ์โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13  

ดา้น How ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวอย่างไร ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่าง

มกัคน้หาขอ้มูลร้านก๋วยเต๋ียวในบทความ นิตยสารท่ีเก่ียวกบัร้านอาหารก่อนการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.54  
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สรุปผลการศึกษาลกัษณะความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียว 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการเพ่ิมเมนูทานเล่น เช่น 

เมนูป้ิง เมนูทอด เมนูยาํ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.47  

ดา้นราคา (Price) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ ก๋วยเต๋ียวนํ้ าตกหมู/เน้ือ ท่ีมี

ราคาเร่ิมตน้ 30 บาท มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.65 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการพิ้นท่ีใหบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมี

ความเพียงพอในการรองรับลูกคา้ คิดเป็นค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.71  

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีการจดั

โปรโมชัน่ช่วงเทศกาลต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด 3.53  

ดา้นบุคคลากร (People) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการพนกังานท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ

คิดเป็นค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.75  

ดา้นกระบวนการ (Process) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหมี้แอปพลิเคชัน่สั่งสิคา้ล่วงหนา้ก่อน

การเขา้มาใชบ้ริการ  

ดา้นกายภาพ (Physical) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อ

ผูท่ี้มาใชบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.74 

กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ช่ือวา่ Hyginen เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นความสะอาดของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ 

จะทาํการตดัสินใจใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีความสะอาดของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ มีความตอ้งการส่วนผสมทาง

การตลาดดา้นราคาเป็นอนัดบัหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคมีเวลาใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวค่อนขา้งนอ้ย มกัใชบ้ริการใน

วนัหยดุซ่ึงสอดคลอ้งกบัอาชีพเน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือเจา้ของกิจการ ทาํใหมี้เวลา

ในการใชบ้ริการนอ้ย มีเพศชาย 24 คน เพศหญิง 15 คน มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ช่วงเวลา

ในการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวบ่อยท่ีสุดคือ 14.01-17.00 น. โดยความถ่ีในการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวคือ 1-2 คร้ังต่อ

เดือน นิยมบริโภคเสน้บะหม่ี นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวเป็ด นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวรสชาตินํ้าตก เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญั

ดา้นเวลาการใชบ้ริการโดยจะใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์สนใจการจดัโปรโมชัน่ช่วงเทศกาล

ต่างๆ มกัมีพฤติกรรมคน้หาร้านก๋วยเต๋ียวผ่านบทความตามนิตยสารก่อนทาํการตดัสินใจซ้ือ  กลุ่มน้ีมกัใชบ้ริการ

ผ่านร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีลกัษณะการให้บริการบนอาคารพาณิชย ์มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดดา้น

กายภาพ คือการไดล้งมือลวกเสน้ก๋วยเต๋ียวดว้ยตนเอง ความตอ้งการความหลากหลายของเมนูทานเล่นท่ีเพ่ือจากเมนู

ก๋วยเต๋ียว เช่น เมนูป้ิง เมนูทอด และเมนูยาํ และลาํดบัสุดทา้ยของลกัษณะเด่นคือความสําคญัเก่ียวกบัช่ือเสียงของ

ร้านและความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหน่ึง ความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาซ้ึงมีผลต่อการตั้งราคา

ก๋วยเต๋ียวของกลุ่มยอ่ยท่ี 1 คือ ก๋วยเต๋ียวเยน็ตาโฟ ก๋วยเต๋ียวนํ้าตกหมู/เน้ือ ท่ีมีราคาเร่ิมตน้ 30 บาท 

กลุ่มย่อยท่ี 2 ช่ือว่า influential personเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตัดสินใจใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเพราะมีผูมี้

อิทธิพลเเนะนาํมา นั้นคือเพ่ือน หรือคนรู้จกั มีความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการคือการใหมี้

แอปพลิเคชั่นสั่งอาหารล่วงหน้า มีเพศชาย 24 คน เพศหญิง 18 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 18-27 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
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ระดบัชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน มีรายไดต้ํ่ากว่า 12,000 บาทต่อเดือน ช่วงเวลา

ในการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวบ่อยท่ีสุดคือ 14.01-17.00 น. โดยความถ่ีในการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวคือ มากกว่า 6 

คร้ังต่อเดือน นิยมบริโภคเส้นวุน้เส้น นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวหมู นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวรสชาตินํ้าใส มีความตอ้งการ

พ้ืนท่ีการใหบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวมีความเพียงพอในการรองรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว กลุ่มน้ียงัท่าน

ให้ความสําคญัเก่ียวกบัช่ือเสียงของร้านและความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหน่ึง และให้ความสําคญัดา้นราคาของ

ก๋วยเต๋ียวอีกด้วย มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ด้วยท่ีก๋วยเต๋ียวใช้ผกัออแกนิคเป็น

ส่วนผสม และความตอ้งการส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาซ้ึงมีผลต่อการตั้งราคาก๋วยเต๋ียวของกลุ่มย่อยท่ี 2 

ก๋วยเต๋ียวสุโขทยัท่ีมีราคาเร่ิมตน้ 25 บาท 

กลุ่มย่อยท่ี 3  ช่ือว่า Produt-Base เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นรสชาติเป็นอนัดบั

หน่ึง มีความต้องการส่วนผสมทางการตลาดด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ กลุ่มผูบ้ริโภคน้ีต้องการให้บุุคลากรผู ้

ใหบ้ริการปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพ มี เพศชาย 71 คน เพศหญิง 48 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 18-27 ปี มีการศึกษา

อยู่ในระดบัชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน มีรายไดต้ํ่ากว่า 12,000 บาทต่อเดือน 

ช่วงเวลาในการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวบ่อยท่ีสุดคือ 11.01-14.00 น. โดยความถ่ีในการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวคือ 

มากกวา่ 3-4 คร้ังต่อเดือน นิยมบริโภคเสน้เลก็ นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวหมู นิยมบริโภคก๋วยเต๋ียวรสชาติตม้ยาํ เป็นกลุ่ม

ท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นการบริการโดยเนน้ไปท่ีตวัพนกังานผูใ้หบ้ริการ พนกังานตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพ 

พนกังานให้บริการดว้ยความเต็มใจ ยิ้มแยม้และมีกริยามารยาทท่ีสุภาพ กลุ่มน้ียงัให้ความสําคญัดา้นรสชาติของ

ก๋วยเต๋ียวท่ีเลือกบริโภค ทาํเลท่ีตั้งร้านก๋วยเต๋ียวเดินทางสะดวกและหาง่าย พ้ืนท่ีการใหบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวมี

ความเพียงพอในการรองรับลูกคา้ท่ีเดินทางมาให้บริการ และควรมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูม้าใช้บริการ กลุ่มท่ี 3 

ตัดสินใจใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวด้วยตนเอง ความต้องการส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ

หลากหลายของเมนูโดยเพ่ิมเมนูทานเล่นท่ีเพ่ือจากเมนูก๋วยเต๋ียว เช่น เมนูป้ิง เมนูทอด และเมนูยาํ ความตอ้งการ

ส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาซ้ึงมีผลต่อการตั้งราคาก๋วยเต๋ียว ของกลุ่มย่อยท่ี 3 คือ ก๋วยเต๋ียวสุโขทยัท่ีมีราคา

เร่ิมตน้ 25 บาท และ ก๋วยเต๋ียวนํ้าตกหมู/เน้ือ ท่ีมีราคาเร่ิมตน้ 30 บาท 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ศึกษาเพ่ิมเต่ิมใหค้รอบคลุมในแต่ละพ้ืนท่ีและทุกภูมิภาคเพ่ือท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างหลากหลายกลุ่มตวัอยา่ง 

2.ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความพ่ึงพอใจในสินคา้และบริการอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวหลงัทาํการเปิดกิจการ เพ่ือ

พฒันาสินคา้และบริการใหมี้คุณภาพดา้นสินคา้และบริการ 
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัความสําคญัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าแฟช่ันสําเร็จรูป  

ของธุรกจิค้าปลกีในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Assessment weight of relation of the importance of marketing mix factor 

influencing behavior of purchasing ready-made clothes in retail business in 

Bangkok area. 

ศุภฤกษ์ กรกิง่มาลา1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Supphalerk Kornkingmala and Theeranuch Pusaksrikit 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และ ประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้น

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้

แฟชัน่สาํเร็จรูปท่ีมีหนา้ร้าน กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นเป็นเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูปในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลซ่ึงมีระดับความเช่ือมัน่ อยู่ท่ี 95% ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอย่างต่อเน่ือง มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา 

รองลงมาคือปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด , ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกว่า1แหล่ง และ

ลดการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกว่า  มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคา 

คาํสาํคัญ: เสื้อผ้าสาํเร็จรูป, ธุรกิจค้าปลกี, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ 

 

Abstract 

This research aims to study purchasing behavior and to assess relation weight of marketing mix factor influencing 

purchasing behavior of ready-made clothes.  The sample was the owners of ready-made clothes retailing business. 

Questionnaire which has 95% confidence level was utilized as a tool to collect data. The result revealed that factors 

highly influencing purchasing behavior is price, followed by promotion. In addition, factors influencing the 

reduction of purchasing behavior from many sources and the cancellation of purchasing behavior when they found 

the better place is distribution channel, followed by price. 

Keyword : purchasing behavior, marketing mix, ready-made clothes, retail business 
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1. บทนํา 

 

      กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายเส้ือผา้สําเร็จรูปนั้นมีขนาดใหญ่ และมูลค่าสูง และคาดว่าจะเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ

โดยเฉพาะเส้ือผา้แฟชัน่ จึงทาํใหมี้คนอยากจาํหน่ายสินคา้น้ี เพราะ จาํนวนผูซ้ื้อมีมาก และมีอตัราการซ้ือท่ีสูง ซ่ึง

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย ผูวิ้จยัจึงทาํการวิจยัเร่ืองน้ีข้ึน สืบเน่ืองมาจากท่ีไดเ้ลง็เห็นช่องทาง

ในการทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นร้านคา้ปลีกซ่ึงมีแนวโนม้ในการเติบโตของตลาดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะ

เร่ิมทาํธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้แฟชั่นสําเร็จรูป ดว้ยเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของร้านคา้ปลีก

เส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูป และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด  

      

2.  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

      พฤติกรรมของผูซ้ื้อในตลาดธุรกิจ หมายถึง พฤติกรรมกาซ้ือขององคก์รธุรกิจในการซ้ือสินคา้และบริการ 

เพ่ือใชใ้นการผลิตหรือบริการ เพ่ือขาย เช่า ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมองคก์รของธุรกิจประเภทขายส่งและขายปลีกท่ีจดัหา

ผลิตภณัฑม์าเพ่ือจาํหน่ายต่อหรือใหเ้ช่าเพ่ือแสวงหากาํไร (ภาวิณี กาญจนานภา, 2554) 

      ตลาดองคก์าร หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือ กลุ่มธุรกิจท่ีไม่ไดซ้ื้อผลิตภณัฑเ์พ่ือการบริโภค หรือเพ่ืออรรถประโยชน์

ส่วนบุคคล แต่ซ้ือเพ่ือการผลิต การดาํเนินงานของธุรกิจ การใหบ้ริการ หรือเพ่ือการขายต่อ ซ่ึงมีพฤติกรรมการซ้ือ

ของตลาดองคก์าร 2 ตลาด คือ ตลาดผูผ้ลิต และ ตลาดคนกลางหรือตลาดผูข้ายต่อ ขอ้ท่ีควรพิจารณาในการขายสินคา้

ใหก้บัองคก์าร    (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2533) 

      ตลาดผูข้ายต่อจะประกอบไปดว้ยบุคคลและองคก์ารซ่ึงตอ้งการสินคา้ซ้ือเพ่ือจุดมุ่งหมายในการขายต่อ เพ่ือ

แสวงหากาํไร ซ่ึงสินคา้นั้นจะเป็นสินคา้ท่ีสาํเร็จรูปแลว้เกือบทั้งหมด แต่จะไม่รวมถึงเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ หรือมี

ความซบัซอ้น จึงสามารถขายไดท้นัที ตวัอยา่งเช่นเส้ือผา้สาํเร็จรูป จะเห็นวา่สินคา้ส่วนใหญ่จะขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อขั้น

สุดทา้ย ตลาดผูข้ายต่อนั้นจะประกอบดว้ย ตลาดผูค้า้ส่งและตลาดผูค้า้ปลีก  

      รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือมี 3 แบบ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความยุง่ยากของผลิตภณัฑแ์ละความถ่ีในการซ้ือ

สินคา้ ดงัน้ี      

      1.  การซ้ือซํ้าแบบเดิม เป็นสถานการณ์การซ้ือท่ีง่ายท่ีสุด ใชเ้วลาการตดัสินใจนอ้ย เป็นวิธีการซ้ือผลิตภณัฑเ์ดิม

ดว้ยวิธีเดิม โดยมีการต่อเน่ืองไม่มีการเปล่ียนแปลง  การซ้ือจะข้ึนอยูก่บัความพอใจท่ีผูซ้ื้อไดรั้บจากการซ้ือในอดีต 

โดยเนน้การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑค์วามสมัพนัธ์กบัลูกคา้  

      2.  การซ้ือซํ้าแบบปรับปรุง  เป็นวิธีการซ้ือซํ้าแต่มีการพยายามคน้หาคุณสมบติัใหม่ ราคา เง่ือนไข เช่นการ

หาผูข้ายรายใหม่ ในการซ้ือสินคา้ประเภทเดิม หรือการซ้ือสินคา้ใหม่จากผูข้ายเดิม   
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      3.  การซ้ือคร้ังแรก  เป็นสถานการณ์การซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการคร้ังแรก ท่ีธุรกิจจะตอ้งเจอกบัตน้ทุนและ

ความเส่ียงท่ีมากข้ึน  จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากในการตดัสินใจและตอ้งหาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ   (ยทุธนา 

ธรรมเจริญ, 2547) 

      ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเคร่ืองมือต่างๆทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทางการตลาด 

4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ(์Product) ราคา(Price) การจดัจาํหน่าย(Place หรือ Distribution) และ การส่งเสริม

การตลาด(Promotion) เรียกสั้นๆวา่”4P’s” ซ่ึงแต่ละบริษทัจะใชเ้พ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมาย

ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว(้Kotler, 2012) 

      1.ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีธุรกิจนาํเสนอออกมายายงัตลาดเพ่ือก่อใหเ้กิดความอยากได ้ความน่าสนใจ ผา่น

ทางตวัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคพบเห็นเพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและผลประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บซ่ึงจะส่งผลกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และพฤติกรรม  จากคุณสมบติัต่างของผลิตภณัฑซ่ึ์งประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสัมผสั

ไม่ได ้และผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ ลูกคา้  

      2. ราคา เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยราคาไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองแสดง

ถึงคุณค่า(Value) ของผลิตภณัฑ ์ ขณะเดียวกนัในมุมมองของผูข้ายราคาอาจหมายถึงท่ีมาของรายไดแ้ละกาํไรของ

ธุรกิจ การกาํหนดราคาจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายนกั เจา้ของธุรกิจจึงควรทาํความเขา้ใจในเร่ืองราคา หนา้ท่ีของราคา การ

กาํหนดกลยทุธ์เร่ืองราคา  เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ  

      3. การจดัจาํหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละกรรมสิทธ์ิในควัผลิตภณัฑจ์ะถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด 

ซ่ึงเป็นการกระจายสินคา้ และวิธีการนาํสินคา้ไปสู่มือของลูกคา้ 

      4. การส่งเสริมการตลาด  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา

สินคา้ โดยใชเ้พ่ือจูงใจ ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือตอ้งการเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงการติดต่อส่ือสาร

นั้นอาจใชพ้นกังานขาย ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการส่ือสารนั้นมีหลากหลายอยูท่ี่

ธุรกิจจะเลือกใช ้

      

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูปท่ีมีหนา้ร้าน

ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร   ซ่ึงสามารถประมาณการจาํนวนประชากรได ้จาํนวน 9,891 ร้านคา้(สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ,2555) ซ่ึงเขตในจงัหวดักรุงเทพมหานครสามารถ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเขต ไดแ้ก่  1.  กลุ่มกรุงเทพกลาง  

2.  กลุ่มกรุงเทพใต ้ 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ  4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  5.  กลุ่มกรุงธนเหนือ  และ6.  กลุ่มกรุงธนใต ้  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีโดยมี

ระดบัความเช่ือมัน่ อยูท่ี่ 95%และมีความคลาดเคล่ือน ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น ±6.12%   จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 ร้านคา้ 

           ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่  1.สถิติเชิงพรรณนา โดยนาํขอ้มูลมา

แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ียและหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.สถิติเชิงอนุมาน โดย ใช ้Linear Correlation 

Coefficient ,ใช ้ANOVA และ ใช ้Regression Analysis ในการประเมินนํ้าหนกัความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

      ผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ี

จาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง

ประกอบดว้ย เพศ อายุ รูปแบบของร้านคา้ แหล่งท่ีมาของสินคา้ ยอดขายของร้าน ความถ่ีในการซ้ือสินคา้เขา้ร้าน 

และมูลค่าโดยประมาณท่ีซ้ือสินคา้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  จากขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง

สามารถสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีสดัส่วนทั้งเพศชายและหญิง 50% ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี (41.2%) มีรูปแบบของร้านคา้ท่ีเป็นร้านคา้ปลีก

แบบจดทะเบียน (80%)  มีแหล่งท่ีมาของสินคา้เป็นร้านคา้ส่ง (78.8%)  มียอดขายต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000

บาท (40.4%)  มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้เขา้ร้านอยู่ท่ี เดือนละ 1-2 คร้ัง(54.4%) และมีมูลค่าโดยประมาณท่ีซ้ือสินคา้

ต่อคร้ังระหว่าง 10,001-20,000 บาท(42.4%) ซ่ึงประเมินไดว้่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่าย

เส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูปเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจทางการตลาดในปัจจุบนั ทาํให้ผูวิ้จยัพิจารณาไดว้่ากลุ่มตวัอย่างขา้งตน้

สามารถนาํมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตดัสินใจในการวางแผนทางการตลาดสําหรับธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้แฟชั่น

สาํเร็จรูปได ้    
 

4.2 ปัจจัยด้านความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
 

      ผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ี

จาํหน่ายเส้ือผา้แฟชั่นสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1.  ผูวิ้จยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุดกบัขอ้ท่ีวา่ แหล่งสินคา้มีเส้ือผา้ใหเ้ลือก

หลากหลาย(รูปแบบ สี ขนาด) ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.176 รองลงมา คือ แหล่งสินคา้มีเส้ือผา้ท่ีมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.136, แหล่งสินคา้มีเส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน(เน้ือผา้ การตดัเย็บ)ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.104, แหล่ง

สินคา้มีเส้ือผา้ท่ีมีความทนัสมยั ตามแฟชัน่ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.98, แหล่งสินคา้มีเส้ือผา้ให้เลือกหลากหลายประเภท 

(เส้ือ กระโปรง กางเกง ชุดยาว)ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.936 , แหล่งสินคา้มีสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ท่ีดี ดว้ยค่าเฉล่ีย 

3.668 , แหล่งสินคา้มีบรรจุภณัฑ ์ป้องกนัการเสียหาย ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.272 , แหล่งท่ีสินคา้มีการเปล่ียน-คืนสินคา้ได้

(กรณีสินคา้เสียหาย ขายไม่ได)้ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.080 และมีเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆนอกเหนือจากเส้ือผา้จาํหน่าย(รองเทา้ 

เขม็เขม็ขดั เคร่ืองประดบั)เสียหาย ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.276 ตามลาํดบั 

 2.  ผูวิ้จยัพบไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นราคา มากท่ีสุดกบัขอ้ท่ีวา่ แหล่งท่ีท่านซ้ือสินคา้มี สินคา้

ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.176 รองลงมา คือแหล่งสินคา้มี สินคา้ท่ีมีราคาหลากหลายระดบั 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.1,แหล่งสินคา้มีราคาสินคา้ท่ีตํ่ากวา่แหล่งสินคา้อ่ืนๆ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.988,แหล่งสินคา้สามารถชาํระเงิน

ไดห้ลายวิธี(เงินสด โอน)ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.976,แหล่งสินคา้มีการออกใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้งชดัเจน ดว้ยค่าเฉล่ีย 
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3.896,แหล่งสินคา้มีป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.496,แหล่งสินคา้มีการแจง้ล่วงหนา้ในกรณีท่ีข้ึน

ราคาสินคา้ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.240 และแหล่งสินคา้สามารถต่อรองราคาได ้ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.128 ตามลาํดบั 

 3.  ผูวิ้จยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางการจาํหน่าย มากท่ีสุดกบัขอ้ท่ีวา่ แหล่งสินคา้มีการ

จดัวางสินคา้ เป็นหมวดหมู่ชดัเจน ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.964 รองลงมา คือ แหล่งสินคา้มีสถานท่ีตั้งท่ีอยูใ่นยา่นธุรกิจเส้ือผา้ 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.884, แหล่งสินคา้มีสถานท่ีตั้งท่ีหาไดง่้ายสะดวกต่อการเดินทาง ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.724,แหล่งสินคา้มี

ช่องทางในการสัง่สินคา้มากมาย(โทรศพัท ์E-mail Fax)ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.252,แหล่งสินคา้มีการจดัส่งสินคา้ถึงร้านของ

ท่าน ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.076 และ แหล่งสินคา้มีพนกังานยกสินคา้ใหท่้าน ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.016 ตามลาํดบั 

 4.  ผูวิ้จยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญั ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดกบั ขอ้ท่ีว่า แหล่งสินคา้มี

การลดราคาสินคา้ในโอกาสพิเศษ ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.3 รองลงมา คือ แหล่งสินคา้มีการแนะนาํรายละเอียดในการของ

สินคา้ ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.212, แหล่งสินคา้มีเจา้ของร้านท่ีมีความเอาใจใส่ และเป็นกนัเองดว้ยค่าเฉล่ีย 3.972,แหล่ง

สินคา้มีการแจง้ข่าวใหท่้านทราบ(สินคา้ออกใหม่ แจง้โปรโมชัน่สินคา้) ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.856,แหล่งสินคา้มีช่องทาง

การแจง้ข่าวสารท่ีหลากหลาย ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.392,แหล่งสินคา้มีการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างๆ(นิตยสาร ป้าย 

facebook) ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.276,แหล่งสินคา้มีแคตตาล็อกสินคา้ใหท่้านเลือก ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.476 และ .มีอุปกรณ์ช่วย

ขายให(้รูปภาพดาราท่ีสวมเส้ือผา้ของร้าน หุ่นโชวสิ์นคา้) ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.444 ตามลาํดบั 

 

1.3 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของธุรกจิค้าปลกีเส้ือผ้าแฟช่ันสําเร็จรูป 
 

     กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ มากท่ีสุดกบั ขอ้ท่ีว่า มีการซ้ือสินคา้มาสต็อก เป็นอยู่เสมอ ดว้ยค่าเฉล่ีย 

4.292 รองลงมาคือ มีการซ้ือสินคา้ จากแหล่งจาํหน่ายสินคา้เดิมอย่างต่อเน่ือง ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.24, .ซ้ือสินคา้นั้นก็

ต่อเม่ือคิดว่าสินคา้นั้นสามารถขายต่อไดแ้น่นอน ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.156 , สินคา้ชนิดไหนขายดีจะซ้ือในปริมาณ

มากกว่าปกติ ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.092, ตอ้งไปซ้ือสินคา้ดว้ยตวัท่านเอง ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.076,ชาํระเงินค่าสินคา้ ตรงเวลาท่ี

กาํหนด ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.96 ,เม่ือลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีขายหมดแลว้ ก็จะรีบไปซ้ือมาขายโดยเร็ว ดว้ยค่าเฉล่ีย 

3.908,ซ้ือสินคา้ตามกระแสนิยม ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.772,ซ้ือสินคา้จากแหล่งสินคา้มากกว่า1 แหล่งดว้ยค่าเฉล่ีย 3.376 

และเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกวา่ จะยกเลิกซ้ือขายกบัแหล่งสินคา้เก่าโดยเร็ว ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.240 ตามลาํดบั 
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4.4การวเิคราะห์ความสําคญัของตัวแปรต้นทีม่อีทิธิพลต่อตัวแปรตาม 
  

ตารางที่ 1. แสดงความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิม

อยา่งต่อเน่ืองของเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ลาํดบั

ความสาํคญั 
ขอ้คาํถาม 

Unstandardized 
Regression 
Coefficient 

Standard 
Error of the 
Coefficient 

Standardized 
Regression 
Coefficient 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

1 Price .142 .068 .136 .040 

2 Promotion .104 .071 .093 .148 

3 Product .065 .073 .056 .375 

4 Place .039 .061 .041 .527 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหท้ราบวา่ เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นราคาไป 1 หน่วย จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้

จากแหล่งเดิมอยา่งต่อเน่ือง เปล่ียนแปลงไป .142 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั , เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นส่งเสริมการตลาด

ไป 1 หน่วย จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอย่างต่อเน่ือง เปล่ียนแปลงไป .104 หน่วย ในทิศทาง

เดียวกนั ,เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นผลิตภณัฑไ์ป 1 หน่วย จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอยา่งต่อเน่ือง 

เปล่ียนแปลงไป .065 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั และเม่ือเปล่ียนแปลงดา้นช่องทางการจาํหน่ายไป 1 หน่วย จะส่งผล

ใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอยา่งต่อเน่ือง เปล่ียนแปลงไป .039 หน่วยในทิศทางเดียวกนั 
 

สมการถดถอยท่ีสามารถใชต้วัแปรตน้ในการพยากรณ์ตวัแปรตาม เขียนไดด้งัน้ี 

 
𝑌𝑌 =  2.981 + .142𝑥𝑥1 + .104𝑥𝑥2 + .065𝑥𝑥3 + .039𝑥𝑥4 

 

Y= พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอยา่งต่อเน่ือง 

X1 =ดา้นราคา 

X2=ดา้นส่งเสริมการตลาด 

X3=ดา้นผลิตภณัฑ ์

X4=ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 
 

ตารางที่ 2. แสดงความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกว่า1

แหล่ง ของเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ลาํดบั

ความสาํคญั 

ขอ้คาํถาม Unstandardized 

Regression 

Coefficient 

Standard 

Error of the 

Coefficient 

Standardized 

Regression 

Coefficient 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

1 Place -.374 .101 -.235 .000 

2 Price -.219 .113 -.124 .054 

3 Product .073 .121 .037 .544 

4 Promotion .017 .118 .009 .883 
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จากตารางท่ี 2 แสดงใหท้ราบวา่ เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นช่องทางการจาํหน่าย ไป 1 หน่วย จะส่งผลใหก้ารซ้ือสินคา้กบั

แหล่งสินคา้มากกว่า1แหล่ง เปล่ียนแปลงไป .374 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม ,เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นราคา ไป 1 

หน่วย จะส่งผลใหก้ารซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกวา่1แหล่ง เปล่ียนแปลงไป .219 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม ,

เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นผลิตภณัฑ์ไป 1 หน่วยจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกว่า1แหล่ง 

เปล่ียนแปลงไป .073 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั และเม่ือเปล่ียนแปลงดา้นส่งเสริมการตลาดไป 1 หน่วย จะส่งผลให้

การซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกวา่1แหล่ง เปล่ียนแปลงไป .017 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั 

สมการถดถอยท่ีสามารถใชต้วัแปรตน้ในการพยากรณ์ตวัแปรตาม เขียนไดด้งัน้ี 

        𝑌𝑌 =  4.944 − .374𝑥𝑥1 − .219𝑥𝑥2 + .073 𝑋𝑋3 + .017 𝑋𝑋4 

Y= พฤติกรรมการซ้ือสินคา้มากกวา่1แหล่ง 

X1 =ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

X2=ดา้นราคา 

X3=ดา้นผลิตภณัฑ ์

X4=ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

ตารางที่ 3. แสดงความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้

เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกวา่ ของเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ลาํดบั

ความสาํคญั 
ขอ้คาํถาม 

Ustandardized 

Regression 

Coefficient 

Standard 

Error of the 

Coefficient 

Standardized 

Regression 

Coefficient 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

1 Place -.201 .090 -.145 .026 

2 Price -.219 .100 -.143 .030 

3 Promotion .028 .105 .017 .792 

4 Product -.006 .107 -.004 .953 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้ทราบว่า เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นช่องทางการจาํหน่าย ไป 1 หน่วย จะส่งผลให้การ

ยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกว่า เปล่ียนแปลงไป .201 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม ,

เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นราคา ไป 1 หน่วย จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่ง

สินคา้ท่ีดีกว่า เปล่ียนแปลงไป .219 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม , เม่ือเปล่ียนแปลงดา้นส่งเสริมการตลาดไป 1 หน่วย 

จะส่งผลให้พฤติกรรมการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกว่า เปล่ียนแปลงไป .028 

หน่วย ในทิศทางเดียวกนั และเม่ือเปล่ียนแปลงดา้นผลิตภณัฑ์ไป 1 หน่วยจะส่งผลให้พฤติกรรมการยกเลิกการซ้ือ

สินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกวา่ เปล่ียนแปลงไป .006 หน่วย ในทิศทางตรงขา้ม 
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สมการถดถอยท่ีสามารถใชต้วัแปรตน้ในการพยากรณ์ตวัแปรตาม เขียนไดด้งัน้ี 

 

Y =  4.944 − .201𝑥𝑥1 − .219𝑥𝑥2 + .028𝑥𝑥3 − .006𝑥𝑥4 

 

Y= พฤติกรรมการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกวา่ 

X1 =ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

X2=ดา้นราคา 

X3=ดา้นส่งเสริมการตลาด 

X4=ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

      ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของธุรกิจคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่สาํเร็จรูป พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มี

พฤติกรรมการซ้ือแบบซํ้าเดิม ต่อเน่ือง และยงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วน แสวงหาสินคา้หรือผูข้ายใหม่ 

เพ่ือพฒันาธุรกิจของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Philip Kotler (2546) ท่ีกล่าวไวว้่า ไดใ้หนิ้ยามว่ารูปแบบ

สถานการณ์ซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมมี 3 แบบ คือ การซ้ือซํ้ าแบบเดิม การซ้ือซํ้ าแบบปรับปรุง และการซ้ือคร้ังแรก 

และยงัพบอีกวา่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้คือ มีผูบ้ริโภคของเขาตอ้งการสินคา้ท่ีเขาขายอยู ่ 

     ส่วนที่ 2 จากสมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ความสาํคญัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด และตวัแปรตามดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอย่างต่อเน่ือง มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาคือปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ทาํให้สามารถ พยากรณ์การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากแหล่งเดิมอย่างต่อเน่ือง และสามารถเลือกใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดไดอ้ย่างถูกตอ้งและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท่ีจะสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม ซ่ึง

ตรงกบับทความของ ยทุธนา ธรรมเจริญ (2547) ท่ีกล่าววา่ “การซ้ือซํ้าแบบเดิม (Straight Rebuy) เป็นสถานการณ์การ

ซ้ือท่ีง่ายท่ีสุด ใช้เวลาการตัดสินใจน้อย เป็นวิธีการซ้ือผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิธีเดิม โดยมีการต่อเน่ืองไม่มีการ

เปล่ียนแปลง  การซ้ือจะข้ึนอยูก่บัความพอใจท่ีผูซ้ื้อไดรั้บจากการซ้ือในอดีต โดยเนน้การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ โดยปัจจยัท่ีตอ้งทาํการตดัสินใจในกรณีน้ีคือ การขนส่ง ผลการดาํเนินงาน และราคา” 

      จากสมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ความสําคญัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด และตวัแปรตามดา้นการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกว่า1แหล่ง พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้

กบัแหล่งสินคา้มากกวา่1แหล่ง มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กล่าวคือยิ่งปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายของแหล่งคา้ปลีกนั้นดี ก็จะส่งผลให้ผูซ้ื้อมีการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกว่า1แหล่งท่ีลดลง หรือถา้

คู่แข่งมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีดีก็จะทาํใหผู้ซ้ื้อซ้ือสินคา้จากหลายๆแหล่ง   ปัจจยัท่ีมีผลรองลงมาคือปัจจยัดา้น

ราคา คือยิ่งปัจจัยด้านราคาของแหล่งสินค้านั้ นตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสงผลให้

กลุ่มเป้าหมายซ้ือสินค้าจากท่ีเดียวสูงข้ึน รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 211 

 
 
ตามลาํดับ เพราะฉะนั้น ธุรกิจค้าส่งจึงควรมุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและปัจจัยดา้นราคา 

เพ่ือท่ีจะทาํใหธุ้รกิจคา้ปลีกซ้ือสินคา้จากแหล่งเดียว 

      จากสมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ความสําคญัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด และตวัแปรตามดา้นการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกว่า พบว่า

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยกเลิกการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้เดิมเม่ือพบแหล่งสินคา้ท่ีดีกว่า มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัแหล่งสินคา้มากกวา่1แหล่ง 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีนํ่าไปใช้กบัธุรกจิ 
 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่า กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีลกัษณะน้ีคือ มีอายุ ระหว่าง 31-35 ปี รูปแบบของ

ร้านคา้เป็นร้านคา้ปลีกแบบจดทะเบียนการคา้ รับสินคา้มาจากร้านคา้ส่ง มียอดขาย ระหว่าง40,001-50,000บาท ซ้ือ

สินคา้เขา้ร้านเดือนละ 1-2คร้ังๆละ10,001-20,000บาท ทาํใหเ้ราสามารถปรับกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ผา่นทางแผนการตลาด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

มาสต็อก มากท่ีสุดรองลงมาคือ ซ้ือสินคา้จากแหล่งสินคา้เดิมอย่างต่อเน่ือง ,ซ้ือสินคา้เม่ือคิดว่าสินคา้นั้นสามารถ

ขายไดแ้น่นอน,ซ้ือในปริมาณมากกว่าปกติเม่ือทราบว่าสินคา้นั้นขายดีและ ไปซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง แสดงใหเ้ห็นว่า 

กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกเส้ือผา้สําเร็จรูป ตอ้งการความมัน่ใจในตวัสินคา้และร้านคา้ เม่ือมีความมัน่ใจก็จะซ้ือสินคา้มา

สต็อกเก็บไวแ้ละทาํการซ้ือขายอย่างต่อเน่ือง เพราะฉะนั้นผูท่ี้เป็นธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้แฟชัน่สําเร็จรูป จึงควรสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดย 

1) ควบคุมมาตรฐานสินคา้ใหค้งท่ีอยูเ่สมอทั้งดา้นขนาด สี การตดัเยบ็ สร้างความเช่ือมัน่วา่สินคา้ของเราจะ

ไม่ดอ้ยคุณภาพ และพฒันาสินคา้ใหต้ามแฟชัน่ตลอดไม่ตกยคุสมยั  

2) จดัการสินคา้คงคลงัใหมี้สินคา้ทุกชนิด แบบ สี ขนาด ใหค้รบอยูเ่สมอเพ่ือลูกคา้ไดสิ้นคา้ตาท่ีตอ้งการ 

3) มีการใหเ้ปล่ียนคืนสินคา้ เม่ือสินคา้นั้นชาํรุดเสียหายท่ีมาการตดัเยบ็ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินค้าใน

ร้านคา้ปลีก โดยลูกคา้ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีสินคา้แต่ละชนิดมีให้เลือกหลากหลาย(รูปแบบ สี ขนาด) 

และมีสินคา้ท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ เพราะว่าผูท่ี้สวมใส่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ของลูกคา้ ของธุรกิจ ตอ้งการเส้ือผา้ท่ีกาํลงัเป็นท่ี

นิยมอยูเ่สมอ และกระแสแฟชัน่ในปัจจุบนันั้น มาไวและไปไว จึงตอ้งตอบสนองความตอ้งการใหท้นั 

2) ปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงปัจจยัน้ีเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัน้ีมาก โดยเฉพาะการท่ีสินคา้มี

ราคาท่ีสมเหตุสมผลและสินคา้มีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป ดงันั้นผูป้ระกอบการจาํเป็นจะตอ้งมองหาหนทาง
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ในการลดตน้ทุน โดยท่ีสินคา้ยงัมีคุณภาพท่ีดีและไดม้าตรฐาน และลดสินคา้ท่ีเสียหายชาํรุดเพ่ือเป็นการลดตน้ทุน 

ราคาสินคา้ควรตั้งราคาท่ีดึงดูดใจลูกคา้โดยเปรียบเทียบกบัราคาตลาด อาจสูงกวา่ราคาตลาดไดเ้ม่ือปัจจยัอ่ืนๆดีกวา่ 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงปัจจยัน้ีเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัเร่ืองแหล่ง

จดัจาํหน่ายสินคา้ควรจะตอ้งมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบาย การจดัสินคา้กเ็ป็นส่วน

สาํคญั เจา้ของธุรกิจคา้ส่งเส้ือผา้แฟชัน่สําเร็จรูป จึงควรจดัสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่ หาไดง่้าย เพ่ือประหยดัเวลาใน

การคน้หาสินคา้  ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้จากช่องทางอ่ืนๆไดเ้ช่นโทรสั่งสินคา้ และทาํการจดัส่งสินคา้ไปให้

ลูกคา้ 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากลูกคา้ให้ความสําคญักบัปัจจยัเร่ืองการโปรโมชัน่สินคา้ มีการลด 

แลก แจก แถม เพราะเป็นการกระตุน้ยอดขาย และเป็นการระบายสินคา้อีกดว้ย ดงันั้น เจา้ของกิจการควรมีการ

โฆษณา และมีรายการส่งเสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ ในธุรกิจเส้ือผาสาํเร็จรูป สินคา้ตวัอย่างก็เป็นส่ิงสาํคญัไม่แพ้

กนัเพราะ ดึงดูดลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาซ้ือและยงัเป็นการโชวล์กัษณะของสินคา้ใหลู้กคา้ไดท้ราบ และตดัสินใจซ้ือได้

ง่ายข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัความผูกพนัของผู้ใช้รองเท้าผ้าใบไนกี ้

The relationship between satisfaction and engagement of Nike’s users 

ยิง่คุณ ไทยเขียว1 และ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

Yingkhun Thaikheaw and Phusit Wonglorsaichon 
  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจกบัความผูกพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี (2) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผูกพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นผูท่ี้ใช้

รองเทา้ผา้ใบไนก้ีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งหมด 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึง

ทดสอบความเช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจก

แจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือทดสอบค่าเพียร์สัน และวิเคราะห์

ความแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบว่า (1.1) ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก, 

ความผูกพนัดา้นการรับรู้ และความผูกพนัดา้นความรู้สึก อย่างมีนยัสาํคญัในทิศทางบวก (1.2) ความพึงพอใจดา้น

ราคา มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก, ความผูกพนัดา้นการรับรู้ และความผูกพนัดา้น

ความรู้สึก อย่างมีนยัสําคญัในทิศทางบวก (1.3) ความพึงพอใจดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั ความ

ผกูพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก, ความผกูพนัดา้นการรับรู้ และความผกูพนัดา้นความรู้สึก อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศ

ทางบวก (1.4) ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก, 

ความผูกพนัดา้นการรับรู้ และความผูกพนัดา้นความรู้สึก อย่างมีนยัสําคญัในทิศทางบวก (2) นอกจากน้ียงัพบว่า 

(2.1) ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขายอย่างนัยสําคัญทางสถิติ (2.2) 

พฤติกรรมการใช้รองเท้าผา้ใบไนก้ี มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจด้านราคาอย่างนัยสําคัญทางสถิติ (2.3) 

วตัถุประสงคใ์นการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์และความพึงพอใจดา้น

ราคาอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจ, ความผูกพัน 

 

Abstract 

The objectives of this research are as follow (1) to study satisfaction and engagement of Nike’s users. (2) To study 

relationship between satisfaction and engagement of Nike’s users. (3) To study relationship between demography and 

satisfaction of Nike’s users. Cronbach's alpha is used to measure reliability of questionnaires for 400 samples who are 
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Nike’s users in Bangkok. Frequency, percentage, means, and standard deviation are further used to analyze information 

in term of statistics for Pearson Correlation and Analysis of Variance (ANOVA). 

The results showed that (1.1) satisfaction to product have statistically significant interaction attachment of behavioral 

aspect, affective aspect, and cognitive aspect by positive direction. (1.2) Satisfaction to price have statistically 

significant interaction attachment of behavioral aspect, affective aspect, and cognitive aspect by positive direction. 

(1.3) Satisfaction to place have statistically significant interaction attachment of behavioral aspect, affective aspect, 

and cognitive aspect by positive direction. (1.4) Satisfaction to promotion have statistically significant interaction 

attachment of behavioral aspect, affective aspect, and cognitive aspect by positive direction. Moreover, (2.1) education 

interacts with satisfaction of promotion by statistically significant (2.2) Using behavior of Nike sneaker shoes interacts 

with satisfaction of price by statistically significant. (2.3) Objectives of using Nike sneaker shoes interacts with 

satisfaction of price by statistically significant.   

 

Keywords: Satisfaction, Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: yingkhun@me.com 

2
 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 216 

 
 

1. บทนํา 

 

      บริษทัไนก้ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1948 โดยบิลล ์บาวเวอร์แมน กบัฟิล ไนต ์บริษทัไนก้ีขายอุปกรณ์ทางการกีฬา

หลากหลายชนิด แรกเร่ิมบริษทัไนก้ี จะเนน้ลูกคา้ท่ีเป็นนกักีฬามืออาชีพ โดยมีแนวคิดท่ีจะอุปกรณ์กีฬาท่ีมีราคาถูก

และไดคุ้ณภาพออกมาขาย แต่ในปัจจุบนับริษทัไนก้ี ไดท้าํอุปกรณ์กีฬาออกมามากมาย และเขา้ถึงกบักลุ่มคนทัว่ไป

ไม่วา่จะเป็นนกักีฬา บุคคลทัว่ไปใส่เพ่ือออกลงักาย และรวมถึงใส่เพ่ือแฟชัน่ (หนงัสือพิมพ ์ฐานเศรษฐกิจ, 2553)       

      จากแนวโนม้ความตอ้งการของตลาด พบว่าการแข่งขนัจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาด ดงันั้น ไนก้ี จึงพยายามท่ีจะใชก้ลยุทธ์ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือท่ีจะทาํให้ตราสินคา้ของตนยงัคงมี

มูลค่าสูงท่ีสุดในตลาดโลก โดยการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ และคุณภาพ ไปจนถึงความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

ระหว่างสินคา้กบับริโภค จนเกิดเป็นความผูกพนัต่อตราสินคา้ ซ่ึงคาดว่าจะทาํใหไ้นก้ีสามารถครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดต่อไปได ้ในภาวการณ์แข่งขนัของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจ

ขนาดใหญ่ การตลาดจึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถส่งผลใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จได ้และการแข่งขนัทางการตลาดกมี็

ความรุนแรงเพ่ิมข้ึน กลยุทธ์การตลาดเป็นอีกหน่ึงมิติท่ีทาํใหธุ้รกิจมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนทาํใหสิ้นคา้ของ

ตนมีความโดดเด่นและเป็นท่ีน่าจดจาํมากกว่าสินคา้ของคู่แข่งได ้ดงันั้นการท่ีนาํส่วนประสมทางการตลาดมีใชก้บั

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความผูกพนัของลูกคา้กบัสินคา้ของตน ก็จะช่วยรักษาฐานลูกคา้รวมถึงรายได้

ใหแ้ก่ธุรกิจ และนาํไปสู่ผลกาํไรอนัเป็นจุดหมายหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจแต่ในประเทศไทย รองเทา้กีฬาไนก้ีครอง

ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 2 รองจาก อาดิดาส (หนงัสือพิมพส์ยามธุรกิจ, 2554) 

      ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงทาํการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผกูพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบ

ไนก้ี เพ่ือท่ีเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการรองเทา้กีฬาในประเทศไทย และสามารถนาํไปพฒันา ปรับปรุง และ

ส่งเสริม ใหบ้ริษทัสามารถทาํการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด และเพ่ิมยอดขาย

ใหก้บัไนก้ีได ้นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวิจยัผลิตภณัฑอ่ื์น หรือ ตราสินคา้อ่ืนเพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุดต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความพงึพอใจ 

 

      วิจยัในอดีตท่ีผา่นมาไดนิ้ยามความพึงพอใจในหลากหลายคาํนิยามตวัอยา่งเช่น ความพึงพอใจอาจหมายถึง 

ความคาดหวงัของลูกคา้ ท่ีคาดหวงัต่อสินคา้ ถา้ไดต้ามส่ิงท่ีคาดหวงัไวห้รือมากกวา่ก็จะเกิดความพอใจ แต่ถา้ไม่ได้

ตามท่ีคาดหวงัก็จะไม่เกิดความพอใจ (ศุภิกา จนัทนสมิต, 2554) ซ่ึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ี
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ลูกคา้ซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสินคา้หรือการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงั ถา้ผลท่ีได้

ตรงตามกบัความคาดหวงักบัท่ีลูกคา้คาดหวงัไวก้จ็ะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลท่ีไดต้ํ่ากวา่ความคาดหวงัของ

ลูกคา้จะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Kotler, 1994) อีกทั้งความพึงพอใจยงัรวมถึงการท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชง้านไดรั้บ

บริการ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชง้านคนนั้นได ้(ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน,์ 2546)  
 

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด 
 

      ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกคา้ หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(เสรี วงษม์ณฑา, 2542) ทั้งน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2541) ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด คือตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้และนาํไปใชเ้พ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจใหลู้กคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ในการดาํเนินธุรกิจ

จาํเป็นตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเขา้กบักลุ่มลูกคา้ ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจ

มีโอกาสประสบความสาํเร็จมากยิ่งข้ึน 
 

2.3 ความผูกพนั 
 

      ความผูกพนัต่อตราสินคา้ คือความผูกพนัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ผูผ้ลิต ร้านคา้ การบริการหรืออ่ืนๆ อยู่

บนพ้ืนฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการตอบสนองดว้ยพฤติกรรม เช่นการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางการตลาดกบัตราสินคา้ (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ, 2547) อีกทั้ง (Hoy & Rees, 1974) ไดก้ล่าวว่าความผูกพนัเป็นส่ิง

ท่ีแสดงออกจากความสัมพนัธ์ระกว่างบุคคลกบัส่ิงท่ีผูกพนั องค์ประกอบของความผูกพนัประกนัดว้ย 3 มิติ คือ

พฤติกรรมท่ีแสดงออก คือความรู้สึกขั้นตน้ของบุคคลท่ีตอบสนองออกมาทางพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึง

สาเหตุอาจจะมาจากทศันคติของแต่ละคน จะแสดงพฤติกรรมในทางบวกเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวใ้น

ตอนแรก ความรู้สึก ความรู้สึกเกิดข้ึนไดจ้ากการประเมินความคิดและความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ต่อบุคคลหรือ

สถานการณ์ต่างๆ การรับรู้ คือค่านิยมหรือความเช่ือส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการรับรู้ เช่นเช่ือมัน่ไวว้างใจในตราสินคา้ 
 

2.4 ความสําพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจกบัความผูกพนั 
 

      ผูบ้ริโภคจะใชค้วามเช่ือเดิมท่ีมีอยู่แลว้เปล่ียนเป็นความคาดหวงักบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือไดรั้บก่อนท่ีจะ

ตัดสินใจทาํอะไรลงไป ความพึงพอใจของลูกค้าของลูกค้าจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีลูกค้าซ้ือสินค้าหรือเป็นการ

ประเมินผลจากการซ้ือสินคา้ไปแลว้โดยเปรียบเทียบผลจากความคาดหวงัก่อนซ้ือกบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงเม่ือซ้ือสินคา้ไป

แลว้ ดงันั้นเป้าหมายของการวดัผลและการบริหารความพึงพอใจของลูกคา้ผ่านตราสินคา้ องคก์ร หรือสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ทาํใหน้กัการตลาดพยายามท่ีจะศึกษาในเร่ืองน้ี โดนสร้างความต่างระหว่างความหวงัและการกระทาํของ

สินคา้นั้นให้มีช่องว่างนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้โดยพยายามสร้างความพึงพอใจผ่านส่ิงท่ีนอกเหนือความคาดหวงั

ก่อนการซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลจ่อความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้ (ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2547) 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

      ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัคือ กลุ่มผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยมียอดขาย

รองเทา้ 7,937.97 ลา้นบาท (Business Online Public Company Limited, 2557) ซ่ึงประเทศไทยมีจาํนวนประชากร

จาํนวน 65,124,716 คน และจาํนวนประชากรในกรุงเทพหานครมีจาํนวน 5,692,284 คน (ทะเบียนราษฎร์, 2557) 

คิดเป็นร้อนละ 8.74 ของประชากรในประเทศไทย ทาํใหไ้ดจ้าํนวนยอดขายไนก้ีในกรุงเทพหานครจาํนวน 639.78 

ลา้นบาท และผูวิ้จยัไดค้าดการไวว้่าผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพหานครซ้ือรองเทา้ผา้ใบไนก้ีปีละ 1 คู่ต่อ 1 

คน และรองเทา้ผา้ใบไนก้ีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 4,000 บาท ทาํใหไ้ดจ้าํนวนประชากรท่ีใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพหา

นครจาํนวน 159,945 คน จึงกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากเคร่ืองมือของ (Krejcie and Morgan, 1970) ถา้กลุ่มตวัอย่างมี

มากกวา่ 100,000 คน จาํตอ้งเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด 384 ชุด ซ่ึงผูวิ้จยัเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

      การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเดียวขอ้ง แบบสอบถามประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 คาํถามดา้นความพึงพอใจเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่วนท่ี 2 คาํถามดา้นความผกูพนัเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่วนท่ี 3 คาํถามดา้นประชากรศาสตร์เป็น

ขอ้มูลเชิงลกัษณะ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งหลาย

ขั้นตอน โดยท่ีแผนการรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม โดยผูวิ้จยัแบ่งกลุ่ม

การเก็บตวัอย่างของผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีเป็น 2 กลุ่ม คือผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีตามหา้งสรรพสินคา้ และผูท่ี้ใช้

รองเทา้ผา้ใบไนก้ีตามสถานท่ีออกกาํลงักาย ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใชวิ้ธีการจบัสลาก 2 แห่ง

จากไนก้ีช็อปและไนก้ีสโตร์ทั้ งหมด 10 สาขา และ 3 แห่งจากสถานท่ีออกกาํลงักาย 10 แห่งโดยการแบ่งกลุ่ม

ตวัอย่างในจาํนวนท่ีเท่ากนั ได ้สวนลุมพินี สวนจตุจกัร สวนสวน 60 พรรษาฯ ไนก้ีสโตร์ แฟชัน่ไอส์แลนด ์และซี

คอนสแควร์ 
 

3.3 วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
 

      ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชท้ฤษฎี 4P’s โดยมี ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และ โปรโมชัน่ ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ความ

ผูกพนัของผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีทั้งหมด 3 ดา้น 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ปัจจยัดา้นการรับรู้ และปัจจยัดา้นความรู้สึก ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ใช้

รองเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพมหานคร โดยทาํการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา พฤติกรรมการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี และวตัถุประสงคใ์นการใชร้องเทา้

ผา้ใบไนก้ี 
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3.4 วเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
 

      วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันของผู ้ใช้รองเท้าผ ้าใบไนก้ีใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีช่ือ Correlation เน่ืองจากตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ทั้งคู่

จึงเขา้เงือนไขท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีช่ือ Correlation วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์กบั

ความพึงพอใจของผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีช่ือวา่ ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

      จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดพบว่ามีเพศหญิงทั้งหมดจาํนวน 204 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 51 และเป็นเพศชาย

ทั้งหมดจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 29 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 187 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 

46.8 มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,000 - 19,999 บาท มากท่ีสุดจาํนวน 155 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 38.8 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มากท่ีสุดจาํนวน 278 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 69.5 มีการใชร้องเทา้ผา้ใบ 1 – 2 คร้ัง/อาทิตย ์มากท่ีสุด

จาํนวน 223 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 55.8 และมีการใชร้องเทา้ผา้ใบออกกาํลงักาย มากท่ีสุดจาํนวน 233 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.3 

      จากขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีพบวา่ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์รองเทา้ผา้ใบไนก้ี มี

รูปแบบท่ีหลายหลายใหเ้ลือกซ้ือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 4.09 ในความพึงพอใจดา้นราคาพบว่า ราคาของรองเทา้

ผา้ใบไนก้ี มีความคุม้ค่าต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3.97 ในความพึงพอใจดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า

ร้านรองเทา้ผา้ใบในก้ี ตั้งอยู่ในสถานท่ีคุณเขา้ถึงไดง่้าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3.84 และความพึงพอใจดา้นการ

ส่งเสริมการขายพบวา่รองเทา้ผา้ใบไนก้ีมีส่ือหลากหลายประเภทใหสื้บคน้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 3.65  

      จากขอ้มูลความผูกพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี พบวา่ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก เม่ือพูดถึงรองเทา้ผา้ใบ

คุณจะนึกถึงรองเทา้ผา้ใบไนก้ีเป็นยี่ห้อแรก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3.53 ในดา้นการรับรู้พบว่า คุณเช่ือว่ารองเทา้

ผา้ใบไนก้ีดีกว่ารองเทา้ผา้ใบยี่ห้ออ่ืน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3.46 และดา้นความรู้สึกพบว่า คุณรู้สึกว่าใส่รองเทา้

ผา้ใบไนก้ีออกกาํลงักายแลว้ดีต่อสุขภาพมากกวา่ยี่หอ้อ่ืน ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 3.44  
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ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจกบัระดบัความผกูพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี 

 

  พฤติกรรมท่ีแสดงออก การรับรู้ ความรู้สึก 

ผลิตภณัฑ ์

Pearson Correlation 0.304 ** 0.223 ** 0.212 ** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

R2 0.092 0.049 0.044 

ราคา 

Pearson Correlation 0.479 ** 0.421 ** 0.402 ** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

R2 0.229 0.177 0.161 

สถานท่ีจดั

จาํหน่าย 

Pearson Correlation 0.395 ** 0.379 ** 0.402 ** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

R2 0.156 0.143 0.161 

การส่งเสริม

การตลาด 

Pearson Correlation 0.489 ** 0.508 ** 0.449 ** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

R2 0.239 0.258 0.201 

      

ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัความ

ผูกพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี (1) พบว่าความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัด้าน

พฤติกรรมท่ีแสดงออก อย่างมีนยัสาํคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากบั 0.304 ในขณะท่ีพบว่าความพึง

พอใจดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นการรับรู้ อย่างมีนยัสาํคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์

สันเท่ากบั 0.223 และพบว่าความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นความรู้สึก อย่างมี

นัยสําคัญในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากับ 0.212 ด้านราคา (2) พบว่าความพึงพอใจด้านราคา  มี

ความสมัพนัธ์กบั ความผกูพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สนัเท่ากบั 

0.497 ในขณะท่ี พบว่าความพึงพอใจดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นการรับรู้ อย่างมีนยัสาํคญัในทิศ

ทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากับ 0.421 และความพึงพอใจดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กับ ความผูกพนัด้าน

ความรู้สึก อย่างมีนยัสาํคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากบั 0.402 (3) ดา้นดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า

ความพึงพอใจดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อย่างมีนยัสาํคญั

ในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากับ 0.395 ในขณะท่ี พบว่าความพึงพอใจด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย มี

ความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นการรับรู้ อย่างมีนยัสาํคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากบั 0.379 และ

ความพึงพอใจด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กับ ความผูกพนัด้านความรู้สึก อย่างมีนัยสําคัญในทิศ

ทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากบั 0.402 (4) ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่าความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการ

ขาย มีความสมัพนัธ์กบั ความผกูพนัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สัน
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เท่ากบั 0.489 ในขณะท่ี พบว่าความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบั ความผูกพนัดา้นการรับรู้ 

อย่างมีนยัสําคญัในทิศทางบวกท่ี .000 มีค่าเพียร์สันเท่ากบั 0.508 และความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขาย มี

ความสมัพนัธ์กบั ความผกูพนัดา้นความรู้สึก อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .000 มีค่าเพียร์สนัเท่ากบั 0.449 

     วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี พบว่าระดบั

การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขายอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.049 อีกทั้งยงั

พบวา่พฤติกรรมการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นราคาอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.014 และพบว่าวตัถุประสงค์ในการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ความพึงพอใจดา้นราคาอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.038, 0.025 ตามลาํดบั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

      การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัความผกูพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นความพึงพอใจดา้นราคา, 

ด้านความพึงพอใจด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย และด้านความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการขายทั้ ง 4 ด้าน มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัพฤติกรรมท่ีแสดงออก ความผูกพนัดา้นการรับรู้ และความผูกพนัดา้นความรู้สึกทั้ง 3 

ดา้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (อมัพล ชูสนุก, ธรรพรรษ ์โรจโชติกุล และฉวีวรรณ ชูสนุก, 2557) 

ท่ีพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดในมิติดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้, ส่วนประสมทางการตลาดใน

มิติดา้นราคามีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้, ส่วนประสมทางการตลาดในมิติดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพล

ทางบวกต่อการรับรู้, ส่วนประสมทางการตลาดในมิติดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ (อมัพล ชูสนุก, ธรรพรรษ ์โรจโชติกุล และฉวีวรรณ ชูสนุก, 2557) อีกทั้งงานวิจยัของ (จิตรภทัร์ 

จึงอยูสุ่ข, 2534) ไดบ้อกวา่ความผกูพนัดา้นการรับรู้เท่านั้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์และผลวิจยัเร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผูกพนัของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในเขตกรุงเทพมหานครของผูวิ้จยัมี

ความสอดคลอ้งกบั (บงกช ช่ืนกล่ิน, 2546) ซ่ึงพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภคัดีต่อ

สินคา้ 

      ในดา้นพฤติกรรมของความผกูพนัพบว่าถา้ราคาของรองเทา้ผา้ใบไนก้ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้านจะ

ทาํใหผู้ใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีนึกถึงรองเทา้ผา้ใบไนก้ีเป็นยี่หอ้แรก และไม่ไปใชร้องเทา้ผา้ใบยี่หอ้อ่ืนมากท่ีสุด ส่วนท่ี

ส่งผลรองลงมาคือ ถา้ไนก้ีมีโฆษณาใหท้ราบเม่ือมีการออกสินคา้ใหม่ หรือส่วนลดในการซ้ือรองเทา้ผา้ใบไนก้ีใน

เทศกาล กจ็ะส่งผลใหผู้ท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีนึกถึงรองเทา้ผา้ใบไนก้ีเป็นยี่หอ้แรก บอกต่อ และไม่หนีไปใชร้องเทา้

ผา้ใบยี่หอ้อ่ืนเช่นกนั และถึงแมว้่าร้านคา้ท่ีจดัจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบไนก้ีเดินทางไปสะดวกก็ส่งผลต่อผูท่ี้ใชร้องเทา้

ผา้ใบไนก้ีใหพ้ฤติกรรมในการบอกต่อหรือใชซ้ํ้ านอ้ย แต่ในทางกลบักนัการท่ีรองเทา้ผา้ใบไนก้ีมีสีใหเ้ลือกเยอะมาก

ข้ึน หรือรองเทา้ผา้ใบไนก้ีมีความคงทนมากข้ึนส่งผลให้ผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีนึกถึงรองเทา้ผา้ใบไนก้ีเป็นยี่ห้อ
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แรกลดลง และอยากจะเปล่ียนไปลองใชร้องเทา้ผา้ใบญ่ีหอ้อ่ืน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (อมัพล ชู

สนุก และคณะ 2557) พบว่าความพึงพอใจของลูกคา้ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกคา้ ในดา้นการรับรู้และ

ความรู้สึกพบว่าถา้ไนก้ีมีมีโฆษณาให้ทราบเม่ือมีการออกสินคา้ใหม่ หรือส่วนลดในการซ้ือรองเทา้ผา้ใบไนก้ีใน

เทศกาลต่างๆ จะส่งผลให้ผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีเช่ือว่ารองเทา้ผา้ใบไนก้ีดีกว่ารองเทา้ผา้ใบยี่ห้ออ่ืน และรู้สึกไม่

พอใจหากมีคนพูดถึงไนก้ีในทางท่ีไม่ดีมากท่ีสุด และท่ีส่งผลรองลงมาคือถา้ราคาของรองเทา้ผา้ใบไนก้ีท่ีมีความ

เหมาะสมต่อการใชง้านจะทาํใหผู้ท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีเช่ือวา่รองเทา้ผา้ใบไนก้ีดีกวา่รองเทา้ผา้ใบยี่หอ้อ่ืน และรู้สึก

ไม่พอใจหากมีคนพูดถึงไนก้ีในทางท่ีไม่ดี ถึงแมว้่าร้านคา้ท่ีจดัจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบไนก้ีเดินทางไปสะดวกก็ส่งผล

ต่อผูท่ี้ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีใหเ้ช่ือว่ารองเทา้ผา้ใบไนก้ีดีกว่ารองเทา้ผา้ใบยี่หอ้อ่ืน และรู้สึกไม่พอใจหากมีคนพูดถึง

ไนก้ีในทางท่ีไม่ดี 

     ผูวิ้จยัไดเ้พ่ิมสมมติฐานเพ่ือความน่าเช่ือถือของงานวิจยัโดยการหาความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์

กบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีจากผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 

29 ปี และมีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 10,000 - 19,999 บาท อีกทั้งมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

รองเทา้ผา้ใบไนก้ีส่วนใหญ่ใชร้องเทา้ผา้ใบ 1 – 2 คร้ัง/อาทิตย ์และกลุ่มตวัส่วนใหญ่ใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีในการออก

กาํลงักาย ขอ้มูลจาํแนกตามเพศพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่ต่างกนั อีกทั้งขอ้มูล

จาํแนกตามอายุพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่ต่างกนั รวมถึงขอ้มูลจาํแนกตามรายได้

ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่ต่างกนั แต่พบว่าขอ้มูลจาํแนกตาม

ระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นความพึงพอใจ

ดา้นการส่งเสริมการขาย อีกทั้งยงัพบวา่ขอ้มูลจาํแนกตามพฤติกรรมการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

พฤติกรรมการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นความพึงพอใจดา้นราคา และยงั

พบว่าขอ้มูลจาํแนกวตัถุประสงคใ์นการใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใชร้องเทา้

ผา้ใบไนก้ีท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์และความพึงพอใจในดา้นความ

พึงพอใจดา้นราคา ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ (ธีระภทัร ปิยะรัมย,์ 2555) ท่ีพบว่าเพศชายมีความพึงพอใจต่างกบั

เพศหญิงโดยเพศชายพึงพอใจในดา้นการใชง้าน และเพศหญิงมีความพึงพอใจในดา้นตวัผลิตภณัฑ ์
 

5.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

      จากการวิจยัพบว่าถา้ราคาของรองเทา้ผา้ใบไนก้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้านจะส่งผลให้ผูใ้ชร้องเทา้

ผา้ใบไนก้ีมีความผูกพนักบัสินคา้มากข้ึนทาํใหมี้การบอกต่อกบัผูอ่ื้น ไม่ใชร้องเทา้ผา้ใบยี่หอ้อ่ืนและมีความเช่ือมัน่

ในในตราสินคา้ไนก้ี จึงตอ้งให้ความใส่ใจกบัความพึงพอใจในดา้นราคาท่ีสุดควรจะมีการโปรโมทเร่ืองราคาท่ี

เหมาะสมกบัการใชง้านใหม้ากข้ึน รวมถึงจดักิจกรรมต่างๆใหผู้ใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีไดอ้อกมาใชง้านรองเทา้มาก

ข้ึน ทาํให้ผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีรู้สึกว่าคุม้ค่ากบัราคารองเทา้ท่ีไดจ่้ายไป เร่ืองท่ีส่งผลรองลงมาจากราคาคือการ

ส่งเสริมการขายต่างๆ โปรโมชัน่ในเทศการต่างๆ หรือแมก้ระทั้งพนกังานขายรองเทา้ผา้ใบไนก้ีท่ีใหข้อ้มูลกบัลูกคา้

ไดอ้ยากถูกตอ้งก็ส่งผลให้ผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีมีความผูกพนักบัสินคา้มากข้ึนทาํให้มีการบอกต่อกบัผูอ่ื้น ไม่ใช้

รองเทา้ผา้ใบยี่หอ้อ่ืนและมีความเช่ือมัน่ในในตราสินคา้ไนก้ีเช่นเดียวกนั อาจจะมีการอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจในตวั
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สินคา้มากข้ึนเพ่ือท่ีจะไดไ้ปบอกกบัลูกคา้ไดอ้ยากถูกตอ้ง และอาจจะมีโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆเพ่ือกระตุน้

ใหลู้กคา้ซ้ือรองเทา้ผา้ใบไนก้ีมากข้ึน แต่ในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายผลทาํใหผู้ใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีมีความผูกพนักบั

สินคา้มากข้ึนทาํให้มีการบอกต่อกบัผูอ่ื้น ไม่ใชร้องเทา้ผา้ใบยี่ห้ออ่ืนและมีความเช่ือมัน่ในในตราสินคา้ไนก้ีนอ้ย 

อาจจะลดงบประมาณในการเพ่ิมสาขา และเอางบประมาณในส่วนน้ีไปเพ่ิมในส่วนท่ีมีผลกบัความผูกพนักบัลูกคา้

มากกวา่เช่นในดา้นราคา หรือในดา้นการส่งเสริมการขายเป็นตน้ 

      จากการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรทราบการท่ีผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีมีใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ียิ่งบ่อยเท่าไหร่ก็

จะทาํให้ผูใ้ช้รองเทา้ผา้ใบไนก้ีรู้สึกว่ารองเทา้ผา้ใบไนก้ีคุม้ค่าต่อราคาท่ีซ้ือมาเท่านั้น ดว้ยขอ้มูลน้ีอาจจะมีการ

กระตุน้ใหผู้ใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีออกมาใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมว่ิงต่างๆใหม้ากข้ึน 

หรือสร้างค่านิยมใหค้นออกกาํลงักายโดยใชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ีมากข้ึนผ่านส่ือต่างๆ รวมถึงทราบว่าผูท่ี้ใชร้องเทา้

ผา้ใบไนก้ีใชอ้อกกาํลงักาย   ทาํงาน ไปเท่ียว และทุกโอกาส มีความพึงพอใจท่ีรองเทา้ผา้ใบไนก้ีมีความคงทน มี

รูปแบบหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ รวมถึงราคาเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีไดม้า ทาํใหท้างไนก้ีสามรถทาํกิจกรรมต่างๆไม่ว่า

จะเป็นการจดักิจกรรมว่ิง หรือแมแ้ต่ทาํหนงัสือแฟชัน่ท่ีใส่รองเทา้ผา้ใบไนก้ีเป็นหลกั 

5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

      เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นภาระของผูท้าํวิจยัและเวลา ทาํใหง้านวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไม่สามรถออกไปเก็บ

แบบสอบถามไดเ้องทั้งหมด 400 ชุด โดยจาํเป็นจะตอ้งอาศยัคนรู้จกัช่วยแจกแบบสอบถามดว้ยบางส่วน อาจจะทาํ

ใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมีความบิดเบือน การทาํวิจยัในคร้ังต่อไปควรจะมีเวลาใหก้บังานวิจยัมากกว่าน้ี อีก

ทั้งเวลาท่ีมีจาํกดัทาํให้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างไดเ้พียงในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยในงานวิจยัในคร้ัง

ต่อไปควรให้เวลากบังานวิจยัมากข้ึน เพ่ือนเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างไดก้วา้งข้ึน เช่นในเขต

ปริมณฑล หรือทัว่ประเทศไทยเพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน รวมถึงอาจจะแทรกการทาํวิจนัในเชิงคุณภาพ

เขา้ไปโดยสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ชร้องเทา้ผา้ใบไนก้ี อาจจะเป็นการสาํภาษณ์ในเชิงลึก หรือทาํ Focus Group 

เพ่ือขอ้มูลท่ีตรงจุดและหลากหลายยิ่งข้ึน การศึกษาในคร้ังต่อไป จะเพ่ิมส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการเขา้ไปดว้ย คือ Marketing Mix 7Ps โดยเพ่ิมในส่วนของ ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการเขา้ไปดว้ย เพราะว่าสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัการบริการเขา้มามีส่วนสาํคญัอยา่ง

มากในการแข่งขนัของธุรกิจ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหารกบัความสามารถ

ในการทาํกาํไร โดยพิจารณาจากสิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีให้กบัผูบ้ริหารและอตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปี

พ.ศ.2556 จาํนวน 128 บริษทั โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและวิธี

สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่สิทธิการซ้ือหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความสามารถ

ในการทาํกาํไร แสดงใหเ้ห็นว่า ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินในรูปแบบสิทธิการซ้ือหุน้มีแนวโนม้ท่ีอาจไม่สามารถ

สร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริหารในการสร้างกาํไรให้กบับริษทั  อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงทางการเงินและขนาดของ

บริษทัท่ีใชเ้ป็นตวัแปรควบคุมในการศึกษาคร้ังน้ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ก่อนๆ   

 

คาํสาํคัญ: ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน, สิทธิการซื้อหุ้น,  ความสามารถในการทาํกาํไร 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the relationship between management’s non-financial compensation and 

profitability by determining the employee stock option program (ESOP) and the return on equity (ROE) of 128 

Thai listed companies that had announced ESOP during 2001-2013. The collected data was analyzed by using 

Pearson correlation coefficient and the multiple regressions. The results revealed that no statistically significant 

relationship between ESOP and ROE, suggesting that ESOP might not be an effective strategy in motivating 

management to operate good corporate performance. However, the controlled variable, the financial leverage and 

company size, have statistically significant relationship with ROE, similar to previous research.   

Keywords: Non-financial Compensation, The employee stock option program (ESOP), Profitability 
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1. บทนํา 

 

 จากทฤษฏีตวัแทนซ่ึงเห็นว่าผูถื้อหุ้นไม่สามารถบริหารงานเพียงผูเ้ดียวไดจ้ะตอ้งมีบุคคลอ่ืนเขา้มาช่วยในการ

บริหารกิจการทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายท่ีมีอาํนาจ คือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงจะมอบอาํนาจใน

การบริหารงานให้กบัฝ่ายท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ คือ ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นทาํหน้าท่ีในการกาํหนด

นโยบายและวางแผนการดาํเนินงานใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) อยา่งไร

ก็ตาม ทุกคนในองคก์รย่อมมีแรงผลกัดนัในการทาํเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ดงันั้นทฤษฏีตวัแทนจึงเช่ือว่าผูบ้ริหารจะ

ใหค้วามสาํคญักบัค่าตอบแทน ช่ือเสียงในตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนมากกวา่ผลประโยชนข์องบริษทั (วนัดี เวทางคก์ลุ, 

2550) เช่น การให้ความสําคญักบัผลกาํไรในระยะสั้ นโดยผูบ้ริหารมองขา้มความสําคัญในการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑเ์น่ืองจากมีตน้ทุนสูงจึงลดตน้ทุนในส่วนน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลกาํไรมากในระยะสั้น แต่การทาํเช่นน้ีจะส่งผลเสีย

ต่อการเจริญเติบโตของบริษทัในระยะยาว การบริหารงานท่ีทาํใหเ้สียผลประโยชน์ระยะยาวเหล่าน้ีทาํใหบ้ริษทัเกิด

ตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นซ่ึงเรียกวา่ “ตน้ทุนท่ีเกิดจากตวัแทน (Agency Costs)” (พชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท,์ 2553) 

 ผูถื้อหุน้สามารถลดตน้ทุนท่ีเกิดจากตวัแทนน้ีไดด้ว้ยการตรวจสอบและสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริหาร วิธีหน่ึงใน

การสร้างแรงจูงใจคือการใหค่้าตอบแทนเพ่ือใหผู้บ้ริหารทาํงานใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูถื้อหุน้ (วนัดี เวทางคก์ลุ, 2550) ค่าตอบแทนในรูปแบบหน่ึงท่ีมีการปฏิบติัในหลายๆ บริษทัในปัจจุบนัคือ การ

ใหสิ้ทธิการซ้ือหุน้ (Employee Stock Option Program : ESOP) โดยเช่ือวา่การใหสิ้ทธิการซ้ือหุน้จะเป็นเคร่ืองมือจูง

ใจใหผู้บ้ริหารมีความรู้สึกเป็นเจา้ของบริษทั และค่าตอบแทนน้ียงัผูกติดความมัง่คัง่ของผูบ้ริหารกบัราคาหุน้ ดงันั้น

ผูบ้ริหารจะทาํงานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถและคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของบริษทัเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้น 

(วณิษฐา พิริยะวฒันกลุ, 2553) หลายๆ งานวิจยัไดท้าํการศึกษาเพ่ือยืนยนัความเช่ือดงักล่าว โดยศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่าง ESOP กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั แต่ผลการวิจยัของงานวิจยัเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนั งานวิจยักลุ่ม

หน่ึงพบว่า ESOP ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน   (วิลาวลัย ์โพธ์ิอุบล, 2549; Meng,  et al., 2010) แต่จาก

การศึกษาของวณิษฐา พิริยะวฒันกุล (2553) พบว่าการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

อตัราผลตอบแทนเกินปกติในระยะยาว   

 สําหรับในประเทศไทย ถึงแมจ้ะมีการศึกษาในเร่ืองดังกล่าวและไม่พบหลกัฐานสนับสนุนความสัมพนัธ์

ดงักล่าว (วิลาวลัย ์โพธ์ิอุบล, 2549) แต่การศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลในอดีตท่ีผ่านมา ในปัจจุบัน

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากโดยเฉพาะในตลาดทุนท่ีมีการพฒันาซ่ึงทาํใหหุ้น้สามญัของ

บริษทัต่างๆ มีมูลค่าสูงข้ึนมากกว่าในสมยัอดีตท่ีผ่านมาเป็นผลให ้ESOP อาจสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริหารในการ

บริหารงานใหบ้ริษทัสร้างกาํไรไดม้ากกวา่ในอดีต  

 ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหารกบัความสามารถ

ในการทาํกาํไรโดยค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร คือ ESOP อย่างไรก็ตามจะพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินร่วมดว้ยในฐานะตวัแปรควบคุม ส่วนความสามารถในการทาํกาํไรจะใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นเป็นตวัแทนเพ่ือตรวจสอบผลการวิจยัว่าหากผูบ้ริหารไดรั้บ ESOP จะทาํให้ผูบ้ริหารรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

บริษทัและทาํงานเสมือนตนเองเป็นเจา้ของบริษทัซ่ึงจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวเพ่ือให้บริษทัไดผ้ลการ

ดาํเนินงานท่ีดีตรงตามความตอ้งการของผูถื้อหุน้และสะทอ้นผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้พึงพอใจจริงหรือไม่ อีกทั้งผล

การศึกษา คร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุม้ค่ากบั ESOP เพ่ือใช้ในการวาง

แผนการใหค่้าตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึงจะทาํใหเ้กิดประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอีกดว้ย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)  

 

     ทฤษฏีตวัแทน (Agency Theory) มาจากแนวคิดของ Jensen & Meckling (1976) ท่ีเสนอว่าผูถื้อหุ้นไม่สามารถ

บริหารงานไดเ้พียงลาํพงั จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีตวัแทนในการบริหารงานรายงานผลการดาํเนินงานและส่ง

มอบผลประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น นั่นคือผูบ้ริหาร ภายใตแ้นวคิดของทฤษฏีตัวแทนมองว่าทุกคนในองค์กรย่อมมี

แรงผลกัดนัท่ีจะทาํเพ่ือผลประโยชนส่์วนตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นผูบ้ริหารจะสร้างประโยชนสู์งสุดใหก้บัตวัเองและ

ไม่คาํนึงว่าการกระทาํนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมัง่คัง่สูงสุดแก่ตวัผูถื้อหุ้นหรือไม่ เช่น  ผูบ้ริหารอาจ

ละเลยการลงทุนในการทาํวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์น่ืองจากมีตน้ทุนสูงและมีผลทาํใหก้าํไรในปีปัจจุบนัลดลงซ่ึง

ส่งผลใหค่้าตอบแทนของผูบ้ริหารลดลงดว้ย แต่การทาํเช่นน้ีจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของบริษทัในระยะยาว

ซ่ึงเกิดตน้ทุนในการบริหารงานท่ีไม่จาํเป็นท่ีบริษทัตอ้งรับภาระไวเ้รียกตน้ทุนส่วนน้ีว่า “ตน้ทุนท่ีเกิดจากตวัแทน 

(Agency Costs)” (วนัดี เวทางคก์ลุ, 2550) 

 จากการท่ีผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหารมีความสนใจท่ีขดัแยง้กนั (Conflict of interest) โดยผูถื้อหุ้นให้ความสนใจกบั

ความมัง่คัง่ท่ีเกิดจากมูลค่าของกิจการท่ีเพ่ิมข้ึน  แต่ผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการบริหารงานแทนผูถื้อหุน้

และไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชนข์องตนเอง  เช่น  ค่าตอบแทน  ช่ือเสียงในหนา้ท่ี

การงานของตน ผูถื้อหุน้สามารถลดปัญหาท่ีเกิดจากตวัแทนโดยการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารจาก

กรรมการอิสระ  ผูต้รวจสอบภายในหรือผูต้รวจสอบภายนอก อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ฝ่ายบริหารโดยการให้

ค่าตอบแทนซ่ึงมีเง่ือนไขข้ึนอยู่กับความสามารถในการทาํกาํไรจะทาํให้ฝ่ายบริหารทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อใหเ้กิดกาํไรสูงสุดตรงตามความตอ้งการของผูถื้อหุน้ ดงันั้น ค่าตอบแทนจึงถือเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถลดปัญหาท่ีเกิด

จากตวัแทนได ้เน่ืองจากผูถื้อหุน้และฝ่ายบริหารไดรั้บผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อินทิพากลุย ์ศรประสิทธ์ิ, 2554) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในอดีตท่ีผ่านมา ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนและผลการดาํเนินงานไดรั้บความสนใจจากนักวิจัยใน

การศึกษาเพ่ือหาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือพิสูจน์ว่า ค่าตอบแทนมีผลทาํให้ผูบ้ริหารในบริษทัมีแรงจูงใจในการ

ทาํงานเพ่ือให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีหรือไม่ ถา้ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานอย่างมี

นยัสาํคญัยอ่มแสดงวา่ค่าตอบแทนจะเป็นส่วนหน่ึงในการลดตน้ทุนตวัแทนได ้ 

 ค่าตอบแทนในท่ีน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ (อจัฉรา โยมสินธ์ุ, 2555) คือ 

- ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เป็นส่ิงตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากการทาํงานซ่ึงอยู่ในรูปของตวัเงินอย่าง

ชดัเจน โดยทัว่ไปในการดาํเนินงานของบริษทัจะมีค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เงินเดือน 

โบนสั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

- ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน เป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปของตวัเงินอยา่งชดัเจน 

โดยทัว่ไปมีอยู ่2 รูปแบบไดแ้ก่ สวสัดิการและ ESOP  
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  งานวิจยัดา้นน้ีโดยส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจกบัการศึกษาค่าตอบแทนในรูปของตวัเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัส และผลการวิจัยของงานเหล่าน้ีมีทั้ งท่ีสนับสนุน

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวและท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าว เช่น Tariq  (2010) และ Michaud & Gai (2009) ศึกษา

ความสมัพนัธ์ของค่าตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการดาํเนินงาน  พบวา่ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ผลการดาํเนินงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยค่าตอบแทนในการศึกษาพิจารณาค่าตอบแทนในลกัษณะตวัเงิน 

เช่น เงินเดือนและโบนัส ในขณะท่ี Ghosh (2003)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการ

ดาํเนินงานในประเทศอินเดีย  ค่าตอบแทนท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ค่าตอบแทนทั้ งหมด เงินเดือน ค่า

คอมมิชชัน่ เงินเพ่ิมพิเศษและเบ้ียประชุมผลวิจยัพบว่า ค่าคอมมิชชัน่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานโดยค่า

คอมมิชชั่นจะเพ่ิมข้ึนตามผลการดาํเนินงานแต่จะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลงนั่นแสดงให้เห็นว่าเม่ือค่าคอมมิชชั่น

เพ่ิมข้ึนจนถึงจุดหน่ึงจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานลดลง นอกจากน้ี พชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท ์(2553), กลุจิรา สมวงศ ์

(2550), และอินทิพากุลย ์ศรประสิทธ์ิ (2554) พบว่าค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในประเทศไทย 

 สําหรับการศึกษาค่าตอบแทนในรูปแบบไม่เป็นตวัเงิน เช่น สิทธิการซ้ือหุ้น เร่ิมไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยั

ต่างๆ เม่ือไม่นานมาน้ี เช่น Meng et al. (2010)  ศึกษาความสมัพนัธ์ของ ESOP กบัผลการดาํเนินงาน โดยรวบรวม

ขอ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศจีน ในปี ค.ศ.1996 ถึง ค.ศ.2000 จาํนวน 750  บริษทั 

เป็นบริษทัท่ีมี ESOP จาํนวน 251 บริษทั ทาํการทดสอบวา่ ESOP จะมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงาน

หรือไม่ ในการศึกษาคร้ังน้ีวดัผลการดาํเนินงานจากอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วมอตัราผลตอบแทนจากส่วน

ของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน Tobin’s Q มีตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม ขนาดของบริษทั อายุของบริษทั และ

ความเส่ียงทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ESOP ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน ในขณะเดียวกนั วิลาวลัย ์ 

โพธ์ิอุบล (2549)  ศึกษา ผลตอบแทนพนกังานในรูปของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น (Employee Stock 

Options Program : ESOP)  กบัผลการดาํเนินงาน  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทัท่ีมีการออก ESOP ในปีพ.ศ.2544-

2548 จาํนวน 14 บริษทั  ใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มูลจากสดัส่วน ESOP ต่อจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและออกชาํระแลว้  ส่วนผล

การดาํเนินงานวดัจากอตัราส่วน Tobin’s Q  ผลการวิจยัพบว่า  ESOP ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobin’s Q  

นอกจากน้ียงัพบวา่อตัราส่วน Tobin’s Q  จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะของตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่ 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 

 ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงพ.ศ.

2557 และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 3.1.1 บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้ งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปีพ.ศ.2557 ท่ีแสดงแบบ

รายงานขอ้มูลประจาํปี (56-1) และงบการเงินท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่ม

เกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง โดยยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน เน่ืองจากมีโครงสร้างเงินทุนและแนวทางปฏิบติั
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ในการนําเสนองบท่ีแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอ่ืน และกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในการฟ้ืนฟูการดาํเนินงาน เน่ืองจากการ

ดาํเนินงานยงัไม่มัน่คงซ่ึงอาจส่งผลต่อขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั 

 3.1.2  บริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน

ของบริษทั  

 โดยสรุปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด งานวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนรวมทั้งส้ิน 128 บริษทั  
 

3.2 สมมติฐานงานวจัิย 
  

 ภายใตแ้นวคิดของทฤษฏีตวัแทนท่ีมองวา่ทุกคนในองคก์รย่อมมีแรงผลกัดนัทาํเพ่ือประโยชนข์องตวัเองทั้งส้ิน  

เช่นเดียวกับผู ้บริหารซ่ึงเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นย่อมต้องการผลประโยชน์ของตนโดยให้ความสําคัญกับ

ค่าตอบแทน  ช่ือเสียงและตาํแหน่งหนา้ท่ีมากกวา่ผลประโยชนข์องบริษทั  จากความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูถื้อ

หุน้กบัผูบ้ริหารทาํใหเ้กิดความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์หรือท่ีเรียกวา่ปัญหาจากการเป็นตวัแทน  การใหสิ้ทธิใน

การซ้ือหุน้ถือเป็นแนวทางหน่ึงในการใหค่้าตอบแทนเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ

บริษทัและค่าตอบแทนน้ียงัผูกติดความมัง่คัง่ของผูบ้ริหารกบัราคาหุ้นเพ่ือจะทาํให้ผูบ้ริหารทาํงานอย่างเต็มกาํลงั

ความสามารถและคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของบริษทัเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัมีผลการ

ดาํเนินงานท่ีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีดีเพ่ือสะทอ้นผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น ดงันั้น

งานวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ 

H1: ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงินมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความสามารถในการทาํกาํไร 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของค่าตอบแทนผูบ้ริหารกบัความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) โดยขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ี

รวบรวมจากงบการเงินรวมและแบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบฟอร์ม 56-1) ซ่ึงอยูใ่นเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

www.sec.or.th  โดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 

3.3.1 สัดส่วนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP) 
 

 สัดส่วนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP) สามารถคาํนวณไดจ้ากสัดส่วนจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จดัสรร ESOP ต่อจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัซ่ึงใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP ท่ีจดัสรร

เป็นสิทธิในการซ้ือหุ้นทั้งหมดตามโครงการ ESOP และเม่ือคาํนวณตามสัดส่วนระหว่างใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จดัสรรต่อจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้จะแสดงใหเ้ห็นถึงสัดส่วนของผูบ้ริหารในการมีส่วนร่วมในการ

เป็นเจา้ของบริษทัเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของผูบ้ริหาร (วิลาวลัย ์ โพธ์ิอุบล, 2549) 

สดัส่วนการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ(ESOP)  = 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP ท่ีจดัสรร

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้
  

 

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 230 

 

3.3.2 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

 เน่ืองจากเม่ือบริษทัไดป้ระกาศให้สิทธิในการซ้ือหุ้น ESOP แก่ผูบ้ริหารแลว้  ผูบ้ริหารตอ้งใช้เวลาในการ

บริหารอย่างเต็มกาํลงัความสามารถซ่ึงจะสะทอ้นผลการดาํเนินงานให้แก่บริษทัในปีถดัไป ดงันั้น ขอ้มูลอตัรา

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้จะใชข้อ้มูลในปีถดัไปในการคาํนวณ โดยคาํนวณตามสมการดงัน้ี 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   = 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี หรือ(กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี−เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ)
ส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ(หุน้สามญัท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้+ส่วนเกินมูลค่าหุ้นฯ−ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นฯ+กาํไรสะสม)

 

 

3.3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ(Compensation) 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านอกเหนือจาก ความสัมพนัธ์ของค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร

กับความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการทํากําไรได้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆ ด้วย ซ่ึง

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินก็เป็นตวัแปรหน่ึงเช่นกนั ดงันั้น ในงานวิจยัน้ีค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินถือเป็นตวัแปร

ควบคุมในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารจากเงินเดือน โบนสั และ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของแต่ละบริษทัเพ่ือคาํนวณหาค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเฉล่ียต่อคน   
 

3.3.4 ความเส่ียงทางการเงนิ (Leverage) 
 

 ผลการศึกษาของอินทิพากุลย ์ ศรประสิทธ์ิ (2554) พบว่า  ความเส่ียงทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ

กบัอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงว่าหากความเส่ียงทางการเงินสูงเกิดจากการกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการลงทุน

มากยอ่มมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียและหน้ีสินสูงมากดว้ยซ่ึงทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บลดนอ้ยลงไป

ดว้ย ดงันั้น ความเส่ียงทางการเงินถือเป็นตวัแปรควบคุมอีกตวัหน่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี โดยคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

ความเส่ียงทางการเงิน (Leverage) = 

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ(หุน้สามญัท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ฯ − ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ฯ + กาํไรสะสม)
 

 

3.3.5 ขนาดของบริษัท (Size) 
 
 ขนาดของบริษทัวดัจากสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปี 2557 เน่ืองจากขนาด

ของสินทรัพยร์วมมีความแตกต่างกนัมากจึงทาํการแปลงค่าโดยวธีิ Logarithm  เพื่อทาํใหข้นาดของสินทรัพย์

เล็กลงและสามารถนาํมาใชว้เิคราะห์ผลทางสถิติท่ีดีมากข้ึน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 
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3.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของสถิติพ้ืนฐานเพ่ือนาํเสนอในรูปแบบความถ่ีและร้อย

ละ (Frequency and Percentage) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 

สถิตเิชิงอนุมาน วิธีวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ของค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงินกบัความสามารถในการทาํกาํไรว่ามีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวกหรือไม่โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซ่ึงหากค่าท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียง 1 แสดงว่าตวัแปรนั้นมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มหากค่าท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียง –1 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มหรือหากค่าท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0 แสดงว่าตวัแปรนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างส้ินเชิง (อโนทยั 

ตรีวาณิช, 2555) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษาอิทธิพลของ

ตวัแปรตน้ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไปว่ามีตวัแปรตน้ใดบา้งท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตาม 1 ตวัแปรโดยจะวิเคราะห์หาวา่

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือตวัแปรควบคุมอ่ืนตวัใดบา้งท่ีจะมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไร ซ่ึงมี

รูปแบบสมการดงัน้ี 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+1 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸)𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2(𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀)𝑡𝑡 +  𝛽𝛽3(𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅)𝑡𝑡+1 + 𝛽𝛽4(𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿)𝑡𝑡+1 + 𝑒𝑒𝑡𝑡              (1) 

 

โดยท่ี 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+1    คือ  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปีถดัไป  

𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸𝑡𝑡    คือ  สัดส่วนการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในปีท่ีมีการประกาศให ้ESOP 

 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝐸𝐸𝑡𝑡    คือ  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเฉล่ียในปีท่ีมีการประกาศให ้ESOP 

 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡+1    คือ  ขนาดของบริษทัในปีถดัไป   

 𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑡𝑡     คือ  ความเส่ียงทางการเงินในปีถดัไป 

 𝛽𝛽0             คือ  ค่าคงท่ี 

 𝛽𝛽1, . ,𝛽𝛽4        คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรอิสระ 

 𝑒𝑒𝑡𝑡     คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา  
 
 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 128 บริษทัท่ีออกสิทธิในการซ้ือหุน้มีขอ้มูลสถิติเบ้ืองตน้โดยจะแสดงค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลสถิติเบ้ืองตน้ของบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

  Min Max Mean S.D. 

ROE  -4.29 2.45 0.18 0.56 

ESOP 0.0002 0.1164 0.0258 0.0200 

COM* 0.66 29.65 4.58 4.21 

SIZE* 548.05 751,453.47  27,023.00       73,609.60  

LEV 0.04 16.83 2.66 17.32 

หมายเหตุ *หน่วย ลา้นบาท 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงินกบัความสามารถในการทาํกาํไร  
 
     ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า การใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความสามารถในการทาํไร แสดงว่าการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารทาํงานอยา่งเตม็

ความสามารถเพ่ือผลการดาํเนินงานท่ีดีได ้และยงัพบว่ามีตวัแปรควบคุมอ่ืน ไดแ้ก่ ความความเส่ียงทางการเงินมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัความสามารถในการทาํกาํไรท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 กล่าวคือหากบริษทัมีความเส่ียง

ทางการเงินสูงย่อมส่งผลใหมี้ภาระทางการเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระสูงทาํใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหุน้ย่อมลดลงไปดว้ย 

นอกจากน้ีพบว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัการ

ใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และการใหสิ้ทธ์ิในการซ้ือหุน้มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัขนาดบริษทั

ท่ีระดับนัยสําคญั 0.01 อีกทั้ งค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับขนาดของบริษทัท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.01 ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที่  2   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 

  ROE ESOP COM SIZE LEV 

ROE 1         

ESOP -0.037 1    

COM -0.046 -.169* 1   

SIZE 0.089 -.236** .225** 1  

LEV -.655** -0.087 0.13 0.127 1 

                          * ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05, ** ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 
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การท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอาจทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity คือการท่ีตัวแปรอิสระมี

ความสัมพนัธ์กนัมากอาจส่งผลให้ตัวแบบท่ีใช้ในการพยากรณ์ตวัแปรตามมีความคลาดเคล่ือน จึงตอ้งทาํการ

ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.8 แสดงว่าไม่ถือว่าเกิดปัญหา 

Multicollinearity (อโนทัย ตรีวานิช, 2555) จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในคร้ังน้ี พบว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีสูงสุดเท่ากบั 0.225 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.8 ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดงักล่าว

ขา้งตน้จึงไม่ทาํใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity   

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณตามตารางท่ี 3 พบว่า ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากบั 0.454 แสดงว่า

ตวัแปรอิสระในสมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุน้ีสามารถอธิบายความสามารถในการทาํ

กาํไร ไดร้้อยละ 45.4 และเม่ือเปรียบเทียบค่า Adjusted R Square คร้ังน้ีกบังานวิจยัอ่ืนท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการดาํเนินงานถือว่าอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งดี (พชัรินทร์  ภทัรวานิชานนท,์ 2553;  อรุณี  

ช่างสุวรรณ์ , 2553; อินทิพากุลย์  ศรประสิทธ์ิ, 2554)  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 54.6 เกิดจากปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงไม่ไดน้าํมาศึกษาคร้ังน้ี 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตามสมการถดถอยเชิงพหุ 

 

Model 
Unstandardized  Standardized 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) -1.24 0.712  -1.741 0.084 

ESOP -0.129 2.121 -0.005 -0.061 0.952 

COM 6.67E-09 0.000 0.050 0.660 0.510 

SIZE 0.147 0.071 0.174 2.057 0.042* 

LEV -0.022 0.002 -0.684 -10.311 0.000** 

R Square =  0.471     

Adjusted R Square = 0.454    

Durbin-Watson = 2.004     

Std. Error of the Estimate =  0.4168789     

                          * ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05, ** ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 
 

 ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถทาํกาํไรกบัสิทธิการซ้ือหุน้ พบว่าการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ไม่

มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัในอดีตของวิลาวณัย ์โพธ์ิ

อุบล (2549) และ Meng et al. (2010) ท่ีพบวา่การใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการทาํ

กาํไร  แสดงว่าการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นไม่สามารถลดปัญหาท่ีเกิดจากตวัแทนไดซ่ึ้งอาจเกิดจากสัดส่วนการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิมีจาํนวนนอ้ยซ่ึงอาจเป็นจาํนวนไม่มากพอท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารมีความรู้สึกร่วมใน
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การเป็นเจา้ของบริษทัจึงทาํใหผู้บ้ริหารทาํงานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและอาจจะไม่ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุด

แก่บริษทั 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัพบว่า ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความสามารถในการทาํ

กาํไร แสดงว่าบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีสินทรัพยม์ากพอท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจกบัคู่แข่ง

อ่ืนเพ่ือสร้างผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่บริษทั อีกทั้งยงัพบว่าความเส่ียงทางการเงินเป็นตัวแปร

ควบคุมอีกหน่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัความสามารถในการทาํกาํไร แสดงว่าหากบริษทัมีความ

เส่ียงทางการเงินมากย่อมตอ้งมีภาระทางการเงินท่ีตอ้งชาํระหน้ีสินและดอกเบ้ียมาก ทาํใหค้วามสามารถในการทาํ

กาํไรจะลดลงไปดว้ย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินของผู ้บริหารกับ

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยกาํหนดใหก้ารใหสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น

เป็นตวัแทนของค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของผูบ้ริหารและใหอ้ตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้เป็นตวัแทนของ

ความสามารถในการทาํกาํไร และไดใ้ชวิ้ธีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและวิธีสมการถดถอยพหุคูณใน

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัทั้งสองวิธีพบว่าการให้สิทธิในการซ้ือหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติกบัความสามารถในการทาํกาํไร แสดงวา่การใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้อาจไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูถื้อ

หุน้ในการสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารดาํเนินงานเพ่ือสร้างกาํไรใหก้บับริษทั ซ่ึงทาํใหก้ารใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้อาจ

ไม่สามารถลดปัญหาท่ีเกิดจากปัญหาตวัแทน (Agency problems) ได ้ 

 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและวิธีสมการถดถอยพหุคูณใหผ้ลการวิจยั

ว่าค่าตอบแทนของผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงินก็ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัความสามารถในการทาํ

กาํไรแสดงว่า การสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริหารไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึง

อาจเกิดจากการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัขนาดใหญ่นั้น ผูบ้ริหารยอ่มมีความมัง่คัง่ทางการเงินของตนเองอยู่

แลว้ ผูบ้ริหารจึงไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัค่าตอบแทนท่ีเป็นรูปธรรมน้ีแต่อาจตอ้งการสร้างความทา้ทายใหม่ๆ ใน

การบริหารมากกวา่ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริหารมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ  

 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุให้ผลการวิจยัว่าขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์อย่างมี

นัยสําคัญในทิศทางบวกกับความสามารถในการทํากําไรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 อีกทั้ งผลการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและวิธีสมการถดถอยพหุคูณ ให้ผลการวิจัยว่าความเส่ียงทางการเงินมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ซ่ึงให้ผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัดี เวทางค์กุล 

(2550) และอินทิพากลุย ์ศรประสิทธ์ิ (2554) นัน่แสดงวา่หากบริษทัมีสินทรัพยร์วมมากย่อมจะมีทรัพยากรท่ีมีค่าทาํ

ใหมี้โอกาสในการดาํเนินธุรกิจมาก อีกทั้งยงัพบว่าความเส่ียงทางการเงินใหผ้ลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัอิน

ทิพากุลย ์ศรประสิทธ์ิ (2554) ซ่ึงพบว่า ความเส่ียงทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัความสามารถในการ

ทาํกาํไรแสดงว่าหากบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินมากย่อมตอ้งมีภาระทางการเงินท่ีตอ้งชาํระหน้ีสินและดอกเบ้ีย

มากทาํใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรจะลดลงไปดว้ย 
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 งานวิจยัน้ีมีขอ้จาํกดัท่ีควรคาํนึงถึงในเร่ืองของขอ้มูลการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ เพราะขอ้มูลการใหสิ้ทธิในการ

ซ้ือหุน้ ท่ีทาํการจดัเก็บน้ีเป็นขอ้มูลสิทธิการซ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีมีการประกาศจ่ายโดยบริษทั และคิดเป็นอตัราส่วนกบั

จาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด ซ่ึงทาํใหไ้ม่ไดค้าํนึงถึงมูลค่าของหุน้สามญัของแต่ละบริษทัซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจจะมีผล

ต่อการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริหาร ดงันั้น งานวิจยัในอนาคตอาจจะทาํการพิจารณาการให้สิทธิในการซ้ือหุ้นท่ี

เป็นมูลค่าของหุน้สามญัแทนท่ีการใชอ้ตัราส่วนสิทธิการซ้ือหุน้ต่อจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด 
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Operational Skills that Related to Sustainable Growth 

of Small and Medium Enterprises (Manufacturing Sector) 
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Kitikhun Pakuthai and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทกัษะการดาํเนินงานท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย  เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐาน

งานวิจยัโดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าทกัษะการดาํเนินงานดา้นรายละเอียด

การดาํเนินการและคุณภาพมีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในระดบัสูง ส่วนทกัษะการดาํเนินงานดา้นการ

จดัการสินคา้คงคลงั ดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิต ดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิต และดา้นความตอ้งการ

สนบัสนุนในการผลิต มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

คาํสาํคัญ: ทักษะการดาํเนินงาน, การเติบโตอย่างยั่งยืน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

Abstract 

This research aimed to study operational skills that related to sustainable growth of small and medium enterprises 

(Manufacturing sector). This research collected sample 400 people by questionnaires. Statistical tested the research 

hypothesis by Pearson correlation. The results showed operational skills in operational specifications and quality 

are highly correlated to sustainable growth. Operational skills in inventory management, production planning and 

control, production measurement techniques and support production requirements are moderately related to 

sustainable growth significantly at 0.01 level. 

Keywords: Operational Skills, Sustainable Growth, Small and Medium Enterprises 
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1. บทนํา 

 

     วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) มีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างอาชีพ

การจา้งงานและการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (Davies, 2001) โดยในปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีจาํนวน 

SMEs ทั้งส้ิน 2,736,744 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.73 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ การจา้งงานของ SMEs คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 80.30 ของการจา้งงานทั้งประเทศ มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 

GDP) ของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม, 2558) ดา้นการส่งเสริม SMEs ไดมี้การจดัตั้งสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพ่ือเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ทั้งน้ีแมมี้การส่งเสริมและ

สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ยงัพบว่าการเลิกกิจการของ SMEs มีอตัราเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี พ.ศ.2558 มีการเลิก

กิจการเพ่ิมข้ึน 3,608 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ.2557 (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม, 2558) ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุท่ีส่งผลใหกิ้จการไม่ประสบความสาํเร็จคือ ผูป้ระกอบการขาดทกัษะ

ดา้นการดาํเนินงาน (Sohal et al., 2000) ทกัษะการดาํเนินงานถือเป็นหวัใจหลกัของการประกอบกิจการ โดยเฉพาะ

ภาคการผลิตท่ีผูป้ระกอบการยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ในการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ (Mclarty, 2000)  

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทกัษะการดาํเนินงานท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) โดยทกัษะการดาํเนินงานประกอบไปดว้ย ทกัษะดา้นการจดัการสินคา้คง

คลงั ดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิต ดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพ ดา้นเทคนิคการวดัผลการ

ผลิต และดา้นความตอ้งการสนับสนุนในการผลิต (Urban and Naidoo, 2012) ประโยชน์ของการศึกษาคือ เป็น

ข้อมูลสําหรับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในการนําไปวางแผน ปรับใช้และพฒันากิจการให้ดียิ่งข้ึน รวมถึง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํขอ้มูลไปพฒันาและปรับใชใ้นการส่งเสริม สนบัสนุน เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใหส้ามารถอยูร่อดและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     Stevenson (2002) ได้ให้ความหมายของการดาํเนินการว่าหมายถึง การบริหารจัดการระบบและขั้นตอนท่ี

เก่ียวขอ้งในการผลิตสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gaither and Frazier (1999) ไดอ้ธิบายว่า การบริหารการดาํเนินงาน 

หมายถึง การบริหารจดัการขององคก์รในส่วนของระบบการผลิตสินคา้ ท่ีแปลงวตัถุดิบนาํเขา้ใหอ้อกมาเป็นสินคา้

หรือบริการ การดาํเนินงานถือเป็นหวัใจหลกัของกิจการท่ีผลิตสินคา้ โดยหนา้ท่ีการดาํเนินการผลิตถือเป็นส่วนท่ีมี

โอกาสในการเพ่ิมผลผลิตสินคา้ เพ่ิมกาํไรสุทธิและลดค่าใช้จ่ายได ้(De Wit et al., 2007) จากการศึกษาก่อนหน้า

พบว่าผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินงานดา้นการผลิต ขาดการฝึกฝนและทกัษะเฉพาะในการปฏิบติังาน (Sohal et al., 

2000) สอดคลอ้งกบั Yanta (2001) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้กิจการไม่ประสบความสําเร็จนั้นประกอบไปด้วย 

ผูป้ระกอบการขาดความรู้และทกัษะในการบริหารธุรกิจ มีระดบัการศึกษาอยู่ในขั้นตํ่า รวมถึงขาดการฝึกฝนและ

อบรมดา้นการบริหารจดัการ ทาํใหร้ะดบัความสามารถในการแข่งขนัอยู่ในระดบัตํ่า ส่งผลใหกิ้จการตอ้งปิดตวัลง
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ในท่ีสุด Pycraft et al. (2003) พบว่ากิจการจะสามารถอยู่รอดและเติบโตไดน้ั้น ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จ

ตอ้งมีทกัษะการดาํเนินงาน การบริหารจดัการท่ีดีและมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Nieuwenhuizen 

and Kroon (2002) กล่าวว่าผูป้ระกอบการจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจ โดย

ทกัษะท่ีสาํคญัของผูป้ระกอบการ คือ ตอ้งมีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อกิจการได ้ทั้งน้ีปัจจยัดา้นทกัษะในการดาํเนินงานประกอบไปดว้ย ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้นการวางแผน

และควบคุมการผลิต ดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพ ดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิตและดา้นความ

ต้องการสนับสนุนในการผลิต (Urban and Naidoo, 2012) ผูวิ้จัยเลือกใช้ทักษะการดาํเนินงานจากงานวิจัยของ 

Urban and Naidoo (2012) เน่ืองจากครอบคลุมทกัษะการดาํเนินงานท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ 

     กิจการท่ีประสบความสาํเร็จ คือ กิจการท่ีสามารถดาํเนินกิจการนานกว่า 2 ปี และผูป้ระกอบการสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของตนเองได ้(Kesper, 2001) สอดคลอ้งกบั Nieman et al. (2003) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ กิจการ

ท่ีประสบความสาํเร็จ คือ กิจการท่ีสามารถดาํเนินกิจการไดม้ากกว่า 2 ปี มีจาํนวนพนกังาน 5-30 คน สามารถสร้าง

กาํไร เติบโตและขยายกิจการข้ึนเร่ือยๆ  ทั้งน้ีการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของกิจการไดมี้ปัจจยัหลายปัจจยัท่ีนาํเขา้มา

พิจารณาในการวดัผล โดยปัจจยัท่ีนาํมาเป็นตวัช้ีวดัถึงการเติบโตอย่างย ัง่ยืนมีดงัน้ี การเติบโตของการจา้งงาน การ

เติบโตของยอดขาย การเติบโตของกาํไรสุทธิ การเติบโตของมูลค่าตลาด โดยการเติบโตวดัจากผลประกอบการและ

การดาํเนินงานในระยะเวลา 2 ปี โดยวดัผลการเติบโตทั้งของตวักิจการเองและเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง (Wiklund, 

1999) ผูวิ้จยัเลือกใชต้วัช้ีวดัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ Wiklund (1999) เน่ืองจากตวัช้ีวดัครอบคลุมการเติบโตของ

กิจการทั้งในดา้นแรงงาน การเงินและมีการวดัผลเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง โดย Urban and Naidoo (2012)ไดน้าํตวัช้ีวดั

ดงักล่าวไปศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการดาํเนินงานกบัความยัง่ยืนของธุรกิจพบวา่ทกัษะการดาํเนินงาน

มีความสมัพนัธ์กบัความยัง่ยืนของธุรกิจในระดบักลางถึงสูง  

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 

Method) และเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยนาํไปทดสอบความน่าเช่ือถือ ไดค่้า Cronbach’s Alpha คือ 0.992 ซ่ึง

มีค่ามากกว่า 0.7 ดงันั้นแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (Nunnaly and Bernstein, 1978) ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล

คือ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดยประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีทราบจาํนวนท่ีแน่นอนคือ SMEs ภาคการผลิต จาํนวน 

495,077 ราย ใช้สูตรการคํานวณตัวอย่างในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร (Yamane, 1970) ยอมให้มีความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย โดยเลือกเกบ็ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

มีเกณฑก์ารคดัเลือกตวัอย่าง (Inclusion Criteria) คือ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการ SMEs 

ภาคการผลิต และกิจการดาํเนินมามากกว่า 2 ปีข้ึนไป การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์

สนั (Pearson Correlation) การแปลผลระดบัความสมัพนัธ์ อิงตามเกณฑข์อง Hinkle (1998)  
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สมมตฐิานงานวิจยั   

สมมติฐานท่ี 1 : H0 : ทกัษะการดาํเนินงานไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจ 

                                 ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

       H1 : ทกัษะการดาํเนินงานมคีวามสัมพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจ 

                                ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

                                                                                   H1 

 

 

                                                     
 

 

*ท่ีมา: Urban B, Naidoo R. (2012). Business sustainability: empirical evidence on operational skills in SMEs in 

South Africa. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19 (1), 146-163. 

**ท่ีมา: Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance relationship. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 24 (1), 37-50. 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทกัษะการดาํเนินงานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้น

การวางแผนและควบคุมการผลิต ดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพ ดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิตและ

ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนในการผลิต (Urban and Naidoo, 2012) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุ 30-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ดาํเนินกิจการมา 11-20 ปี มีทกัษะการดาํเนินงานดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนทกัษะการ

ดาํเนินงานดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิต ดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพ ดา้นเทคนิคการวดัผล

การผลิตและดา้นความตอ้งการสนบัสนุนในการผลิตอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง สาํหรับการเติบโตของกิจการในช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

Operation Skills* 

 

   1.) Inventory Management 
   2.) Production Planning and Control 

   3.) Operational Specifications and Quality 
   4.) Production Measurement Techniques 
   5.) Support Production Requirements 

SMEs Sustainability Indicators** 

 

   1.) Employment Growth 
   2.) Growth in Sales Turnover 

   3.) Growth in Profits 
   4.) Growth in Market Values 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะการดาํเนินงานกบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม  

ทักษะการดาํเนินงาน 

การเตบิโตอย่างยั่งยืนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

Pearson Correlation (r) p - value ระดบั

ความสัมพันธ์ 

ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั 0.698** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิต 0.690** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและ

คุณภาพ 

0.702** 0.000 สูง 

ดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิต 0.673** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนในการผลิต 0.678** 0.000 ปานกลาง 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

     จากตารางท่ี  1 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการดาํเนินงานกบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม มีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 โดยทกัษะการดาํเนินงานดา้นการจดัการสินคา้คง

คลงั ดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิต ดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิต และดา้นความตอ้งการสนบัสนุนในการ

ผลิต มีค่า r อยู่ระหว่าง 0.500-0.700 แปลผลว่ามีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระดบัปานกลาง (Hinkle, 

1998) ส่วนทกัษะการดาํเนินงานดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพ มีค่า r อยูร่ะหวา่ง 0.700-0.900 แปลผล

วา่มีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในระดบัสูง (Hinkle, 1998) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 พบว่า ทกัษะการดาํเนินงานดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัมีความสัมพนัธ์กบัการ

เติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เน่ืองจากใหค่้า p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึง

นอ้ยกวา่ 0.01 ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน H1 คือ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัมีความสัมพนัธ์กบั

การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 พบวา่ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิตมีความสัมพนัธ์

กบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เน่ืองจากให้ค่า p-value เท่ากบั 

0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน H1 คือ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นการวางแผนและควบคุมการผลิตมี

ความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 พบว่า ทักษะการดาํเนินงานด้านรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพมี

ความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(ภาคการผลิต) เน่ืองจากใหค่้า p-value 

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน H1 คือ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นรายละเอียดการดาํเนินการ

และคุณภาพมีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 พบวา่ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิตมีความสมัพนัธ์กบัการ

เติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เน่ืองจากใหค่้า p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
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นอ้ยกว่า 0.01 ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน H1 คือ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิตมีความสัมพนัธ์

กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 พบว่า ทักษะการดําเนินงานด้านความต้องการสนับสนุนในการผลิตมี

ความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(ภาคการผลิต) เน่ืองจากใหค่้า p-value 

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน H1 คือ ทกัษะการดาํเนินงานดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิตมี

ความสมัพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการผลิต) 

     จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทักษะการดาํเนินงานด้านรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันมากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้นการวางแผนและควบคุม

การผลิต ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนในการผลิต และดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิต ตามลาํดบั แปลผลคือทกัษะ

การดาํเนินงานทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ภาคการ

ผลิต) ในระดบัปานกลางถึงสูง อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผลงานวิจยัสนบัสนุนผลการศึกษาของ 

Pycraft (2003) ท่ีพบว่ากิจการจะสามารถอยู่รอดและเติบโตไดน้ั้น ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งมีทกัษะ

การดาํเนินงาน การบริหารจดัการท่ีดีและมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Urban and 

Naidoo (2012) ท่ีพบวา่ทกัษะการดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัความยัง่ยืนของธุรกิจในระดบักลางถึงสูง 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 
     การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจยัดา้นทกัษะการดาํเนินงานท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) ผลการศึกษาพบว่าทกัษะการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตอย่าง

ย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) อย่างมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา

ทกัษะการดาํเนินงานในแต่ละดา้นพบว่าทกัษะดา้นรายละเอียดการดาํเนินการและคุณภาพมีความสัมพนัธ์การ

เติบโตอย่างย ัง่ยืนในระดบัสูง (Hinkle, 1998) ทกัษะดา้นความตอ้งการสนบัสนุนในการผลิต ดา้นการวางแผนและ

ควบคุมการผลิต ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั และดา้นเทคนิคการวดัผลการผลิต มีความสัมพนัธ์การเติบโตอย่าง

ย ัง่ยืนในระดบัปานกลาง (Hinkle, 1998) อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

Urban and Naidoo (2012) ท่ีพบว่าทกัษะการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัความยัง่ยืนของธุรกิจในระดบัปานกลาง

กลางถึงสูง 

     จากผลการศึกษาขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของทกัษะการดาํเนินงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโต

อย่างย ัง่ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเรียนรู้ ฝึกฝนและ

เพ่ิมพูนทกัษะการดาํเนินงานใหมี้ความพร้อมต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงพฒันาทกัษะดงักล่าวอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัให้กิจการอยู่รอดและเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํ

ขอ้มูลไปพฒันาและปรับใชใ้นการส่งเสริม สนบัสนุน เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม ใหส้ามารถอยูร่อดและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกับประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

สมดุลชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ โดยไดท้าํการศึกษาจากกลุ่ม

พยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ จาํนวน 285 ตวัอย่าง มีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ และใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและใช้สถิติ Independent sample t-test, One Way ANOVA และ Pearson’s 

Correlation ในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพใน

การทาํงานแตกต่างกนัยกเวน้ในส่วนของเพศและความสมดุลระหวา่งชีวิตและงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 โดยดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานมากท่ีสุดคือ ดา้นสงัคมดี 
 

คาํสาํคัญ: สมดลุชีวิตและงาน, ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

Abstract 

This research aimed to study demographic factors affecting efficiency of work and to study the relationship between 

work-life balance and efficiency of work of nurses at Police General Hospital. Samples of this study were 285 

nurses, deriving from a stratified sampling method. Questionnaires concerning work life balance and efficiency of 

work were collected as data. In order to test the hypothesis, Independent sample t-test, One Way ANOVA and 

Pearson’s Correlation were used as research statistical tools. The analysis results found that demographic factors 

affected different efficiency of work except male at 0.01 significant level while happy social relationship had most 

impact on efficiency of work.  
 

Keywords: Work-life balance, Efficiency of work 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัใชแ้ผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กบัแผนพฒันาการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 

11 ท่ีใชแ้นวคิดท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีใหค้นเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันา และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ และมีวิสัยทศัน์ในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ คือ “สังคม

อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม  ในส่วนของคุณภาพชีวิตและศกัยภาพของคนไทยใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีดีระบบสาธารณสุขหรือการจดัตั้งโรงพยาบาลถือว่าประสบผลสําเร็จในเร่ืองของการขยาย

โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข โดยมีโครงสร้างหน่วยบริการทั้ งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  มีการ

กระจายครอบคลุมทุกจงัหวดัและมีการจดัหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้

เกิดความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ีจาํเป็น แต่ในบางคร้ังอาจเกิดความเหล่ือมลํ้าและยงัคงมีปัญหา

ในเร่ืองอ่ืนๆ อาทิเช่น ความไม่เท่าเทียมกนัและปัญหาเร่ืองคุณภาพของประชากร คุณภาพของการศึกษายงัลา้หลงั 

รวมถึงระบบการบริหารงานโดยรวมยงัขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถจะปรับกระบวนการไดท้ันต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

โดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจะข้ึนตรงกบัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั

หรืออาํเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ และนอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงเป็น

โรงพยาบาลท่ีจดัตั้งโดยเอกชน มีทั้งท่ีเป็นบริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดัเป็นตน้  

     โรงพยาบาลตาํรวจ (รพ.ตร.) เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ประกอบด้วยบุคลากรในโรงพยาบาลหลากหลาย

หน่วยงาน ซ่ึงมีจาํนวนบุคลากรทั้งหมด 3,243 คน ไดแ้ก่แพทยพ์ยาบาลผูช่้วยพยาบาล ทนัตแพทย ์เภสัชกร และ

พนักงานพยาบาลอ่ืนๆโดยบุคลากรพยาบาลถือว่าเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนภายในโรงพยาบาล และมี

จาํนวนมากท่ีสุดในโรงพยาบาล พยาบาลตาํรวจไดรั้บการผลิตจากวิทยาลยัพยาบาลตาํรวจซ่ึงเป็นวิทยาลยัสมทบ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือผลิตพยาบาลท่ีมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีภาวะผูน้าํ มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดหลกัคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นนายตาํรวจสัญญา

บตัรท่ีดี มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และก่อนท่ีจะปฏิบติังานจะตอ้งผ่านการสอบข้ึนทะเบียนวดัความรู้จากสภาการ

พยาบาล  จึงจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยสามารถท่ีจะดูแลผูป่้วยไดต้ามหลกัการพยาบาลท่ีไดเ้รียนมา

เป็นเวลา 4 ปี 

พยาบาลเป็นวิชาชีพหน่ึงในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีตอ้งเผชิญกบัความเครียดในการปฏิบติังาน ซ่ึงมี

ความเครียดในการทาํงานสูงกว่าวิชาชีพอ่ืนโดยเฉพาะในดา้น การไม่สามารถทาํบทบาทต่างๆ ไดเ้ต็มท่ี (Role 

Insufficiency) ความคับข้องใจในบทบาท (Role Clash) และด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Responsibility)  

พยาบาลตอ้งเผชิญกบัความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ และตอ้งพบเจอกบัเช้ือก่อโรคท่ีอุบติัข้ึนใหม่และเช้ือด้ือยาท่ี

รุนแรงข้ึน ทาํให้การทาํงานมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน รวมถึงในเร่ืองของการอยู่เวรทาํให้นอนไม่เป็นเวลา ทาํงานใน

วนัหยดุสุดสปัดาห์ มีชัว่โมงการทาํงานท่ียาวข้ึน  มีเวลาในส่วนอ่ืนของชีวิตนอ้ยลง และเป็นอุปสรรคต่อการใชชี้วิต

และสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะการขาดแคลนพยาบาลทาํให้พยาบาลตอ้งทาํงานหนกั

โดยเฉพาะการอยู่เวร ส่งผลให้ไม่มีเวลาพกัผ่อน แมจ้ะไดรั้บค่าตอบแทนสูงก็ตาม นอกจากน้ียงัมีงานทางดา้น

เอกสารเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพของโรงพยาบาลทาํให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของงานอยู่เสมอ จาก
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ภาระงานท่ีมีมากดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิด การทาํงานท่ีผิดพลาด เส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือถูกใหอ้อกได ้ทาํใหเ้กิด

การยา้ยงาน ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ อตัรากาํลงัจึงไม่เพียงพอแมว้่าจะมีพยาบาลรุ่นใหม่มาทดแทนแลว้ก็

ตาม แต่ก็ยงัคงไม่เพียงพอเน่ืองจากบางส่วนเลือกท่ีจะไปอยู่ภาคเอกชน ถึงแมว้่าพยาบาลในระบบรัฐบาลจะมี

สวสัดิการท่ีดีและมีความมัน่คงในอาชีพการทาํงานท่ีสูงกต็าม แต่สาเหตุท่ีพยาบาลเลือกไปอยูใ่นโรงพยาบาลเอกชน

ก็เพราะมีรายไดท่ี้สูงกว่า อีกทั้งมีบทบาทภาระหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนัทาํให้พยาบาลท่ียงัอยู่ในระบบรัฐบาลจึงตอ้ง

ทาํงานหนกัและนอกจากน้ีการไม่มีเวลาของพยาบาลส่งผลให้ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงานไม่มีความ

พอดีกนัเกิดความเหล่ือมลํ้าระหว่างชีวิตกบัการทาํงานรู้สึกไม่เป็นสุขกบัชีวิต ซ่ึงอาจนาํไปสู่การขาดประสิทธิภาพ

ในการทาํงานตามมา 

     จากความสําคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองสมดุลชีวิตและงานกับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมดุลชีวิตและงานกับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ ซ่ึงประโยชน์จากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึง

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

สมดุลชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ซ่ึงโรงพยาบาลตาํรวจสามารถนาํไปปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมให้

บุคลากรพยาบาลมีความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ส่งผลใหบุ้คลากรพยาบาลมีประสิทธิภาพในการทาํงานอย่าง

ย ัง่ยืนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีของบุคลากร และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     จากการศึกษางานวิจัยเร่ือง ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกับประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาล 

โรงพยาบาลตาํรวจ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 

    ทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Maslow’s Hierarchical Theory, 1954) อธิบายว่าความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 

ลาํดบั โดยบุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบัจากระดบัพ้ืนฐานท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด 

     แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน (Work-Life Balance) ประกอบด้วยแนวคิดของ                

สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559  กล่าวว่า Happy 8 ความสุขแปดประการ ประกอบดว้ย 

Happy body,  Happy heart,  Happy society,  Happy society,  Happy relax, Happy brain, Happy soul, Happy money 

และ Happy family ส่งผลใหมี้ความสุข ความพอใจและประสบความสาํเร็จในชีวิตทั้งเร่ืองส่วนตวัและงาน 

     ผศ.ดร.ศิรภสัสร วงศท์องดี, 2552 กล่าวว่าสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตวักบัการทาํงานภายใตโ้ลกยุคปัจจุบนั

นั้น มีหลกั Happy 8 ประการท่ีช่วยส่งเสริมสมดุลยภาพเพ่ือใหชี้วิตเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์  

     แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน (Efficiency of Work) ประกอบดว้ยแนวคิดของ กญัญนนัทน์ 

ภทัรสรณ์สิริ, 2554 ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพในการทาํงานและบริหารงาน ว่ามีปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการทาํงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพคือความพึงพอใจในการทาํงาน เพราะทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพใน

ท่ีสุด  สมยศ แยม้เผื่อน, 2551 ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการทาํงานจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความพึงพอใจของ
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พนกังานท่ีทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มความพึงพอใจท่ีจะทาํงานร่วมกนัในอนาคตซ่ึงการบรรลุผลการปฏิบติังานตาม

เป้าหมายอยูใ่นมาตรฐานดา้นปริมาณคุณภาพ  

     จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดท่ีผูวิ้จยัได้กล่าวมาขา้งต้นผูวิ้จยัได้นาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน

งานวิจยัเร่ืองความสมดุลระหวา่งชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาล โรงพยาบาลตาํรวจ 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ  ทั้งส้ิน 920 คน   

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจตามแต่ละกลุ่มสายงานโดยการคาํนวณหา

ขนาดตวัอย่าง (Simple Size) โดยการสุ่มใชอ้ย่างง่าย(Simple Random Sampling)โดยสูตรของทาโร ยามาเน (Toro 

Yamane) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใหค่้าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จาํนวน 285  คน 

     จากกนั้นผูวิ้จยัจะใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยมีการมีการสุ่มตวัอย่างตามกลุ่มสาย

งานตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม  โดยใช้สูตรการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นกลุ่มสายงานตามสัดส่วน (Proportional 

Stratified Random Sampling) 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

     สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย 3ส่วน 

     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุจาํนวนบุตร 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงานและรายไดซ่ึ้งลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ มีระดบั

การวดัขอ้มูลแบบมาตราวดันามบญัญติั (Nominal Scale) และมาตราวดัเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสมดุลระหวา่งชีวิตและงานเป็นคาํถามเก่ียวกบัความสมดุลระหวา่งชีวิตและ

งานมีจาํนวน 29 ขอ้ไดแ้ก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผอ่นคลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี 

(Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สงัคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) และสุขภาพเงินดี (Happy 

Money) โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง และ 5 

หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) และมีระดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตราวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานมีจาํนวน 14 ขอ้ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพและดา้นความ

พอใจในงานโดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 

5 หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) และมีระดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตราวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
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3.3 การพฒันาเคร่ืองมือในการวจัิย  
 
  นาํแบบสอบถาม ไปทดสอบในดา้นความเช่ือมัน่โดยการนาํไปทดสอบกบัพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจตามจาํนวน 

กลุ่มตวัอย่าง 30 คน และนาํมาหาความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient, 1990) จากการทดสอบโดยรวมค่าความเช่ือมั่นได้เท่ากับ 0.857 แสดงว่า แบบสอบถามดังกล่าว

น่าเช่ือถือ และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

 

3.4 การิเคราะห์ข้อมูล 
 

     ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์สมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หรือการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน

เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) เพ่ือการทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ โดยการใช้วิธีการทดสอบ t – test สําหรับขอ้มูลท่ี

จาํแนก 2 กลุ่ม และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) สาํหรับขอ้มูลท่ีจาํแนกมากกว่า 

2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสมดุลชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาล

ตาํรวจ โดยการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ย Pearson’s Correlation Coefficient 

      

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา   
 

     ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาการทาํงาน และรายได ้ผลการศึกษาพบวา่ในเร่ืองเพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ

89.1 สถานภาพส่วนใหญ่เป็นสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 64.6 อายุเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ท่ีช่วงอายุ 25-34 ปีคิดเป็น

ร้อยละ 35.1 จาํนวนบุตรส่วนใหญ่อยู่ท่ีจาํนวนบุตร1-2คนคิดเป็นร้อยละ 47.7 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 58.9 ระยะเวลาการทาํงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุงาน 1 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.2และ

รายไดส่้วนใหญ่มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 52.6 

     ผลการศึกษาสมดุลชีวิตและงานซ่ึงประกอบดว้ย 8 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพดี ดา้นผ่อนคลายดี  ดา้นนํ้าใจดี  ดา้น

จิตวิญญาณดี  ดา้นครอบครัวดี  ดา้นสังคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี  และสุขภาพเงินดี พบว่าดา้นท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

มากท่ีสุดคือ ดา้นสงัคมดี ดงันั้นทางองคก์รควรมีความตระหนกั สนบัสนุนในเร่ืองของดา้นสงัคมดี เน่ืองจากการให้

การพยาบาลผูป่้วยตอ้งมีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม และการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในเพ่ือน

ร่วมงานส่งผลใหก้ารทาํงานราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ    ผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่  สถานภาพ อายุ จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และรายไดส่้งผลให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานมีความแตกต่างกนัยกเวน้ในส่วนของเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนัและความสมดุลระหว่างชีวิตและงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยใน
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ดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีระดบันัยสําคญั 0.01และมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 

0.461ในระดบัปานกลางโดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกและในดา้นความพอใจมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01โดยมีค่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.584ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าความสมัพนัธ์เชิงบวก

เช่นกนัแสดงดงัตารางท่ี1 ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่  1  ตารางแสดงการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลตาํรวจ 

 

สมดลุชีวิต 
และงาน 

n ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ด้านคณุภาพ ด้านความพอใจ 

  Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดบัความ 
สัมพนัธ์ 

Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. ระดบั
ความสัมพันธ์ 

ดา้นสุขภาพดี 285 -0.185 0.002 ตํ่า -0.445 
 

0.000 ปานกลาง 

ดา้นผอ่นคลายดี 285 0.324 
 

0.000 ปานกลาง 0.278 
 

0.000 ตํ่า 

ดา้นนํ้าใจดี 285 0.286 
 

0.000 ตํ่า 0.513 
 

0.000 ปานกลาง 

ดา้นจิตวิญญาณดี 285 -0.100 
 

0.000 ตํ่า 0.069 
 

0.247 ตํ่า 

ดา้นครอบครัวดี 285 0.615 
 

0.000 ปานกลาง 0.565 
 

0.000 ปานกลาง 

ดา้นสงัคมดี 285 0.767 
 

0.000 สูง 0.808 
 

0.000 สูง 

ดา้นใฝ่รู้ดี 285 -0.119 0.044 ตํ่า 0.219 
 

0.000 ตํ่า 

ดา้นสุขภาพเงินดี 285 0.218 
 

0.000 ตํ่า -0.015 
 

0.803 สูง 

ภาพรวม 100 0.461 0.000 ปานกลาง 0.584 0.000 ปานกลาง 

 

4.2 อภิปรายผล 
 

     จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกับประสิทธิภาพในการทํางานของพยาบาล 

โรงพยาบาลตาํรวจในส่วนของปัจจยัส่วนบุคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานต่างกนัเหมือนกบั

ทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการท่ีอธิบายวา่ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ลาํดบั โดยบุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบั

จากระดบัพ้ืนฐานท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักส่็งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงาน
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แตกต่างกนั เพราะแต่ละคนมีลกัษณะบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัและอยู่ท่ีว่าบุคคลใดจะไดรั้บ

การตอบสนองในระดบัไหนเพ่ือใหเ้กิดความพอใจ และประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนัตามมา 

     จากผลการวิจยัเร่ืองความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาล โรงพยาบาล

ตาํรวจ พบว่าความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การทาํงาน ในระดบัปานกลางซ่ึงเหมือนกบัแนวคิดของ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ

งานวิจยัของ ผศ.ดร.ศิรภสัสร วงศ์ทองดี ท่ีไดก้ล่าวถึง Happy8 หากมีความสมดุลในชีวิตและงานก็จะส่งผลให้มี

ความสุข ความพอใจและประสบความสาํเร็จในชีวิตทั้งเร่ืองส่วนตวัและงาน 

           

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

      การศึกษาในคร้ังน้ีไดก้าํหนดวตัถุสงค ์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงานและเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมดุลชีวิตและงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพยาบาล

โรงพยาบาลตาํรวจ ในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น สถานภาพ อายุ จาํนวนบุตร ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาการทาํงานและรายไดท่ี้แตกต่างส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนัยกเวน้ในส่วน

ของเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานไม่แตกต่าง  ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํางานทั้ งในด้านคุณภาพและความพอใจท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 มี

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง หากมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงานท่ีดีก็จะส่งเสริมใหก้ารทาํงานมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมา ยิ่งบุคลากรสามารถจดัการใหมี้ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงานไดม้าก

เท่าไหร่ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพและดา้นความพอใจก็จะมีมากข้ึนท่านั้น ส่งผลให้งานท่ีออกมามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

      

5.1 ข้อเสนอแนะ 
 

     5.1.1 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานแตกต่างกนัไดแ้ก่ สถานภาพ อายุ จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และรายไดย้กเวน้ใน

ส่วนของเพศดงันั้นผูบ้ริหารควรจดัแบ่งงานให้เหมาะกบัคนนั้นๆเน่ืองจากมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั เช่นใน

ดา้นอายกุารทาํงาน งานไหนท่ีตอ้งใชค้วามสามารถท่ีใชป้ระสบการณ์มาเก่ียวขอ้งก็ควรมอบหมายงานนั้นๆให้แก่ผู ้

ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่หรือมีอายใุนการทาํงานมากกวา่และในดา้นอ่ืนๆกเ็ช่นกนั 

     5.1.2 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบวา่สมดุลชีวิตและงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน

ซ่ึงดา้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานมากท่ีสุดคือดา้นสังคมดี ดงันั้นผูบ้ริหารควรจดัให้บุคลากรมีการทาํ

กิจกรรมร่วมกนั  จดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามคัคี และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัหากมีสังคมท่ีดีก็จะส่งผลให้มี

ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีตามมา 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกของเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการนิติกรรมสญัญาร้อยเอด็ ใน

การปฏิบติังาน และเพ่ือจดัทาํแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีศูนยป์ฏิบติัการนิติกรรมสัญญา

ร้อยเอด็ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและศึกษาเชิงปฏิบติัการ  โดยการใชวิ้ธีสุนทรียสาธก ร่วมกบัการวิเคราะห์ส่ออาร์ 

(SOAR) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ พนกังาน จาํนวน 6 คน และผูใ้ชบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือ

ตัว๋สัญญาใชเ้งินของธนาคารนกวายุภคั, ธนาคาร A และธนาคาร B จาํนวน 45 คน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ี

เป็นจุดร่วมท่ีทั้งพนกังานและผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่เป็นงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง  และความ

ตรงต่อเวลา จากผลการศึกษาทาํให้ไดแ้นวทางการพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี คือ โครงการพ่ีสอนน้อง 

โครงการ We are One และโครงการ Happy work plan  

 

คาํสาํคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าท่ี, ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอด็ 

 

Abstract 

This study aimed to found the positive experiences in work, and set up the guidelines to develop the work of  

Roi-et credit agreement operation center’s officers. This study was qualitative and action research. Appreciative 

Inquiry and SOAR were analyzed. . The two sample groups for interview consisted of 6 officers and 45 customers 

who used service the guarantee letter or promissory note of Vayupaksa Bird Bank, A Bank, and B Bank. The results 

showed the convergences of the efficient works included quickness, accuracy and punctuality. The guidelines to 

develop of work were 4 projects: Buddy teaching project, We are One Project and Happy work plan Project. 
 

Keywords: Efficiency of Performance, Officer, Juristic Act and Contract Center of Roi Et  
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1. บทนํา 

 

      ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จปัจจยัหน่ึงคือ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองค์กร  

ซ่ึงในปัจจุบนั บมจ. ธนาคารนกวายภุคั มีวิสยัทศัน(์Vision) คือ “นกวายภุคั กา้วไกล ไปกบัคุณ (Growing Together)” 

มุ่งมัน่ดูแลและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตและความมัง่คัง่แก่ลูกคา้ สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึน

แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย ัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น (ธนาคารกรุงไทย, 2558) โดยศูนย์

ปฏิบติัการนิติกรรมสัญญาร้อยเอ็ด อยู่ในสายงานปฏิบติังาน กลุ่มปฏิบติัการสินเช่ือ ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ปฏิบติัการดา้นนิติกรรมสัญญา คือ จดัทาํสัญญากู ้สัญญาหลกัประกนั สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ดา้นนิติกรรม

จาํนอง คือ จดัทาํสญัญาจาํนอง ทาํการจาํนอง ดา้นขอ้มูลหลกัประกนั คือ บนัทึกและบริหารขอ้มูลหลกัประกนัของ

ลูกคา้ รวมทั้งจดัทาํรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

 ในปี พ.ศ.2557 ท่ีผ่านมาธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กร มีการปรับเปล่ียนระบบการทาํงาน ทาํให้

เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ ปรับตวัไม่ทนักบัระบบใหม่ๆ เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์บางคนมีการปรับตวัค่อนขา้งชา้ ส่วนเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์

ท่ีเขา้มาทาํงานใหม่ ประสบการณ์นอ้ย ทาํงานผิดพลาด เน่ืองจากขาดประสบการณ์ และไม่ศึกษาระเบียบการทาํงาน

ของธนาคาร ซ่ึงเป็นสาเหตุให้งานท่ีออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพ งานล่าช้ากว่ากาํหนด ลูกค้าหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไม่พอใจกบัการปฏิบติังาน 

 จากเหตุผลขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้หาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการนิติกรรมสัญญาร้อยเอด็ บมจ.ธนาคารนกวายุภคั เพ่ือคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ให้มีการ

เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  สุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry : AI)  
 

  สุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry: AI) คือ กระบวนการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคนในองคก์ร  หรือ

ในโลกท่ีเราอยู่  หาสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ดาํเนินไปอย่างดีท่ีสุด  มีการถามคาํถามท่ีทาํให้ระบบมีศกัยภาพเพียง

พอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด วงจรAppreciative Inquiry AI จะเร่ิมจากการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (Peak 

Experience) จากนั้นเอาประสบการณ์ท่ีไดไ้ปสานต่อเป็นความฝัน หรือวิสัยทศัน์ (Dream) วางแผนทาํใหวิ้สัยทศัน์

เป็นจริง (Design) และเร่ิมตน้ทาํ (Destiny)  (Coopperrider and Whitney, 2005; สํานกังานวิจยัสังคมและสุขภาพ, 

2551) มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. Discovery – กระบวนการคน้หา สํารวจประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีผ่านมาของ 

บุคคลหรือองคก์าร  

  2. Dream – กระบวนการสร้างฝัน การสร้างสรรคเ์พ่ือการสาํรวจอนาคตท่ีอาจจะเป็นไปได ้ 

  3.  Design – กระบวนการออกแบบ เป็นการจดัระเบียบองคก์ารในเชิงออกแบบสถาปัตยกรรม ใหเ้ห็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบในการทาํงานมุ่งสู่ ความฝัน ขั้นน้ีคือการพฒันาแนวทาง

ดว้ยการนาํเสนอโดยผูท้าํงานในแต่ละส่วนวา่ ลกัษณะการทาํงานควรเป็นอยา่งไร จึงจะทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย  
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  4.  Destiny– กระบวนการสร้างแผน   ทาํใหเ้กิดเป็นรูปธรรม เพ่ือใหบ้รรลุความฝัน กล่าว ง่ายๆ วา่ ใคร

จะรับผิดชอบอะไรบา้ง ใครจะมีส่วนร่วมดว้ยทรัพยากรอะไรบา้ง ในแผนกลางท่ีไดมี้การออกแบบมาจากขั้นท่ีแลว้ 

ตลอดไปจนถึงการนาํเอาแผนไปปฏิบติั 

  นอกจากน้ีแลว้ สิทธิโชค วรานุสนัติกลู, (2556) กล่าววา่ สุนทรียสาธกเป็นอีกหน่ึงแนวคิดท่ีนาํมาใชใ้น

การพฒันาองค์กรเป็นกระบวนการท่ีไม่มองหาปัญหาหรือจุดอ่อน ให้มองหาจุดแข็ง เพ่ือพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า 

อนาคตท่ีดีกวา่ร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2.2 การวเิคราะห์สอร์อ่า (SOAR Analysis) 
 

  การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นหลักการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวงแผน

ทางดา้นกลยุทธ์ท่ีพฒันามาจาก SWOT Analysis  ซ่ึง SWOT Analysis  จะวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  

อุปสรรค  ของหน่วยงานหรือองคก์รของเรา  เม่ือวิเคราะห์เสร็จแลว้ก็จะหาแนวทางแกไ้ขจุดอ่อน  แต่ส่ิงแวดลอ้ม

ทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อาจตอ้งทาํการวางแผนใหม่  ดงันั้น  การวางแผนทางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

กบัองคก์รสมยัใหม่นั้น  ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ SOAR Analysis  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี (อจัฉริยะ อุปการกลุ, 2553) 

          S= Strength จุดแขง็ขององคก์ร 

          O= Opportunities มีโอกาสอะไรบา้งท่ีเป็นประโยชนก์บัองคก์รของเรา 

          A= Aspirations เป้าหมายในอนาคตท่ีอยากจะเป็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตกบัองคก์ร 

          R= Results ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aspirations 
 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  จากการศึกษาของ จุไรรัตน์ ราชรินทร์ (2554) ได้ศึกษาการใช้สุนทรียสาธก เพ่ือพัฒนาองค์กร 

กรณีศึกษา โครงการบริหารตนเอง ของ บริษทั สเปเชียลต้ี มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัขอนแก่น ทาํใหผู้ ้

ศึกษาไดแ้นวทางการพฒันาทีมบริหารตนเองท่ีพึงประสงค์ โดยจดัทาํโครงการพฒันาทีมบริหารตนเอง พบว่า

พนกังานมีการปรับปรุงพฒันาตนเองทั้งทางดา้นจิตใจ ดา้นพฤติกรรม และทกัษะการปฏิบติังานเพ่ือใหมี้ทีมบริหาร

ตนเอง ตามท่ีองค์กรพึงประสงค์ และการศึกษาของร่มบุญ เก้ือทาน(2555) ไดศึ้กษาการใชสุ้นทรียสาธกเพ่ือการ

พฒันาองค์กร กรณีศึกษา บริษทั รัชกรก๊ิฟฟอร์ไลฟ์ จาํกดั โดยอาศยัการสัมภาษณ์นักธุรกิจเครือข่ายท่ีประสบ

ความสาํเร็จ ทาํใหผู้ศึ้กษาไดแ้นวทางการพฒันาองคก์ร โดยดาํเนินการ 3 โครงการ คือ โครงการแฟ้มธุรกิจพิชิตใจ 

เป็นแฟ้มใส่ภาพผลงานในการทาํธุรกิจ โครงการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ตนเองดว้ยกิฟฟารีน จดัการอบรมการ

แต่งหนา้ เพ่ือช่วยพฒันาภาพลกัษณ์แก่นกัธุรกิจเครือข่าย และสุดทา้ยโครงการเรียนรู้จากผูรู้้ เป็นการพบผูรู้้ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในผลิตภณัฑข์องกิฟฟารีน รวมทั้งการศึกษาของ เมธชนนั วุฒิเกษ (2556) ไดศึ้กษาการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทาํงานของพนกังานสาํนกังานธุรกิจร้อยเอด็ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 โดยวิธีสุนทรีย

สาธก กรณีศึกษา ธนาคารมุ่งมัน่พฒันาไทย จาํกดั (มหาชน) ผูศึ้กษาทาํการสัมภาษณ์คน้หาประสบการณ์เชิงบวก

ของพนกังานท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํใหผู้ศึ้กษาทราบถึงปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหท้าํงานไดผ้ล

งานเป็นท่ีพอใจและใชเ้วลาทาํงานนอ้ย คือ ความร่วมมือของเพ่ือนพนกังานในการทาํงาน และทราบถึงแนวทางท่ี
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ทาํใหพ้นกังานสามารถทาํงานไดผ้ลงานเป็นท่ีพอใจ และใชเ้วลาทาํงานนอ้ย คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์สินเช่ือจากผูท่ี้มีความชาํนาญ จากงานวิจยัท่ีไดร้วบรวมไวน้ั้น พบว่า สามารถประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกใน

การคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานจากการทาํงาน เพ่ือนาํมาใชใ้นการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของ 
 

2.4 กรอบแนวคิด 
 
   

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

3. วธีิการศึกษา 
  

      การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและศึกษาเชิงปฏิบติัการ  โดยการใช้วิธีสุนทรียสาธกเป็นหลักใน 

การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในองคก์ร โดยเช่ือมโยงกบัการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) จากนั้นนาํผลการศึกษามา

วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม และจุดโดดเด่น ท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และนาํมาจดัทาํ

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการร้อยเอด็  บมจ. ธนาคารนกวายภุคั 
 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ  

  1. เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการนิติกรรมสญัญาร้อยเอด็  จาํนวน  6  คน  

  2. ผูใ้ชบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินของธนาคารนกวายภุคั จาํนวน 15 คน, ธนาคาร 

A จาํนวน 15 คน และธนาคาร B จาํนวน 15 คน รวมเป็น45 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสมัภาษณ์ท่ีมีชุดคาํถาม ดงัน้ี 

  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัตกิารนิตกิรรมสัญญาร้อยเอด็   

ประสบการณ์ด้านบวกในการปฏิบัตงิาน

ของเจ้าหน้าที่ 

ประสบการณ์ด้านบวกในการใช้บริการ

ของลูกค้า 

แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ 
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  1.  จากการทํางานท่ีผ่านมาท่านมีประสบการณ์อะไรท่ีท่านประทับใจ  หรือภูมิใจมากท่ีสุด  

เล่าประสบการณ์ในการทาํงานท่ีท่านพอใจในผลงานมากท่ีสุด 

  2.  จุดเด่นหรือขอ้ดีของศูนยป์ฏิบติัการร้อยเอด็ท่ีทาํใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการคืออะไร 

  3.  ท่านมีส่วนร่วมในการทาํงานให้สําเร็จ หรือทาํให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจการบริการ ได้โดย 

วิธีใดบา้ง 

  4.  ส่ิงท่ีอยากใหศู้นยป์ฏิบติัการร้อยเอด็มีหรือความใฝ่ฝันท่ีอยากจะใหมี้ในศูนยป์ฏิบติัการร้อยเอ็ดคือ

อะไร 

  ผู้ใช้บริการหนังสือคํา้ประกนัหรือตัว๋สัญญาใช้เงนิ 

  1.  ท่านมีเหตุการณ์อะไรท่ีทาํใหป้ระทบัใจในการใชบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

  2.  ถา้ธนาคารให้คุณเสนอแนะเก่ียวกับบริการหนังสือคํ้ าประกันหรือตั๋วสัญญาใช้เงินและจะนํา

ขอ้เสนอท่ีคุณเสนอในคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันา คุณจะเสนออะไร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1  ประสบการณ์ด้านบวกของเจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาร้อยเอด็ ในการปฏิบัติงาน 

 จากการสมัภาษณ์พนกังานศูนยป์ฏิบติัการนิติกรรมสญัญาร้อยเอด็ จาํนวน 6 คน ไดข้อ้มูลประสบการณ์ดา้น

บวกในการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินแก่ลูกคา้ ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพให้บริการหนังสือคํ้าประกนัหรือตัว๋

สญัญาใชเ้งิน 

 

ปัจจยั ความถี่ 

1. ความถูกตอ้งของเอกสาร 3 

2. ความรวดเร็วในการออกเอกสาร 2 

3. ตรงต่อเวลา  2 

4. การทาํงานเป็นทีม 2 

5. ลกัษณะงานท่ีทา้ทา้ย 1 

6. การมอบหมายงานท่ีชดัเจน 1 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า มีปัจจัยจุดร่วม (Convergences) ได้แก่ ความถูกตอ้งของเอกสาร ความรวดเร็วใน 

การออกเอกสาร ตรงต่อเวลา และการทาํงานเป็นทีม ส่วนปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน

ท่ีทา้ทา้ย และการมอบหมายงานท่ีชดัเจน 
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4.2  ประสบการณ์ด้านบวกของผู้ใช้บริการหนังสือคํา้ประกนัหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินของธนาคารนกวายุภคั, ธนาคาร A และ

ธนาคาร B จาํนวน 45 คน ทาํใหไ้ดข้อ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกของผูใ้ชบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 

ตารางที่ 2 ประสบการณ์ดา้นบวกของผูใ้ชบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
 

ปัจจยั ความถี่ 

1. ความรวดเร็วในการออกเอกสาร 16 

2. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ อธัยาศยัดี  ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ มีความเป็นกนัเอง 11 

3. พนกังานมีหวัใจในการใหบ้ริการ (Service mind) และเตม็ใจใหบ้ริการ 8 

4. พนกังานมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทาํงาน 7 

5. ความถูกตอ้งของเอกสาร 6 

6. พนกังานมีความรู้ความสามารถในการตอบคาํถามและแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ 6 

7. ตรงต่อเวลา 5 

8. ไดรั้บความสะดวก เช่น ส่งเอกสารถึงบา้น หรือส่งเอกสารทางแฟกซ์ 4 

9. สามารถรับเอกสารหลงัเวลาเลิกงานได ้ 2 

10. การทาํงานเป็นทีม 1 

 

  จากตารางท่ี 2 พบว่า มีปัจจยัจุดร่วม (Convergences) ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการออกเอกสาร พนกังาน

มีมนุษยสัมพนัธ์ อธัยาศยัดี  ยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ มีความเป็นกันเอง พนักงานมีหัวใจในการให้บริการ 

(Service mind) และเต็มใจให้บริการ พนกังานมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทาํงาน ความถูกตอ้งของเอกสาร 

พนกังานมีความรู้ความสามารถในการตอบคาํถามและแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ และไดรั้บเอกสารตรงเวลา ส่วนปัจจยั

ท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ได้แก่ ได้รับความสะดวก เช่น ส่งเอกสารถึงบ้าน หรือส่งเอกสารทางแฟกซ์ 

สามารถรับเอกสารหลงัเวลาเลิกงานได ้และการทาํงานเป็นทีม 

 

4.3  แนวทางการพฒันาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาร้อยเอด็ 

 ผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์ SOAR (SOAR Analysis) ของศูนยป์ฏิบติัการนิติกรรมสัญญา

ร้อยเอด็ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

 

ข้อมูลเชิงกลยุทธ์จาก

การสัมภาษณ์ 

(Strategic Inquiry) 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

โอกาส 

(Opportunities) 

1. เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียง มีความ

มัน่คงสูง 

2. ธนาคารมีสาขาจาํนวนมาก 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกของลูกคา้ 

3. เจา้หนา้ท่ีฯมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในการงาน 

1. พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ไดม้ากข้ึน 

2. เป็นธนาคารท่ีมีความทนัสมยั 

รวดเร็ว 

คุณค่าที่ได้รับ 

(Appreciative Intent) 

 

ส่ิงที่เราต้องการจะเป็น 

(Aspirations) 

ผลลพัธ์ที่เราต้องการจะเห็น 

(Results) 

1. เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ มีการพฒันา

ประสิทธิภาพในการทาํงาน  

2. เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ มีการทาํงานเป็น

ทีม 

1. ไดรั้บการยอมรับ และความเช่ือมัน่ 

2. ทาํงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

 

 จากผลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) ปัจจยัจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergences) 

ของประสบการณ์ด้านบวกของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาร้อยเอ็ด ในการปฏิบัติงาน และ

ประสบการณ์ด้านบวกของผูใ้ช้บริการหนังสือคํ้ าประกันหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน นํามาออกแบบแนวทางการ

พฒันาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีลงมือปฏิบติัจริงแลว้ จาํนวน 3 โครงการ คือ โครงการพ่ีสอนนอ้ง โครงการ 

We are One และโครงการ Happy work plan 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

      จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมท่ีทั้งพนกังานและผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่เป็นงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 

ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง  และความตรงต่อเวลา จากผลการศึกษาทาํใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ี คือ โครงการพ่ีสอนนอ้ง โครงการ We are One และโครงการ Happy work plan 

 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาเน่ืองมีพนกังานท่ีสามารถใหบ้ริการหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินเพียง 

2 คน เท่านั้น หลงัจากท่ีดาํเนินโครงการพ่ีสอนนอ้งแลว้ ควรมีโครงการเก่ียวกบัการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพ่ือให้

พนกังานทุกคนสามารถใหบ้ริการเก่ียวกบัหนงัสือคํ้าประกนัหรือตัว๋สัญญาไดทุ้กคน  
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นประสบการณ์เชิงบวก หรือส่ิงท่ีประทบัใจ ท่ีทาํให้

พนักงานทาํงานอย่างมีความสุข และเพ่ือจดัทาํจดัทาํแนวทางในการเพ่ิมความสุขในการทาํงานให้กบัพนักงาน 

กรณีศึกษา ธนาคารใจสัมพนัธ์ จาํกดั (มหาชน) สาขามหาสารคาม การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่

กบัการปฏิบติัการ โดยใช้ทฤษฎีสุนทรียสาธกร่วมกบัการวิเคราะห์ส่ออาร์ (SOAR) กลุ่มตวัอย่าง  คือ พนักงาน

ธนาคารใจสมัพนัธ์, ธนาคาร A และธนาคาร B จาํนวน 45 คน จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัจุดร่วมความประทบัใจ

การทาํงาน คือ เพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้, วฒันธรรมองคก์รท่ีดี, ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร การทาํงาน

เป็นทีม และภาวะผูน้าํของหัวหนา้และปัจจยัจุดร่วมท่ีทาํให้มีความสุขในการทาํงาน คือ คาํชมเชยจากลูกคา้ และ

ทาํงานไดต้รงตามเป้าหมาย จากผลการศึกษามีแนวทางในการเพ่ิมความสุขในการทาํงานให้กับพนักงาน คือ 

โครงการพนักงานดีเด่นประจาํเดือน โครงการเกร็ดความรู้เบาๆ ยามเช้า โครงการช่วยกนัทาํความดี โครงการ

ครอบครัวสุขสนัต ์ โครงการเท่ียวประจาํปี โครงการแฮปป้ีเบิร์ดเดย ์โครงการกีฬาฮาเฮ  และโครงการจดัตั้งสหกรณ์ 

คาํสาํคัญ: ความสุขในการทาํงาน, สุนทรียสาธก, ส่ออาร์ 
 

Abstract 

The purpose of this article aimed to study of positive experiences which were the employees’ happiness in work, 

and set the project to increased the happiness in work of Jai Samphan Bank’s employees, Mahasarakham Branch. 

This study was a qualitative and action research. Appreciative Inquiry and SOAR were analyzed. The sample 

groups were 45 employees from Jai Samphan Bank, A Bank and B Bank. The results showed that: the 

convergences factors of positive work experiences were colleagues and heads, good organizational culture, bank’s 

reputation and creditability, teamwork and leadership. The convergences factors of happy workplace were 

customers’ compliments and goal achievements. The 8 projects were proposed as the guidelines to increase 

happiness at work; excellent employee of the month, morning knowledge and tips, corporate social responsibility, 

happy family time, year trip, happy birthday, sport day, and co-operative project.  

Keywords: Happiness in work, Appreciative Inquiry and SOAR 
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1. บทนํา 

 

 พนกังานนบัเป็นทรัพยากรการบริหารงานท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นผูท่ี้นาํเอาทรัพยากรอ่ืน 

ไดแ้ก่ เงิน วสัดุ อุปกรณ์ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย วางแผน และลงมือปฏิบติังาน เพ่ือให้

องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการดาํเนินงาน (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน,์ 2549) การท่ีพนกังานจะทาํงาน

ไดดี้และมีประสิทธิภาพท่ีสุด ก็ต่อเม่ือพนกังานเกิดความพึงพอใจ ความรักในงาน และมีความศรัทธาต่อองคก์ร ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงาน พร้อมทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มความสามารถในการ

ทาํงานใหก้บัองคก์ร (ชุติรัตน์ ชมภูรัตน์, 2552) ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “ผลงานท่ีดีเลิศย่อมเกิดจากมือของคนท่ีมีความสุข

เสมอ” (บุญฤทธ์ิ มหามนตรี, 2551) ดงันั้นการสร้างความสุขในการทาํงาน (Happiness at Workplace) จึงเป็นหน่ึง

ในปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อการดาํเนินงานขององคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความสุขในการ

ทาํงานจะเป็นประโยชน์ให้ทั้ งพนักงานและนายจ้าง โดยเช่ือว่าคนท่ีมีความสุขในการทาํงานหรือองค์กรท่ีมี

บรรยากาศแห่งความสุข จะมีพลงัอนัยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในดา้นต่างๆ เช่น การเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิม

คุณภาพ การเพ่ิมยอดขาย การเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ทาํใหส้ามารถปรับตวัไดดี้ มี

ความยืดหยุ่นสูง ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือลางาน ลดความเครียดของพนกังาน ลดอุบติัเหตุและโรคจากการ

ทาํงาน เป็นตน้ (สมชาติ กิจยรรยง, 2555) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้งคก์รมีการดาํเนินงานอยา่งราบร่ืน และส่งผลให้

องค์กรประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ดังนั้นผูบ้ริหารองค์กรควรให้ความสําคัญและสร้าง

บรรยากาศการทาํงานท่ีเป็นสุข 

      ธนาคารใจสมัพนัธ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการปรับเปล่ียนนโยบายในการทาํงานเพ่ือท่ีจะให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนและสอดคล้องกับเศรษฐกิจในประเทศไทยในปัจจุบันด้วย และการท่ี

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัประสบปัญหา และเป็นท่ีทราบกนัอยู่แลว้ว่าธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูง 

พนักงานส่วนใหญ่แบกรับความคาดหวงัและความกดดันจากผูบ้ริหารและผูบ้ังคบับญัชาสายงานในเร่ืองของ

เป้าหมายท่ีไดม้อบหมายหมายใหก้บัพนกังานแต่ละท่าน พนกังานแต่ละท่านก็เกิดความเครียดในการสร้างผลงาน

เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงัไว ้ทาํใหพ้นกังานแต่ละคนเบ่ือหน่ายกบัการทาํงาน และบางคร้ัง

พนกังานแต่ละคนก็เกิดความไม่เสมอภาคในการทาํงาน ในการเล่ือนขั้น หรือการเพ่ิมเงินเดือนของพนกังานแต่ละ

คน เพราะบางคร้ังผูบ้งัคบับญัชาก็ไม่ไดพิ้จารณาเงินเดือนตามผลงานท่ีพนักงานแต่ละคนทาํ ทาํให้ในแต่ละวนั

พนักงานแต่ละคนทาํงานอย่างไม่มีความสุข เกิดความอคติในการทาํงานทาํให้รู้สึกว่าไม่อยากทาํงาน และเกิด

ทศันคติดา้นลบกบัผูบ้งัคบับญัชา เพราะบางคร้ังผูบ้งัคบับญัชาเนน้แต่ผลงานท่ีจะไดโ้ดยไม่คาํนึกถึงรายละเอียด

อ่ืนๆ หรือความรู้สึกของพนักงานในองค์กรเลย จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นทาํให้งานไม่มีความคืบหน้าและไม่มี

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เกิดความเส่ียงท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารเกิดความลม้เหลวเป็นสาเหตุของการท่ีพนกังานไม่มี

ความสุขในการทาํงานเกิดการลาออกหรือยา้ยสายงานจากองคก์รไดท้นัที ดงันั้นจึงมีการนาํทฤษฏี สุนทรียสาธก 

(Appreciative Inquiry: AI) มาปรับใชใ้นการหาขอ้มูลเชิงบวกมาวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฏี องคก์รแห่งความสุข การ

วิเคราะห์ SORA การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบติัการ การทดลองการปฏิบติัการทางสังคม ควบคู่กบัการทดลอง

ปฏิบติัการในบางโครงการเพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1   สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 

 Appreciative Inquiry หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ AI เป็นกระบวนการทางจิตทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 

เพ่ือดึงเร่ืองราวท่ีดี เร่ืองท่ีเป็นจุดเด่น เร่ืองท่ีเป็นความสาํเร็จของบุคคล ซ่ึงถือว่าเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนอยู่แลว้ภายใต้

การดาํเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหรือองคก์รสร้างข้ึน ข้ึนมาเป็น ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ ต่อจากนั้นจึงต่อ

ยอดความสาํเร็จนั้นข้ึนไปอีก โดยมีความหมายวา่ (สาํนกังานประกนัสุขภาพ, 2551) 

 Appreciate ซ่ึงมีความหมาย 2 อยา่งคือ คน้หาและใหคุ้ณค่ากบัส่ิงดีท่ีสุดในส่ิงต่างๆ  

 Inquiry ซ่ึง มีความหมายวา่ การสอบสวน สอบถาม กระบวนการมองหา แสวงหา  

 Appreciative Inquiry อาจมีความหมายวา่ คือการสาํรวจหรือตั้งคาํถาม เพ่ือใหดึ้งส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนมาใชใ้นการ

สร้างความสาํเร็จและเดินหนา้สู่ความสาํเร็จกเ็ป็นไดมุ้มมองดา้น Appreciative Inquiry 

 กระบวนการสุนทรียสาธก มี 4 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกว่าแบบจาํลอง 4D – Cycles ประกอบดว้ย (Cooperrider 

and  Whitney, 2005)  

 1. Discovery – กระบวนการคน้หา สํารวจประเด็นต่างๆ ท่ีเห็นว่าเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีผ่านมาของ 

บุคคลหรือองค์การ ประเด็นเหล่าน้ีสะทอ้นปัจจยัแห่งความสําเร็จร่วมกนัขององค์การ หรือเป็น แก่นกลางแห่ง

ความสาํเร็จ (Positive Core)  

 2. Dream – กระบวนการสร้างฝัน เป็นการสร้างสรรคเ์พ่ือการสาํรวจสภาพการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะเป็นไป

ได ้ถา้ความสาํเร็จร่วมกนัท่ีมาจากแก่นกลาง (Positive Core) นั้นจะไดรั้บการขยายไปทัว่ทั้งระบบหรือองคก์าร  

 3. Design – กระบวนการออกแบบ เป็นการจดัระเบียบระบบหรือองคก์ารในเชิงออกแบบสถาปัตยกรรม 

ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบในการทาํงานมุ่งสู่ความฝันโดยวางพ้ืนฐานอยู่กบั

แก่นกลางความสาํเร็จ (Positive Core) ในขั้นน้ีคือ การพฒันาแนวทางดว้ยการนาํเสนอโดยผูท้าํงานในแต่ละส่วนว่า 

ลกัษณะการทาํงานควรเป็นอยา่งไรหรือสภาพการณ์ท่ีควรจะเป็น (What should be) จึงจะทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย  

 4. Destiny or Deliver – กระบวนการสร้างแผน ทาํให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการสนบัสนุนแผนดว้ย

ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุความฝันท่ีต่อยอดมาจากแก่นกลางแห่งความสาํเร็จ (Positive Core) กล่าวง่ายๆ วา่ ใคร

จะรับผิดชอบอะไรบา้ง ใครจะมีส่วนร่วมดว้ยทรัพยากรอะไรบา้ง ในแผนกลางท่ีไดมี้การออกแบบมาจากขั้นท่ีแลว้ 

ตลอดไปจนถึงการนาํเอาแผนไปปฏิบติั  

2.2  การวเิคราะห์ SOAR (SOAR Analysis) 

 SOAR Analysis (อ่านว่า สออ่าร์) เป็นหลกัการวิเคราะห์องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผนทางดา้นกลยุทธ์ท่ีพฒันามาจาก SWOT Analysis หลายคนคงคุน้เคยกบัการใช้ SWOT Analysis ในการ

วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ภายในองคก์ร และมองหาโอกาส อุปสรรค ท่ีอยู่ภายนอกองคก์ร แลว้นาํเอาขอ้มูลท่ีไดม้า

วางแผนทางดา้นกลยทุธ์ของหน่วยงานหรือองคก์รของตนเอง แต่ในปัจจุบนัเราอาจจะพบวา่การใชเ้คร่ืองมือ SWOT 

Analysis ยงัถือวา่ไม่เพียงพออีกต่อไปแลว้ในปัจจุบนั เพราะวา่ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ทาํให้การวางแผนโดยผ่านเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า SWOT Analysis ขาดการเช่ือมโยงกับ วิสัยทัศน์ พนัธะกิจ และ
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เป้าหมายในอนาคตของหน่วยงานหรือองค์กร นอกจากน้ี ย ังเป็นการวิเคราะห์แบบท่ีเรียกว่า Top - down 

management อีกดว้ย (อจัฉริยะ อุปการกลุ, 2553) 

 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า Snapshot หมายถึงการวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลในขณะเวลานั้น 

และเป็นการมองทั้งเชิงบวก (Positive) คือ จุดแข็งและโอกาส และเชิงลบ (Negative) คือ จุดอ่อนและอุปสรรค เช่น 

ตอนน้ีเรามีจุดแข็งอะไรบ้างท่ีเหนือกว่า คู่แข่ง (Strengths) ขณะน้ีเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างท่ีด้อยกว่า คู่แข่ง 

(Weaknesses) ปัจจุบนัน้ีมีปัจจยัภายนอกอะไรท่ีจะสนบัสนุนใหเ้รามีโอกาสในการทาํงาน ในการตลาดหรือในการ

ขาย ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของเรา (Opportunities) และสุดท้ายปัจจัยภายนอกอะไรท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการทาํงานของหน่วยงานหรือองค์กรของเรา (Threats) เม่ือวิเคราะห์เสร็จแลว้ องค์กรส่วนใหญ่ก็จะ

หาทางออกโดยการแกไ้ขจุดอ่อน โดยหวงัว่าการแกไ้ขจุดอ่อนจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้แต่ใน

เม่ือส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง คู่แข่งขนัก็มีการปรับตวัอย่างต่อเน่ืองและ

รวดเร็ว ส่ิงท่ีวิเคราะห์มาแลว้เม่ือเดือนท่ีผ่านมา อาจตอ้งทาํการวางแผนใหม่ อาจจะมีจุดอ่อนเพ่ิมข้ึนอีกหลายอย่าง

เพียงชัว่ขา้มคืน โดยท่ีไม่ทนัตั้งตวั ดงันั้นการวางแผนทางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รสมยัใหม่ และเหมาะสมกบั

การนาํการเปล่ียนแปลงมาสู่องค์กร ตอ้งใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา SOAR Analysis ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี (อจัฉริยะ  

อุปการกลุ, 2553) 

  S =Strength จุดแขง็ขององคก์ร 

  O =Opportunities มีโอกาสอะไรบา้งท่ีเป็นประโยชนก์บัองคก์รของเรา 

  A =Aspirations เป้าหมายในอนาคตท่ีอยากจะเป็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตกบัองคก์ร 

  R =Results ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aspirations 

2.3  องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

 องคก์รหรือสถานท่ีทาํงานเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง ซ่ึงคนส่วนใหญ่ใชชี้วิตกว่าคร่ึงในท่ีทาํงาน องคก์ร

จึงเป็นสถานท่ีสร้างทั้งความสุข โอกาส ความสําเร็จ รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้กบัทุกคนได ้หากองค์กรเห็น

ความสําคญัของการสร้างสภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการองค์กรท่ีเอ้ือต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

พนกังานผ่านกิจกรรมต่างๆ จนช่วยให้พนกังานดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุล และเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขย่อม

ส่งผลใหพ้นกังานขององคก์รร่วมมือกนัผลิตผลงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ

ตามความตอ้งการของลูกคา้ องคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนั ทาํใหอ้งคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นองค์กรท่ีมีกระบวนการพฒันาคนในองคก์รอย่างมีเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มุ่งเน้นให้พนักงานอยู่ร่วมกันและทาํงานเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข สามารถผลิตสินคา้และบริการตามท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ยความคิดสร้างสรรคจ์นเกิดเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถนาํพาองคก์รไปสู่การเติบโต

อยา่งย ัง่ยืนความสุข 8 ประการท่ีช่วยสร้างองคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ (พสชนนั นิรมิตรไชยนนท,์ จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร 

และดิเรก หมานมานะ, 2556) 
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 1. Happy Body สุขภาพดี การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จกัใชชี้วิต ดูแลตวัเอง ใชชี้วิตอย่างมี

ความสุข จดัดุลชีวิตได ้

 2. Happy Heart นํ้ าใจงาม การมีนํ้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกนัระหว่างเพ่ือนร่วมงาน รู้จกัการช่วยเหลือ

แบ่งปันอยา่งเหมาะสม 

 3. Happy Relax รู้จกัผอ่นคลาย เขา้ใจถึงทุกขใ์นการทาํงาน ทุกขใ์นชีวิต เพ่ือบริหารทั้งสองอยา่งใหไ้ด ้รู้จกั

ผอ่นคลายยามเหน่ือย รู้จกัวิธีจดัการความเครียดของตนเอง 

 4. Happy Brain หาความรู้ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ และความมัน่คงกา้วหนา้ในการทาํงาน 

 5. Happy Soul มีคุณธรรม มีหิริโอตปัปะ หรือความละอายและเกรงกลวัต่อการกระทาํ เป็นคนดี มีคุณธรรม 

ซ่ือสตัย ์ศรัทธาในศาสนาในการดาํเนินชีวิต นาํความสุขมาสู่องคก์ร 

 6. Happy Money จดัการเงินเป็น ใช้เงินเป็น มีเงิน รู้จกัเก็บรู้จกัใช้ เป็นหน้ีให้พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสม มี

ความสามารถในการจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 

 7. Happy Family มีครอบครัวดี ทาํหนา้ท่ีของตนเองในครอบครัวอยา่งดี มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง ให้

ความสาํคญักบัครอบครัว ครอบครัวเป็นกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน 

 8. Happy Society สงัคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รเม่ือเรามีความรัก ความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือต่อสงัคมท่ีตน

ทาํงานและพกัอาศยั สังคมและสภาพแวดลอ้มก็จะดีไปดว้ยการเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างย ัง่ยืน ตอ้งมี

นโยบายและกิจกรรมในการพฒันาบุคลากรเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (สมดุลชีวิต ทั้งชีวิตการทาํงานและชีวิต

ส่วนตวั) เช่น มีกิจกรรมพฒันาสมอง พฒันาครอบครัว พฒันาคุณค่าในตวัพนกังานผูบ้ริหารตอ้งใหก้ารสนับสนุน 

ท่ีดี หัวหน้างานข้ึนไปจนถึงผูบ้ริหารทุกระดบัต้องเป็นผูป้ฏิบัติกิจกรรม และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน 

ทุกกิจกรรม 

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

   

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการปฏิบติัการโดยใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธกในการคน้หา

ขอ้มูลเชิงบวกมาวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษีองค์กรแห่งความสุข  การวิเคราะห์ SORA ,การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิง

ประสบการณ์เชิงบวกใน

การทํางาน 

 

ความสุขในการทํางาน 

แนวทางการเพิม่ความสุขในการทํางานให้กบั

พนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารใจสัมพันธ์ 

จาํกดั (มหาชน) สาขามหาสารคาม 
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ปฏิบัติการ , การทดลองการปฏิบัติการทางสังคม ควบคู่กับการทดลองปฏิบัติการในบางโครงการร่วมกับ

กระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry: AI)  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการศึกษา  โดยจะใช ้4 D ในการตั้ง

คาํถามเชิงบวกเพ่ือสอบถามพนกังานในองค์กร โดยเป็นการคน้หา (Discovery) ประสบการณ์การทาํงานท่ีมีความ

ประทบัใจท่ีสุดในบริษทัเพ่ือท่ีจะมาวิเคราะห์ขอ้มูล จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวาดฝัน (Dream)  ในส่ิงท่ีเราตอ้งการท่ี

จะให้องค์กรมีการพฒันาการทาํงาน โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยมีผูบ้ริหารและพนกังานมาประชุมและ

ร่วมกนักาํหนดแผนนโยบายและแนวทางในการทาํงานเพ่ือใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข  จากนั้นนาํนโยบายมาร่วม

สร้าง (Design) ในการพฒันาการทาํงานของพนกังานเพ่ือเพ่ิมความสุขในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและ

นาํนโยบายและโครงการท่ีสร้างข้ึนจากผูบ้ริหารและพนกังานในองคก์รไปสู่การปฏิบติัและประเมินผล (Destiny) 

 3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนกังานธนาคารใจสัมพนัธ์ จาํนวน 15 คน, ธนาคาร A จาํนวน 15 

คน และธนาคาร B จาํนวน 15 คน รวมเป็น 45 คน โดยเลือกธนาคารท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบการสัมภาษณ์ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจความสอดคลอ้ง

คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา ซ่ึงมีคาํถามดงัน้ี 

  1. ตั้งแต่ทาํงานท่ีน่ีมา ประทบัใจอะไรบา้ง 

  2. ถา้ใหนึ้กถึงความสุขในการทาํงาน มีเหตุการณ์ไหนท่ีทาํใหรู้้สึกวา่ทาํงานแลว้มีความสุขมากท่ีสุด 

  3. ถา้อยากทาํงานทุกๆ วนัอยา่งมีความสุข ตวัท่านเองตอ้งทาํอยา่งไรหรืออยากจะเห็นการเปล่ียนแปลง

อะไรบา้ง 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1  ข้อมูลที่เป็นประสบการณ์เชิงบวก หรือส่ิงที่ประทับใจ ที่ทําให้พนักงานทํางานอย่างมคีวามสุข 

 1. ความประทบัใจในการทาํงาน   

  จากการสมัภาษณ์พนกังานธนาคารใจสัมพนัธ์, ธนาคาร A และธนาคาร B จาํนวน 45 คน ทาํใหไ้ดข้อ้มูล

ความประทบัใจในการทาํงาน ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกเก่ียวกบัความประทบัใจในการทาํงาน   

 

ปัจจยั ความถี่ 

1. เพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้งาน 19 

2. วฒันธรรมองคก์รท่ีดี เช่น อยูก่บัแบบพ่ีแบบนอ้ง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  10 

3. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร  9 

4. การทาํงานเป็นทีม 8 

5. ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน 6 

6. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริการ 5 

7. สวสัดิการ และโบนสั 4 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 267 

 

 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกเก่ียวกบัความประทบัใจในการทาํงาน  (ต่อ) 

 

ปัจจยั ความถี่ 

8. ไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเอง เช่น การฝึกอบรวมต่างๆ  3 

9. ไดรั้บโอกาสและไวใ้จใหท้าํงานท่ีตอ้งการ 2 

10. รู้สึกเป็นคนสาํคญั 2 

11. งานเล้ียงปีใหม่ 2 

12. ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย 2 

13. ผูบ้ริหารระดบัสูงออกเยี่ยมพนกังานตามภูมิภาค 1 

13. งานสาํเร็จตามเป้า  1 

 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า มีปัจจยัจุดร่วม (Convergences) ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้งาน วฒันธรรม

องคก์รท่ีดี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร การทาํงานเป็นทีม  ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน

และภาวะผูน้าํของผูบ้ริการ ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ สวสัดิการ และโบนสั และไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาตนเอง  ไดรั้บโอกาสและไวใ้จให้ทาํงานท่ีตอ้งการ รู้สึกเป็นคนสําคญั งานเล้ียงปีใหม่ ลกัษณะงานท่ี 

ทา้ทาย ผูบ้ริหารระดบัสูงออกเยี่ยมพนกังานตามภูมิภาค และงานสาํเร็จตามเป้า 

  2. ความสุขในการทาํงาน หรือเหตุการณ์ท่ีทาํใหรู้้สึกวา่ทาํงานแลว้มีความสุข ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลประสบการณ์ความสุขในการทาํงาน หรือเหตุการณ์ท่ีทาํใหรู้้สึกวา่ทาํงานแลว้มีความสุข 

 

ปัจจยั ความถี่ 

1. ไดรั้บคาํชมเชยและช่ืนชมจากลูกคา้ 13 

2. ทาํงานไดต้ามเป้าหรือมากกวา่เป้า 7 

3. วฒันธรรมองคก์รท่ีดี 5 

4. การไดรั้บรางวลั เช่น สาขาไดรั้บรางวลัอนัดบั 10 หรือรางวลัพนกังานดีเด่น 4 

5. ไดท้าํกิจกรรมเพ่ือสงัคม 4 

6. แกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ได ้ 3 

7. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั 3 

8. การทาํงานเป็นทีม 3 

9. การไดก้ารยอมรับจากลูกคา้ 3 

10. วนัหยดุ 2 

11. ลูกคา้เขา้ใจกระบวนการทาํงาน  2 

12. ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสม  2 
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13. ลูกคา้ประสบความสาํเร็จในการลงทุน 1 

14. ไดรั้บคาํชมจากเจา้นาย 1 

15. มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 1 

16. ไดรั้บโอกาสพฒันาตนเอง 1 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า มีปัจจยัจุดร่วม (Convergences) ไดแ้ก่ ไดรั้บคาํชมเชยและช่ืนชมจากลูกคา้ ทาํงานได้

ตามเป้าหรือมากกว่าเป้า วฒันธรรมองค์กรท่ีดี และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ การไดรั้บรางวลั  

ไดท้าํกิจกรรมเพ่ือสังคม แกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ได ้ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั การทาํงานเป็นทีม การไดก้ารยอมรับจาก

ลูกคา้ การไดก้ารยอมรับจากลูกคา้ วนัหยุด ลูกคา้เขา้ใจกระบวนการทาํงาน ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ

เหมาะสม ลูกคา้ประสบความสาํเร็จในการลงทุน ไดรั้บคาํชมจากเจา้นาย มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ

ไดรั้บโอกาสพฒันาตนเอง 

  3. ถา้อยากทาํงานทุกๆ วนัอย่างมีความสุข ตอ้งทาํอย่างไรหรืออยากจะเห็นการเปล่ียนแปลงอะไร  

ผลการศึกษา ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพให้บริการหนังสือคํ้าประกนัหรือตัว๋

สญัญาใชเ้งิน 

 

ปัจจยั ความถี่ 

1. มีทศันคติเชิงบวก ในการใชชี้วิตและการทาํงาน 12 

2. มีกิจกรรมสานความสมัพนัธ์ 9 

3. การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 7 

4. การทาํงานเป็นทีม 6 

5. ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน 5 

6. ลดความกดดนัเร่ืองเป้า 3 

7. มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 3 

8. มีความตั้งใจในการทาํงาน 2 

9. มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 2 

10. นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการทาํงาน 2 

11. มีระบบสนบัสนุนการทาํงาน 1 

12. สร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 1 

 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า มีปัจจยัจุดร่วม (Convergences) ไดแ้ก่ มีทศันคติเชิงบวก ในการใชชี้วิตและการ

ทาํงาน มีกิจกรรมสานความสัมพนัธ์ การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี การทาํงานเป็นทีม ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
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งาน  และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ ลดความกดดนัเร่ืองเป้า มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มี

ความตั้งใจในการทาํงาน มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการทาํงาน มีระบบสนบัสนุน

การทาํงาน สร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
 

4.2  แนวทางในการเพิม่ความสุขในการทํางานให้กบัพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารใจสัมพันธ์ จาํกดั (มหาชน) สาขา

มหาสารคาม 

 ทาํการวิเคราะห์ SOAR (SOAR Analysis) เป็นการหาจุดแข็ง โอกาส ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นรวมถึงผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการจะเห็น ซึงเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างความสุขในองคก์ร ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4  

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ SOAR (SOAR Analysis) 

 

ส่ิงที่ต้องการค้นหาเชิงกลยุทธ์การ 

(Strategic Inquiry) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.ความมัน่คงของธนาคารและ

ผลิตภณัฑก์ารบริการท่ีมีความ

ทนัสมยั 

2. มีการเปิดโอกาสใหพ้นกังานจบ

ใหม่ท่ีมีความสามารถ 

3.บุคลากรมีความสนิทสนม ให้

คาํปรึกษา ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

4.ธนาคารมีสวสัดิการต่าง ๆใหก้บั

พนกังาน 

โอกาส (Opportunities) 

1.ขยายธุรกิจสินเช่ือ เน่ืองจากจะมี

การเปิดเสรีการคา้ประชาคม

อาเซียน เกิดการติดต่อส่ือสารกบั

ต่างชาติและแข่งขนัมากข้ึน 

เจตนาเห็นส่ิงดีๆ เพ่ือองค์กร 

(Appreciative Intent) 

ส่ิงที่ต้องการที่จะเห็นองค์กรเป็นใน

อนาคต (Appreciative) 

1.พนกังานทาํงานดว้ยความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีความเสียสละและ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร 

2.พนกังานทาํงานอยา่งมีความสุข

กบัเป้าหมายของธนาคารเพ่ือท่ีจะ

เป็นองคก์รแห่งความสุข 

3.พนกังานเปิดรับฟังความคิดเห็น

และยอมรับการทาํงานของเพ่ือน

ร่วมงานและพฒันาตนเองพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง 

ผลลพัธ์ที่ต้องการอยากจะเห็นใน

อนาคต (Reaults) 

1.มีประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีข้ึน

และทาํงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย

ท่ีธนาคารไดว้า่งไว ้

 

2.ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นธนาคาร

ท่ีไดม้าตรฐานและมีผูใ้ชบ้ริการ

สูงสุด 
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 จากขอ้มูลท่ีเป็นประสบการณ์เชิงบวก หรือส่ิงท่ีประทับใจ ท่ีทาํให้พนักงานทาํงานอย่างมีความสุข แงละการ

วิเคราะห์ SOAR (SOAR Analysis) ไดเ้สนอแนวทางในการเพ่ิมความสุขในการทาํงานให้กบัพนกังาน คือ โครงการ

พนกังานดีเด่นประจาํเดือน โครงการเกร็ดความรู้เบาๆ ยามเชา้ และโครงการช่วยกนัทาํความดี 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

      จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจุดร่วมความประทับใจในการทํางาน คือ เพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า, 

วฒันธรรมองค์กรท่ีดี, ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร การทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํของหัวหน้า  

ส่วนปัจจยัจุดร่วมท่ีทาํใหมี้ความสุขในการทาํงาน คือ คาํชมเชยจากลูกคา้ และทาํงานไดต้รงตามเป้าหมาย จากผล

การศึกษาไดเ้สนอแนวทางในการเพ่ิมความสุขในการทาํงานให้กบัพนักงาน จาํนวน 3 โครงการ คือ โครงการ

พนกังานดีเด่นประจาํเดือน โครงการเกร็ดความรู้เบาๆ ยามเชา้ และโครงการช่วยกนัทาํความดี 

 ขอ้เสนอแนะควรมีการการเพ่ิมความสุขในการทาํงานใหก้บัพนกังานใหค้รบทั้ง 8 ดา้น คือ สุขภาพดี (Happy 

Body) นํ้ าใจงาม (Happy Heart) รู้จกัผ่อนคลาย (Happy Relax) การหาความรู้ (Happy Brain) มีคุณธรรม (Happy 

Soul) จดัการเงินเป็น (Happy Money) มีครอบครัวดี (Happy Family) สงัคมดี (Happy Society) 
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ผลกระทบและส่ิงตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีต้องการจากการทํางานล่วงเวลา 

Consequences and Returns Required by Auditors for Overtime Work 

พมิพ์ลภัส หวู1 

PimlapatHu 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับการทํางานล่วงเวลาโดยศึกษาถึง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานล่วงเวลา และส่ิงตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งการจากการทาํงานล่วงเวลางานวิจยั

ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างสุดทา้ยเท่ากบั 295 ชุดผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบท่ีมีต่อผูส้อบ

บญัชีจากการทาํงานล่วงเวลามากท่ีสุดไดแ้ก่ปัญหาสุขภาพ ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง และแนวโนม้การลาออก

จากงานตามลาํดบัส่ิงตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งการเพ่ือชดเชยจากการทาํงานล่วงเวลามากท่ีสุดไดแ้ก่การเพ่ิมอตัรา

เงินเดือนและค่าจา้งล่วงเวลา การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งโดยพิจารณาชัว่โมงในการทาํงานล่วงเวลาและการออกค่า

เดินทางมาทาํงานให้และสวสัดิการอาํนวยความสะดวกอ่ืนฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสอบบญัชี

สามารถนาํผลการศึกษาน้ีไปประกอบการวางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อนัอาจช่วยใหอ้ตัราการลาออก

จากงานของผูส้อบบญัชีลดลง 

 

Abstract 

This researchaimed to survey auditors’ opinion on overtime work by studying consequences of overtime  work and 

returns required by auditors for the overtime work. The research used questionnaires for data collection. The final 

sample were 295 questionnaires. The results showed that the most important consequences of overtime work were 

health problem, lower efficiency in job, and possibility for resignation, respectively. The returns required by 

auditors to compensate their overtime work are to have salary increased, to be promoted by considering their 

overtime hours, and to have transportation allowanceand other benefits. Human resource departments can use the 

research results in human resource management, which may reduce audit turnover rate.  
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1. บทนํา 

     ลกัษณะงานของวิชาชีพสอบบญัชี คือ การตรวจสอบรับรอง และเสนอความคิดเห็นต่อรายงานทางการเงินใหท้นั

ต่อเวลา การปฏิบติังานสอบบญัชีอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัของเวลา อีกทั้งลกัษณะงานท่ีเป็นฤดูกาล ทาํใหง้านของผูส้อบ

บญัชีกระจุกตวัอยู่ภายในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของปี จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้หลายคร้ังผูส้อบบญัชีไม่สามารถ

หลีกเล่ียงการทาํงานล่วงเวลาได ้ชัว่โมงล่วงเวลาท่ีมากเกินกว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้นอกจากจะส่งผลกระทบ

ในหลายๆดา้นต่อผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีทั้งทางตรงและผลกระทบทางออ้มแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อแนวโนม้การ

ลาออกจากงานสอบบญัชีดว้ยนอกจากนั้น หากไม่มีความเขา้ใจลกัษณะงานและสาเหตุของการทาํงานล่วงเวลาแลว้ อาจ

ทาํใหบ้ณัฑิตท่ีจบใหม่ไม่สนใจท่ีจะทาํงานสอบบญัชี อนัจะส่งผลมายงัการขาดแคลนผูส้อบบญัชีได ้

การศึกษาน้ีจึงเกิดข้ึนเพ่ือทาํความเขา้ใจถึงสาเหตุของการทาํงานล่วงเวลา ผลกระทบต่อผูส้อบบญัชี และส่ิงตอบ

แทนเพ่ิมเติมท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งการ ผลการศึกษาท่ีไดอ้าจนาํไปใชเ้พ่ือใหผู้ส้อบบญัชีมีความพึงพอใจและเต็มใจท่ีจะ

ทาํงานล่วงเวลา 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก 

     Herzberg (1959 cited in Mausner and Snyderman, 1993) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ี มีผลต่อการทํางานของ

บุคลากรในองคก์ร โดยศึกษาถึงทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อการทาํงาน เพ่ือท่ีจะลดความไม่พอใจในการทาํงาน 

ประกอบกบัการผลกัดนัพนกังานมีความรู้สึกท่ีดี เพ่ือสร้างผลผลิตของงานใหม้ากข้ึน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่องานมี 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

     ปัจจยัจูงใจ (Motivates Factors) เป็นปัจจยักระตุน้ใหพ้นกังานมีความพึงพอใจท่ีจะทาํงานหรือเป็นเหตุการณ์อนั

ดีท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัพนกังาน ไดแ้ก่ (1) การประสบความสําเร็จในชีวิต (2) การเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป (3) 

การท่ีมีการกาํหนดความรับผิดชอบในงาน (4) งานท่ีทาํแลว้มีโอกาสกา้วหนา้ (5) ตาํแหน่งงานท่ีดี และ (6) งานท่ีทาํ

แลว้มีความสุข 

     ปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัสกดักั้นไม่ใหเ้กิดแรงจูงใจหรือสร้างความไม่พึงพอใจใหก้บัพนกังาน

ในการทาํงาน ไดแ้ก่ (1) การมีนโยบายและการบริหารงานท่ีดี (2) การควบคุมตวังาน (3) ความสมัพนัธ์กบัหนา้ท่ี (4) 

เง่ือนไขในการทาํงานท่ีดี (5) เงินเดือนท่ีมีความเหมาะสมกบัตวังาน (6) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน (7) การ

มีชีวิตส่วนตวัท่ีดี (8) ความสัมพนัธ์แวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ (9) สถานภาพของตนเองในงาน และ (10) การมีความมัน่คง

ปลอดภยั 

     ตามทฤษฎีน้ี เฮิร์ซเบิร์กไดส้รุปว่าองค์กรควรให้ความสนใจท่ีจะพิจารณาปัจจยัจูงใจมากกว่าปัจจยัอนามยั 

เน่ืองจากปัจจยัจูงใจถือเป็นส่ิงกระตุน้(Motivators) ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนให้พนักงานมีความพึงพอใจท่ีจะทาํงาน

อยา่งแทจ้ริง 
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ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์กและทฤษฎลีาํดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ 

     Joseph (1997) จากมหาวิทยาลัยCatholic University of America ได้ทําการศึกษาถึงความแตกต่างของการ

ตอบสนองต่อส่ิงจูงใจระหว่างทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์กและทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์โดย

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ อาชีพอาจารยแ์ละพนกังานบริษทั ว่ามีความแตกต่างหรือขดัแยง้กนัหรือไม่ นอกจากน้ีJoseph 

(1997) ได้กล่าวว่ามาสโลว ์(1954) เคยกล่าวไวว้่า บุคคลมีความตอ้งการเป็นลาํดบัขั้นจากลาํดบัตํ่าสุดไปยงัลาํดบั

สูงสุด เม่ือความตอ้งการระดบัท่ีตํ่ากว่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลจะกา้วไปสู่ลาํดบัความตอ้งการท่ีสูงข้ึนไป 

มาสโลวไ์ดเ้สนอแนวคิดเร่ืองความตอ้งการทั้ง 5 ลาํดบัขั้นไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการทางร่างกาย (2) ความตอ้งการ

ความปลอดภยั (3) ความตอ้งการทางสงัคม (4) ความตอ้งการดา้นเกียรติยศและช่ือเสียง (5) ความตอ้งการเติมเต็ม

ความสมบูรณ์ภายในชีวิต อย่างไรก็ดี ผลสรุปจากการวิจยัของJoseph (1997) พบว่าพฤติกรรมของอาจารยท่ี์ใชเ้ป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษามีความแตกต่างจากพนกังานบริษทัโดยผลการวิจยัท่ีได ้มีความขดัแยง้กบัทฤษฎีสองปัจจยั

ของเฮิร์ซเบิร์กในเร่ืองความสาํคญัของเงินเป็นส่ิงจูงใจและขดัแยง้กบัทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวใ์น

เร่ืองความตอ้งการดา้นความเคารพ เกียรติยศและช่ือเสียง  

     อุดมลกัษณ์  ธุระแพง(2553)พบว่าการทาํงานล่วงเวลาติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลใหคุ้ณภาพของงาน

และประสิทธิภาพของแรงงานลดลง อีกทั้งของเสียจากการผลิตยงัเพ่ิมข้ึน หากผูบ้ริหารไม่ดูแลพนักงานให้ได้

พกัผ่อนใหเ้พียงพอหรือแกไ้ขปัญหาการทาํงานล่วงเวลาย่อมเกิดผลเสียต่อกิจการ สาํหรับตวัพนกังานเอง หากไม่มี

ความสุขในการทาํงาน กอ็าจนาํไปสู่การลาออกไดเ้ช่นเดียวกนัตามทฤษฎีสองปัจจยัท่ีเฮิร์ซเบิร์กไดก้ล่าวไว ้

 

3. วธีิการวจิัย 

     งานวิจยัน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในตาํแหน่ง

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี(Audit Assistant) ไปจนถึงหุน้ส่วนสอบบญัชี(Audit Partner) แบบสอบถามถูกแจกออกไปสอง

ช่องทาง ไดแ้ก่ การแจกแบบสอบถามโดยตรงกบักลุ่มตวัอยา่ง และการส่งแบบสอบถามทางออนไลนผ์า่นทาง

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสาํนกังานสอบบญัชีผูวิ้จยัไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 305ชุด

จากนั้นนาํมาคดัเลือกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

     เกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง สืบเน่ืองจากปัจจยัท่ีทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งทาํงานล่วงเวลา มีสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัภายนอกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การท่ีผูส้อบบญัชีมีงานท่ีจาํนวนมาก การท่ีลูกคา้สอบ

บญัชีส่งเอกสารล่าชา้หรือเปล่ียนเน้ือหางานอยา่งกะทนัหนั และปัจจยัภายในซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้ส้อบบญัชีตั้งใจท่ีจะ

เลือกทาํงานล่วงเวลา เช่นความพึงพอใจส่วนบุคคลท่ีจะทาํงานหลงัเวลาเลิกงาน ความตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียง

การจราจรหลงัช่วงเวลาเลิกงานและการท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการทาํงานล่วงเวลาท่ีมีอตัราสูงกว่าผลตอบแทน

ปกติผูวิ้จยัคิดว่าสาเหตุของการทาํงานล่วงเวลาท่ีมาจากความตอ้งการส่วนบุคคลหรือปัจจยัภายใน เป็นส่ิงท่ีสํานกั

งานสอบบัญชีนําไปแก้ไขได้ยากเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากผลการศึกษาผู ้วิจัยจึงคัดกรองกลุ่มตัวอย่างจาก

แบบสอบถามท่ีกลบัมาทั้งหมด โดยตดัแบบสอบถามท่ีตอบว่าการทาํงานล่วงเวลาเกิดจากปัจจยัภายในออกจาํนวน 

66 ชุดจึงเหลือกลุ่มตวัอย่างสุดทา้ยเท่ากบั239ชุดแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป และ
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สาเหตุท่ีตอ้งทาํงานล่วงเวลาโดยสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ส่วนท่ี 2 เป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

ต่อผลกระทบและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการจากการทาํงานล่วงเวลาโดยแบ่งระดบัคิดเห็นเป็น 5 ระดบั และเรียงจาก

เห็นดว้ยมากท่ีสุดไปจนถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน โดยใช้ Independent Sample t-test และ One-way 

ANOVA 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงในตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 11 

ตารางที่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      n=239 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 68 28.45 

หญิง 171 71.55 

สาํนกังานสอบบญัชี   

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 119 49.79 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 50.21 

ระดบัตาํแหน่งงาน   

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี(Audit Assistant) 133 55.65 

ผู ้จัดการและผู ้อ ํานวยการสอบบัญชี(Audit Manager and 

Audit Director) 

54 22.59 

หุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชี(Audit Partner) 52 21.76 

     จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 239 คน พบว่าเป็นเพศชายจาํนวน 68 คนและเพศหญิงจาํนวน 171 คน ผูส้อบ

บญัชีในกลุ่มตวัอย่างทาํงานอยู่ในสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่และสํานักงานสอบบญัชีขนาดอ่ืนใกลเ้คียงกัน

ส่วนตาํแหน่งงาน ร้อยละ 55.65 ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชีรองลงมาเป็นผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการสอบ

บญัชีและ หุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างพนกังานในสาํนกังานสอบบญัชีท่ีจาํนวนพนกังาน

เม่ือเรียงจากมากไปนอ้ยจะไดแ้ก่ ระดบัผูช่้วยสาํนกังานสอบบญัชีและหุน้ส่วยสาํนกังานสอบบญัชี 
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ตารางที่ 2 ปัจจยัท่ีทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งทาํงานล่วงเวลา     n=239 

สาเหตุท่ีตอ้งทาํงานล่วงเวลา ความถ่ี ร้อยละ 

มีงานจาํนวนมากในเวลาเดียวกนั 40 16.74 

ลูกคา้ส่งเอกสารล่าชา้ 11 4.60 

ลูกคา้เร่งงานหรือเปล่ียนเน้ือหางานกะทนัหนั 5 2.09 

      

     จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ สาเหตุลาํดบัแรกท่ีทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งทาํงานล่วงเวลา คือ การมีงานจาํนวนมากใน

เวลาเดียวกนั โดย จากรองลงมาเป็นลูกคา้ส่งเอกสารล่าชา้ และลูกคา้เร่งงานหรือเปล่ียนเน้ืองานกะทนัหนั 
 

ตารางที่ 3   ความคิดเห็นของของผูส้อบบญัชีต่อผลกระทบและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการจากการทาํงานล่วงเวลา  

           n=239 

รายการ ค่าเฉลีย่ Std.Dev ระดบัความคิดเห็น 

1.ผลกระทบจากการทํางานล่วงเวลา    

1.1ปัญหาสุขภาพ 4.39 0.759 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

1.2ปัญหาอุบติัเหตุและความปลอดภยั 3.60 1.064 เห็นดว้ยมาก 

1.3ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง 4.01 1.031 เห็นดว้ยมาก 

1.4การลางานในวนัถดัไป 3.59 1.205 เห็นดว้ยมาก 

1.5ปัญหาดา้นค่าใชจ่้าย 3.20 1.130 เห็นดว้ยปานกลาง 

1.6แนวโนม้การลาออกจากงาน 3.78 1.095 เห็นดว้ยมาก 

2. ส่ิงตอบแทนที่ต้องการเพิม่เตมิจากการทํางานล่วงเวลา    

2.1การเพ่ิมอตัราเงินเดือนและค่าจา้งล่วงเวลา 4.17 0.942 เห็นดว้ยมาก 

2.2การนาํชัว่โมงล่วงเวลาเป็นปัจจยัในการพิจารณาการ

เพ่ิมเงินเดือน 

3.75 1.192 เห็นดว้ยมาก 

2.3การนาํผลงานในชัว่โมงล่วงเวลาเป็นปัจจยัในการ

พิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง 

3.89 1.073 เห็นดว้ยมาก 

2.4การจดัหาท่ีพกัใหพ้นกังานท่ีทาํงานล่วงเวลา 3.78 1.095 เห็นดว้ยมาก 

2.5การออกค่าเดินทางมาทาํงานให ้ 4.17 0.942 เห็นดว้ยมาก 

2.6การนาํชัว่โมงล่วงเวลาเป็นปัจจยัในการพิจารณาการ

เพ่ิมเงินเดือน 

3.75 1.192 เห็นดว้ยมาก 

2.7สวสัดิการอาํนวยความสะดวกอ่ืนเพ่ือทดแทนการ

ทาํงานล่วงเวลา 

3.89 1.073 เห็นดว้ยมาก 
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     จากตารางท่ี 3 สาํหรับผลกระทบจากการทาํงานล่วงเวลานั้น ส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ปัญหาดา้น

สุขภาพ (ขอ้ 1.1, ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมาเป็นประสิทธิภาพการทาํงานลดลง (ขอ้ 1.3)ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ

อุดมลกัษณ์  ธุระแพง(2553) และแนวโนม้การลาออกจากงาน (ขอ้ 1.6) ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีต่อปัจจยัดา้น

ผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และมีเพียงปัจจยัเดียวท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นค่าใชจ่้าย 

(ขอ้ 1.5) อาจเพราะว่าบางสาํนกังานสอบบญัชีมีนโยบายใหพ้นกังานผูช่้วยผูส้อบบญัชีเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไดใ้นส่วนของส่ิงตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งการจากการทาํงานล่วงเวลานั้น ทุกขอ้มีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก จะ

เห็นไดว้า่ผูส้อบบญัชีตอ้งการผลตอบแทนในรูปของเงิน ตาํแหน่ง และสวสัดิการท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบังานท่ีทาํไป 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวัอยา่งของพนกังานบริษทัในงานของ Joseph (1997) 

 

ตารางที่ 4   ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานล่วงเวลาเม่ือจาํแนกตามเพศ

           n=239 

*ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p<0.05 

     ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบค่าเฉล่ียโดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ t-test ในตารางท่ี 4 พบวา่ความคิดเห็นของเพศ

ชายและเพศหญิงต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานล่วงเวลาความแตกต่างกนัในเร่ือง ปัญหาอุบติัเหตุและความ

ปลอดภยั และประสิทธิภาพการทาํงานลดลง โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยเห็นดว้ยมากกว่า อาจเพราะ

เพศชายมีความอดทน และแขง็แกร่งกวา่เพศหญิง จึงทาํใหส้ามารถทาํงานเป็นเวลานานไดก้วา่เพศหญิง และสาํหรับ

เพศหญิง การกลบับา้นดึกหลงัจากเลิกงาน อาจมีขโมย หรือบุคคลผูป้ระสงคร้์าย ซ่ึงเพศหญิงจะป้องกนัตวัไดย้าก

กวา่เพศชาย จึงทาํใหเ้พศหญิงเห็นดว้ยกบัประเดน็น้ีมากกวา่  

 เพศ n Mean t-stat p-value 

ปัญหาดา้นสุขภาพ ชาย 68 4.25 -1.851 0.065 

 หญิง 171 4.45   

ปัญหาอุบติัเหตุและความ ชาย 68 3.24 -3.399 0.001* 

ปลอดภยั หญิง 171 3.74   

ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง ชาย 68 3.75 -2.510 0.013* 

 หญิง 171 4.12   

การลางานในวนัถดัไป ชาย 68 3.49 -0.948 0.344 

 หญิง 171 3.64   

ปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน ชาย 68 3.32 1.075 0.285 

 หญิง 171 3.15   

แนวโนม้การลาออกจากงาน ชาย 68 3.56 -1.966 0.051 

 หญิง 171 3.87   
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมจากการทาํงานล่วงเวลาเม่ือ

จาํแนกตามเพศ           

           n =239 

*ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p <0.05 

     จากผลการทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มในตารางท่ี 5 จะเห็นไดว้า่ความคิดเห็นของเพศชายและเพศ

หญิงต่อส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการแตกต่างกนัในทุกปัจจยั โดยเพศหญิงเห็นดว้ยมากกวา่  
 

ตารางที่ 6ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือจาํแนกตามสาํนกังานสอบบญัชี      

           n=239 

 เพศ n Mean t-stat p-value 

การเพ่ิมอตัราเงินเดือนและค่าจา้งล่วงเวลา ชาย 68 3.69 -4.508 <0.001* 

หญิง 171 4.36   

การนาํชัว่โมงล่วงเวลามาเป็นปัจจยัพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน ชาย 68 3.49 -2.207 0.028* 

หญิง 171 3.86   

การนาํผลงานจากการทาํงานล่วงเวลามาพิจารณาเล่ือน

ตาํแหน่ง 

ชาย 68 3.65 -2.198 0.029* 

หญิง 171 3.98   

การจดัหาท่ีพกัใหพ้นกังานท่ีทาํงานล่วงเวลา ชาย 68 3.56 -1.966 0.051* 

หญิง 171 3.87   

การออกค่าเดินทางมาทาํงานให ้ ชาย 68 3.69 -4.508 <0.001* 

หญิง 171 4.36   

การทาํขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาลหรือสถานท่ีเสริมความงาม

ใหใ้ชบ้ริการฟรี 

ชาย 68 3.49 -2.207 0.028* 

หญิง 171 3.86   

สวสัดิการอาํนวยความสะดวกอ่ืนเพ่ือทดแทนการทาํงาน

ล่วงเวลา 

ชาย 68 3.65 -2.198 0.029* 

หญิง 171 3.98   

 สาํนกังานสอบบญัชี n Mean t-stat p-value 

ปัญหาดา้นสุขภาพ สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่4แห่ง 119 4.55 3.161 0.002* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 4.24   

ปัญหาอุบติัเหตุและความปลอดภยั สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่4แห่ง 119 3.80 2.940 0.004* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.40   

ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่4แห่ง 119 4.31 4.644 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.72   
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     จากตารางท่ี 6 มีเพียงปัญหาดา้นค่าใช้จ่ายท่ีผูส้อบบญัชีในสํานักงานขนาดใหญ่และสํานักงานอ่ืนคิดเห็นไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนผลกระทบดา้นอ่ืนผูส้อบบญัชีในสองกลุ่มคิดเห็นแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีในสาํนกังานขนาดใหญ่มากกวา่ผูส้อบบญัชีในสาํนกังานอ่ืนทุกดา้น  
 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมจากการทาํงานล่วงเวลาเม่ือ

จาํแนกตามสาํนกังานสอบบญัชี        n=239 

การลางานในวนัถดัไป สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่4แห่ง 119 3.79 2.530 0.012* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.40   

ปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่4แห่ง 119 3.08 -1.539 0.125 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.31   

แนวโนม้การลาออกจากงาน สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่4แห่ง 119 4.08 4.472 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.48   

 สาํนกังานสอบบญัชี n Mean t-stat p-value 

การเพ่ิมอตัราเงินเดือนและ

ค่าจา้งล่วงเวลา 

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.41 4.125 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.93   

การนาํชัว่โมงล่วงเวลามาเป็น

ปัจจยัพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน 

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.17 5.706 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.34   

การนาํผลงานจากการทาํงาน

ล่วงเวลามาพิจารณาเล่ือน

ตาํแหน่ง 

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.22 4.994 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.56   

การจดัหาท่ีพกัใหพ้นกังานท่ี

ทาํงานล่วงเวลา 

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.08 4.472 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.48   

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.41 4.125 <0.001* 
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*ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p <0.05 

     ผลการทดสอบในตารางท่ี 7 เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัตารางท่ี 6 ผูส้อบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชีขนาด

ใหญ่ตอ้งการส่ิงตอบแทนเพ่ิมเติมมากกวา่ผูส้อบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน  

 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือจาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

n=239 

ผลกระทบ 

ค่าเฉล่ียระดบัตาํแหน่งงาน 

F p-value 

Assistant Manager&Director Partner 

ปัญหาดา้นสุขภาพ 4.42 4.31 4.40 0.381 0.684 

ปัญหาอุบติัเหตุและความปลอดภยั 3.64 3.72 3.37 1.720 0.181 

ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง 4.38 3.76 3.35 24.928 0.000* 

การลางานในวนัถดัไป 3.81 3.35 3.29 5.109 0.007 

การทาํขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาล 3.18 3.17 3.27 0.139 0.870 

แนวโนม้การลาออกจากงาน 3.95 3.76 3.35 6.035 0.003* 

*ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p <0.05 

     ตารางท่ี 8ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการทาํงานล่วงเวลาระหว่างกลุ่มเม่ือจาํแนกตาม

ตาํแหน่งงาน จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดว้่า ผูส้อบบญัชีใน 3 ระดบัตาํแหน่งคิดเห็นแตกต่างกนัในผลกระทบเร่ือง

การออกค่าเดินทางมาทาํงาน

ให ้

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.93   

มีขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาล 

สถานเสริมความงาม ฟิตเนส 

ใหใ้ชบ้ริการฟรี 

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.17 5.706 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.34   

สวสัดิการอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนเพ่ือทดแทนการ

ทาํงานล่วงเวลา 

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 119 4.22 4.994 <0.001* 

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน 120 3.56   
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ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง และแนวโนม้การลาออกจากงาน เม่ือทาํการทดสอบ LSD พบว่าเร่ืองประสิทธิภาพ

การทาํงาน กลุ่มผูช่้ยผูส้อบบัญชีมีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกกลุ่ม ส่วนแนวโน้มการลาออกจากงาน ระดับ

หุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชีเห็นดว้ยนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน และคะแนนเฉล่ียระหวา่งผูช่้วยผูส้อบบญัชีกบัหุน้ส่วนสาํนกั

งานสอบบญัชีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ อาจเพราะหุ้นส่วนสํานกังานสอบบญัชีคุน้เคยกบัการทาํงาน

สอบบญัชีมาแลว้ และเม่ืออยูใ่นตาํแหน่งท่ีสูงท่ีสุดในสาํนกังานแนวโนม้การลาออกกน่็าจะนอ้ยลง 

 

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมการทาํงานล่วงเวลาเม่ือ

จาํแนกตามตาํแหน่งงาน              n=239 

ส่ิงตอบแทน 

ค่าเฉลีย่ระดบัตาํแหน่งงาน 

F p-value 

Assistant Manager&Director Partner 

การเพ่ิมอตัราเงินเดือนและค่าจา้งล่วงเวลา 4.40 3.93 3.83 9.850 0.000* 

การนาํชัว่โมงล่วงเวลามาเป็นปัจจยัพิจารณาเพ่ิม

เงินเดือน 

4.08 3.39 3.29 12.680 0.000* 

การนาํผลงานจากการทาํงานล่วงเวลามาพิจารณา

เล่ือนตาํแหน่ง 

4.18 3.54 3.50 12.297 0.000* 

การจดัหาท่ีพกัใหพ้นกังานท่ีทาํงานล่วงเวลา 3.95 3.76 3.35 6.035 0.003* 

การออกค่าเดินทางมาทาํงานให ้ 4.40 3.93 3.29 9.850 0.000* 

มีขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาล สถานเสริมความงาม 

ฟิตเนส ใหใ้ชบ้ริการฟรี 

4.08 3.39 3.29 12.680 0.000* 

สวสัดิการอาํนวยความสะดวกอ่ืนเพ่ือทดแทนการ

ทาํงานล่วงเวลา 

4.18 3.54 3.50 12.297 0.000* 

*ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p <0.05 

     ตารางท่ี9 ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อผลตอบแทนท่ีตอ้งการเพ่ิมระหว่างกลุ่มของตาํแหน่งงาน พบว่า

ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มแตกต่างกนัในทุกประเด็น เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียในตารางไดว้่าค่าเฉล่ียความคิดเห็น

ของกลุ่มผูช่้วยผูส้อบบญัชีจะสูงกว่ากลุ่มอ่ืนรองลงมาเป็นผูจ้ดัการและอาํนวยการสอบบญัชีและนอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

หุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชี เม่ือทาํการทดสอบดว้ย LSD พบว่า กลุ่มผูช่้วยผูส้อบบญัชี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั

กลุ่มหุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชี ในทุกประเด็นยกเวน้เร่ืองการจดัหาท่ีพกัใหท้าํงานล่วงเวลาท่ีทั้งสามกลุ่มคิดเห็น
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แตกต่างกนั สาํหรับกลุ่มผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการสอบบญัชีกบัหุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชี ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

ในเร่ืองส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งการเพ่ิมไม่แตกต่างกนั เวน้แต่เร่ืองการจดัหาท่ีพกัใหด้งักล่าวแลว้  
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบและส่ิงท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมจากการทาํงานล่วงเวลา ดงัน้ี 

การขอเป็นวนัลาหยุดเพ่ิมแทนจาํนวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน สาํนกังานควรจดัสรรพนกังานใหเ้หมาะสมกบัการทาํงาน การมี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทาํงานท่ีดีจะช่วยใหท้าํงานไดดี้ข้ึน และควรมีการจดักิจกรรมระหว่างพกัเพ่ือเป็น

การผอ่นคลายความเครียด 

 

5. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

     จากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง 239 คน สาเหตุท่ีทาํให้ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํงานล่วงเวลา ไดแ้ก่ การมีงาน

จาํนวนมากในเวลาเดียวกนั ลูกคา้ส่งเอกสารล่าชา้ และลูกคา้เร่งหรือเปล่ียนเน้ือหางานกะทนัหนั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว

เป็นส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถควบคุมได ้สาํนกังานสอบบญัชีอาจตอ้งจดัสรรคนและงานใหส้มดุลกนั รวมถึงทาํ

ขอ้ตกลงกบัลูกคา้ให้ชดัเจน และแจง้รายการเอกสารท่ีตอ้งการไวก่้อนล่วงหนา้หากทาํได ้ส่วนการทดสอบความ

คิดเห็นระหวา่งกลุ่มนั้นพบวา่ความคิดเห็นแตกต่างกนัทั้งเม่ือจาํแนกตามเพศ สาํนกังานสอบบญัชี และตาํแหน่งงาน 

อาจเพราะเพศชายกบัเพศหญิง มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั หรือปัจจยัทางดา้นสรีระและอารมณ์ สภาพแวดลอ้ม

ของสาํนกังานสอบบญัชีและอายุการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึนก็ทาํใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกนัออกไป โดยความคิดเห็นต่อ

ผลกระทบและส่ิงท่ีต้องการเพ่ิมเติมจากการทาํงานล่วงเวลาจะน้อยกว่าในกลุ่มผูส้อบบัญชีท่ีทาํงานในสํานัก

งานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่สาํนกังานขนาดใหญ่ 4 แห่ง และนอ้ยกวา่ในกลุ่มของหุน้ส่วนสาํนกังานสอบบญัชี  

จากผลการศึกษา ผูวิ้จยัขอเสนอแนะให้สํานกังานสอบบญัชีสร้างความสุขให้เกิดข้ึนในท่ีทาํงาน หากตอ้งการลด

อตัราการลาออกจากงาน การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี จะช่วยลดความเครียดและความกดดนั เม่ือผูส้อบ

บญัชีทาํงานหนกัอาจจาํเป็นตอ้งตอบแทนหรือจดัสวสัดิการใหเ้พ่ือใหผู้ส้อบบญัชีมีความพึงพอใจ เพ่ือลดแนวโนม้

การลาออกจากงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาจต้องคาํนวณระหว่างต้นทุนสวสัดิการและการดูแลรักษา

พนกังานท่ีมีอยู่กบัตน้ทุนในการรับและฝึกฝนพนกังานใหม่ว่าทางเลือกใดมีตน้ทุนตํ่ากว่า ผลการวิจยัยงัอาจนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นสายอาชีพอ่ืนท่ีตอ้งมีการทาํงานล่วงเวลาไดอี้กดว้ย เช่น อุตสาหกรรมการผลิต หรืองานบริการ  

     งานวิจยัน้ีมีขอ้จาํกดัท่ีกลุ่มตวัอย่างจากแบบสอบถามท่ีกลบัมาท่ีมีเพียง 239 ชุด งานวิจยัในอนาคตอาจสัมภาษณ์

กลุ่มตวัอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยนัผลการศึกษา และยงัอาจไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีมากกว่าตวัแปรท่ีผูศึ้กษากาํหนดไวใ้น

แบบสอบถาม  
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การจาํแนกความแตกต่างระหว่างพนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน X และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน Y 

โดยใช้ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัในการทํางาน :กรณศึีกษา บมจ.บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ 

The difference between Generation X employees and Generation Y employees 

focus on the factors that have an impact on working engagement: Case Study of 

Bangkok Aviation Fuel Services Plc. 

ประภาพร สระแก้ว1และรศ.ทองทิพภา วริิยะพนัธ์ุ2 

Prapaporn Srakaew and Thongtippha Viriyapan 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การจาํแนกความแตกต่างระหว่างพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ กลุ่มเจเนอเรชัน่ Y โดยใชปั้จจยัท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัในการทาํงาน กรณีศึกษา บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยั

ดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในการทาํงานของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X  และ

กลุ่มเจเนอเรชัน่ Y  และเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการ

ทาํงานท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกความแตกต่างระดบัความผกูพนัระหวา่งพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ กลุ่มเจเนอ

เรชัน่ Y  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่งานท่ีท่านทาํ เป็นงาน

ท่ีซํ้ าซาก น่าเบ่ือ  ท่านมีความรู้สึกมัน่คงในตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั   เม่ือกล่าวช่ือองคก์รของท่านมกัไม่ค่อยมี

คนรู้จกั หรือยอมรับ องค์การไม่เคยให้ความสนใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ท่านคิดว่าท่านจะ

ทาํงานกบัองคก์รไปจนเกษียณอาย ุท่านไม่มีโอกาสไดรั้บรู้วา่ท่านปฏิบติังานไดดี้เพียงใด  

คาํสาํคญั : คาํสาํคัญท่ี 1 ความผกูพันในการทาํงาน,คาํสําคัญท่ี 2 เจเนอเรช่ัน X,คาํสาํคัญท่ี 3 เจเนอเรช่ัน Y 

Abstract 

The research is to study about the difference between Generation X employees and Generation Y employees focus on the 

factors that have an impact on working engagement: Case Study of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 

Limited The objectives of the study are to study about the factor of job spec and working experience that impact on 

working engagement of Generation X employees and Generation Y employees.  It also to study about the factor of job 

spec and working experience that impact on working engagement of Generation X and Y employees. According to this 

study, the factors that impact on organizational engagement are that the jobs that are routine work and boring; employees 

feel that they are stable in their current position;  they think that the organization is not famous enough, and few people 

know the organization; the organization does not improve the working environment; they think that they will work with 

the organization until they retire; and they do not have an opportunity to know their performance evaluation (KPIs).  These 

factors have an impact on organizational engagement at 0.05 of significant level. 

Keywords : Keyword 1 Working Engagement ,Keyword 2 Generation X employee, Keyword 3 Generation Y employee 
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1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

     จากปี 2558 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีอตัราการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวถึง 20.44% ซ่ึงสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ซ่ึง

มีปัจจยัหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นจากทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสถานการณ์ท่ีสงบของ

บา้นเมือง(ออนไลน์ : www.thansettakij.com) และทาํให้มีผลไปถึงอุตสาหกรรมการบินท่ีคาดการณ์ว่าจะยงัมีการ

เติบโตในปีน้ีและปีหน้าควบคู่ไปด้วย ซ่ึงมีปัจจัยสําคัญมาจากราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีมีราคาถูกลง 

อัตราส่วนการบรรทุกผู ้โดยสารมีเสถียรภาพมากข้ึน (ออนไลน์ : www.catc.or.th) และแน่นอนว่าปริมาณ

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติย่อมเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นเพ่ือใหส้ามารถรองรับกบัการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมดงักล่าว ย่อมส่งผลกระทบทางดา้นบวกโดยตรงกบัธุรกิจบริการนํ้ามนัอากาศยาน ของบริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากตอ้งใหบ้ริการนํ้ามนัอากาศยานแก่สายการบินต่างๆ ท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน ณ ท่าอากาศยานหลกัท่ีบริษทัใหบ้ริการไดแ้ก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทยั และตราด  ในการน้ี บริษทัจึง

ไม่หยดุน่ิงท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีควบคู่กบัการพฒันาบุคลากรใหมี้ความพร้อมต่อการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การพฒันาบุคลากรใหม่ๆใหมี้ความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ ในการใหบ้ริการนํ้ามนัอากาศยานให้

คงไวซ่ึ้งมาตรฐานระดบันานาชาติของบริษทั รวมถึงการสนบัสนุน และรักษาพนกังานเก่าท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ ใหร่้วมพฒันาองคก์ารต่อไปในอนาคต  

      “คน”  จึงเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าขององคก์รซ่ึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรทุกคนใหมี้ความรอบรู้ใน

งานท่ีทาํอีกทั้งยงันาํความรู้ประสบการณ์และความชาํนาญงานท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหน่ึง

เดียวกนัเพ่ือสร้างพลงัท่ีแข็งแกร่งใหก้บัองคก์ร (อิสระ ว่องกุศลกิจ, 2547)  ดงันั้น องคก์รจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อ

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยองคก์รจะตอ้งหากลยุทธ์ท่ีจะทาํใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็น

คนดีขององคก์รทาํงานอยู่กบัองคก์รไดท้ั้งร่างกายและหวัใจอยา่งทุ่มเท การอุทิศตนเพ่ือองคก์ร ความเป็นส่วนหน่ึง

ระหว่างชีวิตส่วนตวักบัการทาํงานนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหอ้งคก์รเกิดความเติบโตและ

ประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืน(บญัญติั คาํนูณวฒัน,์2555)   และดว้ยองคก์รดาํเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานาน ทาํใหมี้

พนกังานหลากหลายวยั การสร้างความผูกพนัในการทาํงานดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์ให้แก่พนกังานท่ีมี

ความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุและพร้อมท่ีจะทาํงานดว้ยความทุ่มเท แรงกายแรงใจทาํให้องค์กรเกิดประโยชน์

สูงสุด และสามารถสร้างนวตักรรมได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจาํแนกความแตกต่างของพนกังาน

กลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y โดยใชปั้จจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงาน กรณีศึกษา 

บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารในการรักษาพนกังานและ

ปรับปรุงการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัพนกังานแต่ละช่วงเวลา และกาํหนดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพนัดา้น

ลกัษณะงานและประสบการณ์ในการทาํงานเพ่ือส่งผลใหพ้นกังานในแต่ละเจเนอเรชัน่เกิดความผูกพนั  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลกัษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงานของ

พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X 
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     2. เพ่ือศึกษาปัจจัยดา้นลกัษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงานของ

พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y 

     3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในการทาํงานท่ีสามารถ

ใชใ้นการจาํแนกความแตกต่างระดบัความผกูพนัระหวา่งพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ กลุ่มเจเนอเรชัน่ Y  

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

     1. ทาํใหท้ราบแนวทางในการเสริมสร้างความผกูพนัในการทาํงานของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ 

เจเนอเรชัน่ Y   

     2.  นาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปช่วยในการปรับปรุงการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ  

เจเนอเรชัน่ Y   

     3.  การนาํผลการวิจยัดา้นลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์การทาํงาน ไปใชเ้พ่ือรักษาพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ 

X และพนกังานกลุ่มเจเนอรชัน่ Y ใหอ้ยูอ่งคก์รต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

     สเตียร์(Steers 1977)  ศึกษาปัจจยัเบ้ืองตน้ในความผูกพนัต่อองค์กร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ลกัษณะส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ 1.1 อายุ หากบุคคลมีอายุมากจะมีความคิดในการตดัสินใจมากกว่าบุคคลท่ีมีอายุนอ้ย การท่ีบุคคลท่ี

อายุมากจะเปล่ียนงานคนพวกน้ีจะไม่มัน่ใจว่าจะมีความสามารถกบัองค์กรใหม่ ดงันั้นจึงทาํให้บุคคลอายุมากจึง

เลือกท่ีจะอยูก่บัองคก์รเดิม 1.2   ระดบัการศึกษา ผูท่ี้ศึกษาสูงมีโอกาสเลือกองคก์รและยา้ยงานได ้1.3   ระยะเวลาใน

การปฎิบติังาน บุคคลท่ี มีสะสมทกัษะ ประสบการณ์ ความชาํนาญในงานในระยะเวลาท่ียาวนานก็จะมีความผูกพนั

ต่อองคก์รมากข้ึนเท่านั้น 1.4  ระดบัตาํแหน่งงาน หากบุคคลนั้นมีตาํแหน่งงานท่ีสูงมากก็จะไดรั้บการยกยอ่ง ไดรั้บ

ยอมรับ และมีสิทธิประโยชนต่์างๆเพ่ิมมากข้ึน เช่น อาํนาจของการตดัสินใจ สิทธิการบงัคบับญัชาก็มีการเช่นกนั 2. 

ลกัษณะงานท่ีปฎิบติั  ไดแ้ก่ 2.1 การมีอิสระในงาน กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆภายในองค์กรเป็นตวักาํหนดหนา้ท่ี

ของบุคคลในองค์กร หากองค์กรมีความเขม้งวดมากอาจทาํให้บุคคลรู้สึกไม่มีความอิสระในงาน ไม่ก่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรก่อเกิดการเบ่ือหน่ายในงานส่งผลทาํให้ไม่มีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร 2.2 งานมีโอกาสปฎิ

สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การเขา้สังคมทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั มีความคิดหลายหลายเพ่ือพฒันาตนเอง 

พฒันางาน การปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกผูกพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 2.3 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลอีกอยา่งหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กนักบัความผูกพนัต่อองคก์ร คือ ผูบ้ริหาร

เปิดโอกาสให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในระดบันโยบาย ผูบ้ริหารมีการกระจายการตดัสินใจให้แก่

ผูป้ฎิบติังาน จะเป็นปัจจยัท่ีจะทาํใหบุ้คคลากรเกิดความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึน 2.4 ความหลากหลายของงาน การ

ท่ีบุคคลากรไดรั้บงานมากเท่าใดบุคคลจะรู้สึกวา่ตอ้งรับผิดชอบและตอ้งเอาชนะปัญหาอุปสรรคท่ีไดรั้บงานจาํนวน

มากได ้ทาํใหบุ้คคลการเกิดความรู้สึกผกูพนัองคก์ร 3  ประสบการณ์ในการปฎิบติังาน ไดแ้ก่ 3.1 ความรู้สึกว่าตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร การท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยการใหเ้กียรติ ความไวว้างใจใหมี้ส่วนร่วมใน
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การบริหาร มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหต้รงกบัความสามารถ ทาํใหบุ้คคลากรเกิดความรู้สึกว่าตวัเองมีความสําคญั

ต่อองค์กรส่งผลทาํใหพ้นกังานเกิดความผูกพนัต่อองค์กร 3.2  ความน่าเช่ือถือและพ่ึงพาไดข้ององค์กร เป็นส่ิงท่ี

บุคคลากรเกิดความรู้สึกมัน่ใจว่าจะทาํงานไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ เม่ือบุคคลากรนัน่รู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงของเขาได้

ก็จะเกิดรู้สึกผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึน หากองคก์รไม่สามารถสร้างความรู้สึกมัน่ใจใหก้บับุคลากรไดอ้าจเป็นสาเหตุ

ให้ไม่อยากทาํงานและอาจจะลาออกได3้.3ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน การพบปะพูดคุยกนักบัเพ่ือนร่วมงาน การมี

โอกาสเขา้สังคม และพบปะพูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมการอยู่ในสังคม และมองเห็นสภาพแวดลอ้มทง

สังคมในองคก์ร มีลกัษณะของความร่วมมือและเป็นมิตรกนั และมีทศันคต่อเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัขา ทาํให้

บุคคลากรมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร 3.4 ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร คือ ผลตอบแทนหรือ

รางวลัท่ีไดจ้ากการทาํงานซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลากรเกิดพลงัในการทาํงาน เพราะเม่ือบุคคลากรลงทุน เสียสละใน

การทาํงานแลว้บุคคลากรก็ตอ้งคาดหวงัผลตอบแทนและรางวลัอย่างเพียงพอและยุติธรรม เช่น เงินเดือน KPI  

ดงันั้นเม่ือองคก์รตอบสนองความคาดหวงัของบุคคลากรไดจ้ะทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รMcGregor’s Theory 

X and Theory Y ไดส้รุปสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัคนในหนังสือ The Human Side of Enterprise ไดแ้ก่ Theory X และ 

Theory Y เป็นการแสดงเปรียบเทียบลกัษณะของคนออกเป็น 2 ทรรศนะท่ีต่างกนั ดงัน้ี Theory X เป็นลกัษณะของ

คนทัว่ไปจะไม่ชอบทาํงานและหลีกเล่ียงเม่ือมีโอกาส ดงันั้น การท่ีจะให้คนปฎิบติังานให้องค์กรและทาํงานให้

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รไดต้อ้งใชวิ้ธีบงัคบั ควบคุม กาํกบัหรือข่มขู่ โดยวิธีการลงโทษ เพราะคนทัว่ไปชอบ

วิธีการดงักล่าว อยากให้การโดนบงัคบัสั่งการจากผูบ้ริหารเท่านั้น ทั้งน้ีจะไดห้ลีกเล่ียงการรับผิดชอบต่างๆ คน

ทัว่ไปจะไม่กระตือรือร้นหรือใฝ่สูงและมีความตอ้งการในเร่ืองความมัน่คงเป็นสาํคญัเท่านั้นTheory Y การทาํงาน

ดว้ยกาํลงัแรงกาํลงัความคิดในหนา้ท่ีต่างๆ คนทัว่ไปอาจถือว่างานเป็นเร่ืองสนุกสนานและเพลิดเพลินไดด้ว้ย แต่

งานจะดีไม่ดีนั้นย่อมข้ึนกบัสภาพการควบคุมหกางานนั้นจดัไดอ้ย่างเหมาะสมก็จะไดเ้ป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะตอบสนอง 

ส่ิงจูงใจของคนได ้ตรงกนัขา้มกนั หากงานเป็นลกัษระบงัคบัทาํใหค้นไม่ชอบทาํงาน 
 

2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพนัของพนักงาน บริษทั 

เบสท ์เพอฟอร์แมนซ์ เอน็จิเน่ียร่ิง จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัใน ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้น

สถานภาพสมรส และดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน จะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การท่ีไม่แตกต่างกนั  ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงาน กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง แปลผลไดว้่า 

การท่ีพนักงานมีปัจจยัดา้นลกัษณะงานเพ่ิมข้ึนส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพนัเพ่ิมมากข้ึนดว้ย  ปัจจยัด้าน

ประสบการณ์การทาํงาน กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัมาก แปล

ผลไดว้่า การท่ีพนกังานมีปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานเพ่ิมข้ึนส่งผลทาํใหพ้นกังานมีความผูกพนัเพ่ิมมากข้ึน

ดว้ย  ธญักิตต์ิ จนัทรัศมี (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานกลุ่ม เจเนอเรชัน่วาย 

กรณีศึกษาพนกังานภายใตธุ้รกิจคา้ผลิตภณัฑอ์าหารในประเทศบริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั ระดบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก  พบว่า เพศ อายุ ระดบั ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ท่ีต่างกนัมีระดบั
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ความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั มีเพียงระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ถึงจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร

แตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นโอกาสเรียนรู้และกา้วหนา้ในงาน ดา้นความทา้ทายของ

งาน ดา้นงานท่ีไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นความสําคญัต่อเป้าหมายองคก์ร และปัจจยัดา้นตวัแบบการ

บริหารองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นวิธีการ กฎระเบียบในการปฏิบติังาน ดา้นการให้โอกาสได้มีส่วนร่วมใน

ขอ้เสนอแนะและดาํเนินการในโครงการท่ีสําคญัขององค์กร ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพในหน่วยงาน ดา้นการ

ส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นการจ่ายอตัราค่าจา้งและผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัองคก์รของพนกังานพนกังานกลุ่ม เจเนอเรชัน่วาย  มีเพียงดา้นการให้อิสระในการ

ปฏิบติังานท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์ร 

2. กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา  
    

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

     3.1.1 ประชากร คือ พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 382 คน 

ปัจจยัด้านลกัษณะงาน 

1. ความสาํคญัของลกัษณะงาน   

2. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3. ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ 

4. ผลป้อนกลบัของงาน 

5. งานท่ีมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

6. ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย 

7. ความเขา้ใจกระบวนการทาํงาน  

ปัจจยัด้านประสบการณ์การทาํงาน 

1. ความรู้สึกวา่มีความสาํคญัต่อองคก์าร 

2. ความมัน่คงและน่าเช่ือถือไดข้ององคก์ร 

3. ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

4. ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้

อา้งอิงจากพิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ 

ตวัแปรต้นที่ต้องการใช้ในการเปรียบเทยีบ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

 

 

กลุ่มพนกังานเจเนอเรชัน่ X 

 

 

กลุ่มพนกังานเจเนอเรชัน่ Y 

ตวัแปรตาม : กลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่ต้องการ 

เปรียบเทียบ (ข้อมูลเชิงลกัษณะ) 
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     3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ทั้ งเพศชายและเพศหญิง 

แบ่งเป็นกลุ่ม พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น X อายุ21-38 ปี จาํนวน 100 คน และพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น Y อายุ 39-50 ปี 

จาํนวน 100 คน  

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและ ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบ Likert Scale  ดา้นมาตรวดัระดบัความเห็นดว้ยมีค่าระดบั  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา หน่วยงานหรือฝ่าย ระดบังาน อายงุานและรายไดล้กัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน(Job Characteristic) จาํนวน 26 ขอ้  เป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบLikert Scale  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน (Work Experience) จาํนวน15ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบ 

Likert Scale  

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ไดด้าํเนินการศึกษา 2 แบบ คือ 1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary data) ใชวิ้ธีการเก็บ

แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างแบบโครตา้ (Quota Sampling) และ 2. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ใช้

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาทฤษฎี เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัในการทาํงาน 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ไดแ้ก่ 1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนกังาน ใชแ้จกแจงความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดาน

ประสบการณ์การทาํงาน และความผูกพนัต่อองคก์ร ดูผลจาก ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation)  2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์จาํแนกความแตกต่างมีเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์ 

3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Discriminant Analysis, Chi-Square Test และ ANOVA โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษา 

     4.1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X   สถานภาพ สมรส ระดบังาน หวัหนา้งาน 

อายงุาน 20 ปีข้ึนไป และรายได ้ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึไป และพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y สถานภาพ โสด ระดบังาน 

ปฎิบติัการ อายงุาน นอ้ยกวา่ 5 ปี รายได ้10,001-20,000 บาท  
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     4.2  ปัจจยัด้านลกัษณะงานและปัจจยัด้านประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความผูกพนัในการทํางานของพนักงานกลุ่มเจ

เนอเรช่ัน X ม ีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X อาย ุ39-50 ปี 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  ดา้นสถานภาพ สถานสมรส ระดบัหวัหนา้งาน มีอายุงาน 20 ปีข้ึนไปและมีรายไดต้ั้งแต่ 

50,000 บาท  ส่งผลต่อความผูกพนัพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X  ท่ีแตกต่างกนั คือ  1) ปัจจยัลกัษณะงานท่ีมีส่งผลต่อ

ความผกูพนัในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นความสาํคญัของลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบ ในเร่ือง งานท่ีท่านรับผิดชอบมี

ความหมายและมีความสาํคญัต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.320  ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน ในเร่ืององคก์รของท่านใหก้าร

สนบัสนุนในการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ในการปฎิบติังาน  มีค่าเฉล่ีย 4.300 และ ดา้นความสาํคญัของลกัษณะงาน

ท่ีท่านรับผิดชอบ ในเร่ืองท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านทาํอยู่ไดใ้ชค้วามรู้ ทกัษะ ความชาํนาญในการแกปั้ญห มีค่าเฉล่ีย 

4.220    2) ปัจจยัประสบการณ์การทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกว่ามีความสาํคญัต่อองคก์ร ในเร่ือง งานท่ีท่านทาํอยู่

มีคุณค่าก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.280 และ ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือไดข้ององค์กร ในเร่ือง 

ท่านรู้สึกภูมิใจเม่ือบอกวา่ทาํงานอยูก่บัองคก์รแห่งน้ี มีค่าเฉล่ีย 4.240  

     4.3 ปัจจยัด้านลกัษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในการทํางานของพนักงานกลุ่มเจ

เนอเรช่ัน Y   มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากการศึกษาพบว่า พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y อายุ 21-38 

ปี ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ โสด ระดบังาน ปฎิบติัการ อายุงาน นอ้ยกว่า 5 ปี รายได ้10,001-20,000 บาท 

ส่งผลต่อความผกูพนัในการทาํงานของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y ท่ีแตกต่างกนั  คือ  1) ปัจจยัลกัษณะงานท่ีส่งผล

ต่อความผูกพันในการทํางาน ได้แก่ ด้านความสําคัญของลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบ ในเร่ือง งานท่ีท่าน

รับผิดชอบมีความหมายและมีความสาํคญัต่อองค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.230 ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน ในเร่ือง องค์กร

ของท่านใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ในการปฎิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.190  ดา้นความเขา้ใจ

กระบวนการทาํงาน ในเร่ืองท่านเขา้ใจคาํสั่งและสามารถปฎิบติัตามคาํสั่งเม่ือไดรั้บมอบหมายงาน  มีค่าเฉล่ียน 

4.130 และในเร่ือง ท่านเขา้ใจวตัถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี มีค่าล่ีย 4.110  2) ปัจจยัประสบการณ์การทาํงาน 

ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกวา่มีความสาํคญัต่อองคก์ร ในเร่ืองงานท่ีทาํอยู่มีคุณค่าก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 

4.240  

     4.4 ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในการทํางานที่สามารถใช้ในการ

จําแนกความแตกต่างระดับความผูกพันระหว่างพนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน X และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน Y  พบว่า  1) 

ปัจจัยลกัษณะงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ในเร่ือง ท่านเห็นว่าการทาํงานในองค์กรน้ีไปเร่ือยๆ จะทาํให้

ตาํแหน่งงาน หนา้ท่ีการงานของท่านสูงข้ึน  มีค่าเฉล่ีย 2.435  ดา้นงานท่ีมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ในเร่ืองงาน

ท่ีท่านทาํไม่เปิดโอกาสใหท่้านไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูร่้วมงาน มีค่าเฉล่ีย 2.700   2) ปัจจยัประสบการณ์การ

ทาํงาน ด้านความรู้สึกว่ามีความสําคญัต่อองค์กร ในเร่ืองเม่ือองค์กรจัดงาน หรือมีกิจกรรมท่านจะถูกเชิญไป

ร่วมงานทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 2.525 ดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นพ่ึงพิงได ้ในเร่ือง องคก์รไม่เคยใหค้วามสนใจในการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  มีค่าเฉล่ีย 2.565  และดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือไดข้ององค์กร ในเร่ือง 

เม่ือกล่าวช่ือองคก์รของท่านมกัไม่ค่อยมีคนรู้จกั หรือยอมรับ 
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อภิปราย  

      1.ลกัษณะส่วนบุคคลมีความแตกต่างกนัระหว่าง พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y และ พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X  

คือพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y   สอดคลอ้งกบัประพฤทธ์ิ เงินสว่าง(2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่องค์

กรของพนกังานกรณีศึกษา บริษทั เอน็เอก็ซ์ที เซมิคอนดกัเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

สถานภาพ ระดบังาน อายงุานและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่องคก์ร 

     2. ปัจจัยลกัษณะงาน ผลการวิจัย ด้านลกัษณะงานท่ีท้าท้าย ในเร่ืองงานท่ีท่านทาํเป็นงานท่ีซํ้ าซาก น่าเบ่ือ 

พนกังานกลุ่มเจเนอเรชั่น Y มีความผูกพนัในการทาํงานมากกว่าพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น X อธิบายไดว้่า  หาก

พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y มีความรู้สึกกบังานในทางไม่ดีมากเท่าไร ความทุ่มเทแรงใจในการทาํงานเพ่ือองคก์รจะ

มีน้อยและอาจมีแนวโน้มท่ีจะลาออกสอดคลอ้งกับ บูชานัน(Buchanan 1974:533) ไดใ้ห้ความหมายว่าความจง

รักภกัด์ิต่อองค์กร(Loyalty) การยึดมัน่ในองค์กร และปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์กรตลอดไป และ สอดคลอ้งกับ 

Steers(1977) ไดก้ล่าวว่าความรู้สึกของบุคคลากรท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์กรมีความเต็มใจ ทุ่มเทแรงงาน 

แรงใจเพ่ือปฎิบติังานตามเป้าหมายขององคก์ร  

3. ปัจจัยด้านประสบการณ์การทาํงาน ผลการวิจัยด้านความมัน่คงและน่าเช่ือถือได้ขององค์การได้แก่ ท่านมี

ความรู้สึกมัน่คงในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีทาํอยู่ในปัจจุบนั   อธิบายไดว้่า ทศันคติดา้นนโยบายความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพของพนกังาน ความกา้วหนา้ในงาน  ซ่ึงอาจมีผลต่อระดบัความผูกพนัในการทาํงานของพนกังาน สอดคลอ้ง

กบั สเตียร์ (Steers 1977:46-56) ศึกษาปัจจยัเบ้ืองตน้ความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองระดบัตาํแหน่ง เป็นการแสดง

สถานภาพทางสังคม หากบุคคลนั้นมีตาํแหน่งงานท่ีสูงมากก็จะไดรั้บการยกย่อง ไดรั้บการยอมรับ และมีสิทธิ

ประโยชน์ต่างเพ่ิมมากข้ึน เช่น อาํนาจของการตดัสินใจ สิทธิการบงัคบับญัชากและสอดคลอ้งกับ The Gallup 

Organization (2003)  ท่ีให้ความหมายดา้นความกา้วหนา้ในงาน (Growth) คือ ความกา้วหนา้ และการเรียนรู้และ

พฒันา  เม่ือกล่าวช่ือองค์กรของท่านมกัไม่ค่อยมีคนรู้จกัหรือยอมรับ  อธิบายไดว้่า ช่ือเสียงขององค์กรเป็นท่ีรู้จกั

เฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรท่ีจะรู้จกัองค์กร เช่น กลุ่มสายการบิน ผูถื้อหุ้น สําหรับเร่ือง  ท่านคิดว่าท่านจะ

ทาํงานกบัองค์กรไปจนเกษียณอายุ  อธิบายไดว้่า  หากมีความรู้สึกว่าองค์กรให้ความมัน่คง ดา้นผลตอบแทน 

สวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีดี ทาํให้เกิดความรู้สึกพอใจและตอ้งการท่ีจะอยู่กบัองค์กรต่อไปนานๆ สอดคลอ้ง

กบัสเตียร์และพอร์เตอร์(Steers and Porter,1983:442) ท่ีกล่าวว่า ความผูกพนัทางพฤติกรรม เป็นการศึกษาความ

ผูกพนัต่อองคก์ร การไดรั้บค่าตอบแทนสูงจึงมีความผูกพนัต่อองคก์ร โดยไม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

องคก์ร ถา้จะละท้ิงไปทาํงานท่ีอ่ืนกคุ็ม้ค่าท่ีจะจากองคก์รไป 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     สรุปผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ  ระดบังาน อายุงาน  และรายได ้ในองค์กรท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงานของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ กลุ่มพนักงานเจเนอเรชัน่ Y อย่างมี

นัยสําคญั ปัจจัยลกัษณะงานและปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานทุกดา้นส่งผลต่อความผูกพนัในการทาํงานของ

พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และ กลุ่มพนกังานเจเนอเรชัน่ Y อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ปัจจยัลกัษณะงาน กลุ่มพนกังานเจเนอเรชัน่ X  เป็นกลุ่มพนกังานท่ีทาํงานเป็นเวลานาน มีชาํนาญ เช่ียวชาญในงาน 

มีประสบการณ์การทาํงานสูง และปัจจุบันองค์กรเร่ิมนําระบบพ่ีเล้ียงโดยจัดทาํในรูปแบบการบริหารความรู้

(Knowledge Management) เพ่ือใหพ้นกังานกลุ่มน้ีไดน้าํความรู้ ความชาํนาญรวมถึงประสบการณ์ในการทาํงานมา

ถ่ายทอดให้แก่พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y  ซ่ึงองค์กรควรให้ความรู้ในเร่ืองน้ีเพ่ือให้พนกังานเขา้ใจวตัถุประสงค์

และเป้าหมายในการจดัทาํอย่างเป็นรูปธรรม  กลุ่มพนกังานเจเนอเรชั้น Y ส่วนใหญ่เป็นระดบัปฎิบติัการ องค์กร

ควรใหพ้นกังานรับทราบเป้าหมายขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ผลกัดนัใหเ้กิดแรงกระตุน้ในใหพ้นกังาน

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ รวมถึงองค์กรควรให้ความสาํคญัใน

การมอบหมายงานท่ีมีความสาํคญัทา้ทา้ยตรงกบัทกัษะความ สามารถ รวมถึงการเพ่ิมคุณค่างานและสร้างความพึง

พอใจในงาน หรือมีการหมุนเวียนหนา้ท่ีในการปฎิบติังาน(Job Rotation)   

ด้านความมั่นคงและค่าน่าเช่ือถือได้ขององค์กร พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y  องคก์รควรสร้างความรู้สึกมัน่คงและ

ปลอดภยัให้แก่พนกังาน ใหมี้ความคิดว่าจะอยู่กบัองค์กรไปจนเกษียณอายุ โดยไม่มีการลด หรือปลดคนออกจาก

งานทาํใหพ้นกังานเกิดความเสียขวญัและกาํลงัใจ ดงันั้นองคก์รควรนาํผลประกอบการแสดงฐานะทางการเงินให้

พนกังานรับรู้เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจเกิดความรู้สึกว่าพนกังานไดท้าํงานกบับริษทัท่ีมีความมัน่คงสูง และปลอดภยั

ใหพ้นกังาน โดยมีความมัน่คงทั้งทางดา้นหนา้ท่ีการงาน รายได ้สวสัดิการ สิทธิประโยชนต่์างๆ และดา้นหนา้ท่ีการ

งาน องคก์รควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองความกา้วหนา้ในสายอาชีพ(Career Path)     มีการกาํหนดนโยบาย และ

วิธีการเล่ือนตาํแหน่งท่ีชดัเจน และเป็นธรรม รวมถึงมีการจดัทาํรูปแบบสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบัแต่ละเจเนอเรชัน่

ในองค์กรเพ่ือให้สอดคลอ้งกลยัลกัษณะการใชชี้วิตของพนักงานเจเนอเรชัน่ Y และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัดว้ย 

สําหรับพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น X  ผูบ้ริหารควรทาํหน้าท่ีเป็น Coach โดยการช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ การให้

กาํลงัใจ และให้โอกาสในการทาํงานให้ดีข้ึน การสอนงานเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้บุคลากรประสบความสําเร็จใน

การทาํางานอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตดัสินใจอยา่งเหมาะสมสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งโดดเด่น 

และสามารถรับมือกบัปัญหาไดด้ว้ยตนเอง การสอนงานช่วยคน้หาศกัยภาพภายในของบุคลากร 

ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพิงได้ พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ X และพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y องคก์รควรมีการ

จดัตั้งโปรแกรม Team Building ในการส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตระหนกัถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือให้พนักงานไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะวิธีการทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขข้ึน และเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารไดท้าํความเขา้ใจกบัพนกังานไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและไม่เป็นทางการ   

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประสบการณ์การทาํงาน เพียงบางส่วน ควรศึกษาตวัแปร

ดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น บรรยากาศในการทาํงาน พฤติกรรมการทาํงาน และวฒันะธรรมองคก์ร เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การดูแลและรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รโดยมีความผกูพนัต่อองคก์ร 

2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีใชเ้พียงแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงควรมีการสัมภาษณ์เพ่ือจะ

ไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นความจริงมากท่ีสุด 

3.ในการทาํวิจยั คร้ังต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการจูงใจเพ่ือส่งเสริม พฤติกรรมแต่ละเจนเนอเรชัน่   เพ่ือ

จะไดส่้งผลต่อผลงาน และก่อใหเ้กิดความสาํเร็จขององคก์รอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัประสิทธิภาพในการทํากาํไรของ

ธนาคารพาณชิย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationship between Financial Ratio and Profitability of Thai Commercial 

Banks Registered in The Stock Exchange of Thailand 
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Siwaporn Namwichai and Nongnit Chancharat 

 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) จากธนาคาร

พาณิชยท์ั้งหมด 9 ธนาคาร ใชข้อ้มูลจากงบการเงินปี พ.ศ. 2551-2558 เป็นระยะเวลา 8 ปี ทาํการวิเคราะห์โดยใชก้าร

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) จากการศึกษาพบวา่ อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับ

ฝาก (x1) รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x3) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x4) 

และกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x7) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ซ่ึงธนาคารจะได้รับผลกระทบท่ีมีความแตกต่างกันในด้านขนาดของ

สินทรัพย ์การบริหารจดัการคุณภาพสินทรัพย ์และความสามารถในการทาํกาํไรท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน สะทอ้นให้

เห็นถึงท่ีมาของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของแต่ละธนาคารเทียบกนัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ลงทุนไป 

คําสําคัญ: ธนาคารพาณิชย์ของไทย, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม, งบการเงิน, การบริหารสินทรัพย์,   

                  ประสิทธิภาพในการทาํกาํไร 

ABSTRACT 

 The study of the relationship between financial ratio and profitability of Thai commercial banks registered 

in The Stock Exchange of Thailand aims to study the factors which are profitability for return on asset (ROA) by 

using financial ratio relating to asset quality and profitability affecting return on asset (ROA). The information was 

retrieved from financial statements of 9 Thai commercial banks during 2008 – 2015 or 8 years backwards. The 

factors were analyzed by means of Multiple Regression Analysis. The results indicated that were loan to deposit 

ratio (x1), net interest and dividend income to average total assets (x3), interest expenses to average net assets (x4) 

and Profits & loss to average net assets (x7) had unidirectional move along with return on asset (ROA). Each banks 

were affected by different factors since commercial banks had the differences of assets size, management of assets 

quality and ability to gain profits reflected source of income as well as expenditures of each banks compared with 

asset value invested. 
 
Keywords:  Thai commercial banks, return on asset, finance ratio, management of assets, profitability 
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1. บทนํา 

 ธนาคารพาณิชย ์ถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการระดมเงินฝากจากประชาชนและให้กูย้ืม

ปล่อยสินเช่ือ ธนาคารพาณิชยจึ์งมองเห็นถึงความสาํคญัของประสิทธิภาพในการทาํกาํไร โดยอตัราส่วนการเงินท่ี

นิยมใชเ้พ่ือวดัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรมี 3 ประเภท (1) กาํไรต่อหุน้ (2) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

และ (3) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงค่าท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทาํกาํไรจากสินทรัพยร์วม คือ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA) สะทา้นใหเ้ห็นถึงท่ีมาของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินกิจการของธนาคารพาณิชย ์และการบริหารงานจากสินทรัพยสุ์ทธิของธนาคารนั้นจะประกอบไปดว้ยส่วน

ของผูถื้อหุน้และส่วนของหน้ีสิน เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของแต่ละธนาคารเทียบกบัมูลค่า

สินทรัพยท่ี์ลงทุนไป 

 ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมากกว่าอตัราส่วนอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น

การวดัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของเงินทุนท่ีมาจากสินทรัพย ์การบริหารจดัการสินทรัพย ์และประเมินผลการ

ประกอบการของธนาคารพาณิชย ์เพ่ือตัดสินในลงทุนด้านสินทรัพย์ ทาํให้เกิดผลตอบแทนในรูปของรายได ้

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA) คือการใช้

สินทรัพยท์ั้งหมดใหเ้กิดกาํไรสุทธิ ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย ์

 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถนาํไปวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของธนาคาร

พาณิชยท์างดา้นประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์ทาํให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละธนาคารได ้เป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ชห้ลายกลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจาก

การลงทุน เจา้หน้ี/ผูใ้หกู้ ้มีดอกเบ้ียรับตามจาํนวนเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนด สาํคญัท่ีสุดคือฝ่ายบริหารท่ีมีหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบท่ีจะบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีจะไดศึ้กษาต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย อลิษา บุญจันทร์ (2550) ได้ศึกษาการบริหารสินทรัพยก์บั

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ด ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร

สินทรัพยก์บัความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละกลุ่ม ซ่ึงพิจารณาจากพฤติกรรมการบริหาร

สินเช่ือ สินเช่ือท่ีถูกตัดเป็นหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเป็นสําคัญ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ผลการศึกษาพบว่า สินเช่ือท่ีถูกตดัเป็นหน้ีสงสัยจะสูญและ

หน้ีสูญจะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่ม

ธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและขนาดใหญ่  
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 โดยการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ช่นเดียวกบั ศศิวิมล คํ้ าจุน (2550) ท่ี

ทาํการศึกษาผลกระทบของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์

ไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้แนวทางในการจดัการกบัปัญหาหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจดัการหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้หล่านั้นของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย ซ่ึงแบ่งกลุ่มตวัอย่างจากขอ้มูลรายงานประจาํปีของธนาคารพาณิชย ์โดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชวิ้ธี

เศรษฐมิติดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด จากการศึกษาพบว่า หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกบัความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย ์โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร

ของธนาคารพาณิชยไ์ทยมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้แทจ้ริง อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

 นอกจากน้ี จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) ไดศึ้กษาความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย์ไทยและมีปัจจัยท่ีกําหนด

ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย ์โดยแบ่งธนาคารพาณิชยท่ี์ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของ

สินทรัพย ์คือ ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และ ขนาดเลก็ โดยวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการหาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

สําคญัต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย ใชวิ้ธีวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ ซ่ึงผล

การศึกษาพบว่า ธนาคารพาณิชยท์ั้ง 3 กลุ่ม มีปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาสามารถอธิบายความสามารถของธนาคารพาณิชย์

ไดใ้นระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ยกเวน้กลุ่มธนาคารขนาดเลก็ ท่ีคาดว่ามีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความสามารถใน

การทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ท่ีแตกต่างกบัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง  

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยไ์ทย ของสุภาพร 

ประเสริฐสิริเจริญ (2551) ทาํการแบ่งกลุ่มธนาคารท่ีทาํการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดสินทรัพย ์แบ่งไดด้งัน้ี 

คือ ธนาคารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และยงัทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ

เช่นเดียวกนักบัจิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) แต่มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์องไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งระบบ ธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ซ่ึงใชวิ้ธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงซอ้น จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ คือ สัดส่วนรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุปกรณ์ และสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก ธนาคารขนาดใหญ่ พบวา่ สดัส่วนรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานต่อค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุปกรณ์ สัดส่วนรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดท้ั้งหมด สัดส่วน

รายไดจ้ากการปริวรรตเงินตราต่อรายไดท้ั้งหมด ธนาคารขนาดกลางและธนาคารขนาดเลก็ พบว่า ไม่มีปัจจยัใดเลย

ท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  

 โดยการศึกษาของ หทยัรัตน์ อนวชัชกุล (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยใชวิ้ธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น จากผลการศึกษาพบวา่ จากตวัแปรอิสระทั้งหมด ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีเพียงอตัราส่วนผลรวมของสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุด 5 แห่ง 

ต่อผลรวมของสินทรัพยร์วมของทุกธนาคาร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทยในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วน

ค่าใชจ่้ายต่อรายได ้ขนาดของธนาคาร อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และอตัราส่วนมูลค่าตลาด

ต่อหุน้ต่อสินทรัพยร์วมของธนาคาร  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไรกบัผลตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ พชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท ์(2552)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการทาํกาํไรกบัผลตอบแทนของผูบ้ริหาร และอตัราการทาํกาํไรอตัราใดบา้ง 

ท่ีมีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประชากรท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกิจการท่ีไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของ

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัเหมือนกนั ยกเวน้กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนหลกัทรัพย ์ประกนัชีวิตและประกนัภยั เน่ืองจาก

การกิจการเหล่าน้ีมีโครงสร้างเงินทุน และรูปแบบการนาํเสนองบการเงินท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มกิจการอ่ืน ผลการ

วิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ท่ีระดบันยัสาํคญัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ขนาดของบริษทั อตัรา

การทาํกาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด อตัราการทาํกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานและอตัรา

ผลตอบแทนจากส่วนขอบผูเ้ป็นเข้าของลว้นเป็นตัวแปรท่ีสามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของ

ผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีนัยสําคญั แต่เม่ือรวมอตัราการทาํกาํไรทุกตวัไวใ้นสมการเดียวกนัจะพบว่ามีเพียงขนาดของ

กิจการ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราการทาํกาํไรท่ีไดข้ากการดาํเนินงานเท่านั้น ท่ีสามารถนาํมาใช้

ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีนะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

2.2 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร ของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงแสดงในกรอบแนวคิดการศึกษา ดงัแสดง

ในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํ

กาํไร คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) โดยทาํการวิเคราะห์เชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) 

ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด 

(Maximum) เพ่ือใหเ้ห็นถึงภาพรวมทัว่ไปของขอ้มูล ท่ีกาํหนดเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีผลกบัอตัรา ผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย อีกทั้งวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงซอ้นดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีความ แตกต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งการบริหารสินทรัพยก์บัความสามารถในการทาํกาํไร โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการบริการสินเช่ือ สินเช่ือ

ท่ีถูกตดัเป็นหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และยงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมท่ีวดัจาก

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอสิระ 

- อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก  
- สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 
- รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย  
- ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย  
- รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย  
- ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย  
- กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย 

- ขนาดของธนาคารพาณิชย ์

ตวัแปรตาม 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทาง

การเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํ

กาํไร คือ อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (ROA) 
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ผลิตภาพของเทคโนโลยีของแต่ละธนาคาร โดยใชส้ัดส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียรับและ

จ่ายอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ สดัส่วนรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดท้ั้งหมด 

และสัดส่วนรายไดจ้ากการปริวรรคเงินตราต่อรายไดท้ั้งหมด ปัจจยัดงักล่าวลว้นแลว้แต่มีผลกบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวมทั้ งส้ิน ผูวิ้จัยจึงมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ เพ่ิมเติม ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบกับกาํไรสุทธิและ

สินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงจะเป็นประเด็นในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวมของธนาคารพาณิชย ์ไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี 

 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ธนาคารพาณิชยข์องไทยทั้ งหมด 9 ธนาคาร เพ่ือทาํการวิจยั

ธนาคารพาณิชยด์งัรายช่ือต่อไปน้ี BAB, BBB, CCC, KBB, KKB, KKK, SSS, TTB และ TTT เน่ืองจากธนาคาร

พาณิชยข์องไทยทั้ง 9 ธนาคาร มีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน และไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ทาํใหมี้ขอ้มูลเพียงพอในการศึกษาครบถว้น ในช่วง 8 ปียอ้นหลงั ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 

– พ.ศ. 2558 

3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร คือ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีดงัน้ี 

1.   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA 

2.   ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย รายไดท่ี้มิใช่

ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย และขนาดของธนาคารพาณิชย ์

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากงบการเงิน คือ งบแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน ของธนาคารพาณิชยข์องไทยท่ีไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยทั้ง 9 ธนาคารพาณิชยท่ี์จะทาํการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินเป็นรายปี ใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 8 ปี เร่ิม

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2558 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS เป็นสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร

ของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 299 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่ามธัยฐาน 

(Median) ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 

เพ่ือใหเ้ห็นถึงภาพรวมทัว่ไปของขอ้มูลท่ีกาํหนดเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard 

Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) ของปัจจยัท่ีมีผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม

ของธนาคารพาณิชยข์องไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ของปัจจยัท่ีมีผลกบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชย ์

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่ามธัย

ฐาน 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม(%) 1.11 0.56 1.17 -0.93 2.14 

อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก (%) 105.06 23.88 97.34 57.74 220.05 

สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (%) 4.27 2.91 3.48 0.32 16.45 

รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพย์

สุทธิเฉล่ีย (%) 

3.30 1.35 3.57 0.18 5.53 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (%) 1.77 0.62 1.74 0.27 3.15 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (%) 1.92 1.22 1.70 0.29 5.92 

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (%) 2.22 0.96 2.26 0.05 5.33 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพย์

สุทธิเฉล่ีย (%) 

1.33 0.80 1.26 -0.90 3.30 

ขนาดของธนาคารพาณิชย ์(เท่า) 5.95 0.41 6.03 5.05 6.45 

ท่ีมา : จากการคาํนวณโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  
 

จากตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ของปัจจัยท่ีมีผลกับอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชย ์พบวา่ 

 ตวัแปรตาม เม่ือพิจารณาตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ท่ีวดัผลจากกาํไรสุทธิต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ซ่ึงจะเห็นไดว้่าธนาคารพาณิชยข์องไทยทั้ง 9 ธนาคารท่ีทาํการศึกษา จากปี พ.ศ. 2551 – 2558 

รวมระยะเวลา 8 ปี มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย เท่ากบั 1.11 % ค่ามธัยฐานของขอ้มูล เท่ากบั 0.56 % 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของขอ้มูลกลุ่มน้ีเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.17 % มีอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วมตํ่าสุด เท่ากบั -0.93 % และค่าอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมสูงสุด เท่ากบั 2.14 % 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 300 

4.2 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้นเป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลายตวั โดยประกอบดว้ย 

 - ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 1 ตวั ในวิจยัน้ีคือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets : ROA) เน่ืองจากเป็นผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง

ท่ีมาของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการของธนาคารพาณิชย ์

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Asset : ROA) = 
กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วม
      ×100 %                            (1) 

 - ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) หรือตวัแปรตน้ จาํนวน k ตวั (k ≥ 2) เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัหรือตวั

แปรอิสระใดบา้งท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

การสร้างแบบจําลองในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression) เ พ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของธนาคารพาณิชยไ์ทยกบัตวั

แปรอิสระ คือ อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ รายไดด้อกเบ้ียและเงิน

ปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิ

เฉล่ีย ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย และ

ขนาดของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงในการวิเคราะห์จะใชวิ้ธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method : OLS) 

เพ่ือประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลเป็นรายปีในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้นของปัจจยัท่ีมีผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้น 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

17.994 

  4.001 

21.994 

8 

63 

71 

2.249 35.421 .000b 

0.064 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การทดสอบสมมติฐานของตวัแบบการถดถอยมีค่าสถิติ F เท่ากบั 35.421 ค่า Sig. เท่ากบั .000 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ปฎิเสธ H0 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (Y)  

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สมการการถดถอยเชิงซ้อน 

การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์แบบสมการการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Analysis) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ไดด้งัน้ี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 301 

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับประสิทธิภาพในการทาํกาํไร คือ อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของธนาคารพาณิชยไ์ทยกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ค่าสถิติการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน 

                ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราผลตอบแทนต่อ 

สินทรัพย์รวม 

Unstandardized 

Coefficienta 

 

t-test 

 

Sig. 

 B Std.Error   

ค่าคงท่ี -1.705 1.464 -1.165 0.249 

อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก  0.005* 0.002 3.239 0.002 

สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 0.008 0.014 0.540 0.591 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย -0.105 0.047 -2.248 0.028 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย 0.226 0.087 2.583 0.012 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย 0.017 0.029 0.599 0.552 

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย -0.027 0.048 -0.563 0.575 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย 

(ROA) 

0.666 0.055 12.157 0.000 

ขนาดของธนาคารพาณิชยต่์อสินทรัพยร์วม 0.218* 0.223 0.978 0.332 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

ท่ีมา : คาํนวณจากโปรแกรม SPSS 
  

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โดยใช้ Unstandardized 

Coefficienta เพ่ือใหท้ราบว่าตวัแปรอิสระตวัใดมีผลต่อการเปล่ียนแปลงตวัแปรตาม และมีค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการประมาณ ซ่ึงการพยากรณ์จะถูกตอ้งมากนอ้ยนั้น ข้ึนอยู่กบัค่าความแปรปรวน สามารถสรุปผล

การวิเคราะห์ในแต่ละสมมติฐานไดด้งัน้ี 

 1. อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (X1) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 

0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงวา่ อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก (X1) มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ 

 2. สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (X2) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบว่า ค่า Sig. มีค่า

เท่ากบั 0.591 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงว่า สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือ (X2) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 3. รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X3) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่ 

ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.028 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 แสดงว่า รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อ
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สินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X3) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมี

ความสมัพนัธ์ในเชิงลบ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 4. ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X4) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบว่า ค่า Sig. มีค่า

เท่ากับ 0.012 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (X4) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 5. รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X5) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบว่า ค่า Sig. มีค่า

เท่ากบั 0.552 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่า รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X5) ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 

 6. ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X6) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบว่า ค่า Sig. มี

ค่าเท่ากบั 0.575 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่า ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X6) 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 7. กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X7) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่ 

ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 แสดงว่า กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X7) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และมีความสําคญัมากท่ีสุดของปัจจยัท่ีมีผลกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารไทยทั้งระบบ 

 8. ขนาดของธนาคารพาณิชยต่์อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X8) จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่ ค่า Sig. 

มีค่าเท่ากบั 0.332 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่า ขนาดของธนาคารพาณิชยต่์อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย 

(X8) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Y) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวก ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัประสิทธิภาพในการทาํกาํไร คือ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใชข้อ้มูลเป็นรายปีจากงบการเงินปี พ.ศ. 2551 – 2558 ระยะเวลายอ้นหลงัรวม 8 ปี จากธนาคารพาณิชยข์อง

ไทยทั้ งหมด 9 ธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีข้อมูลจาํนวนปีครบถว้น ซ่ึง

ความสัมพนัธ์ท่ีศึกษาเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพสินทรัพยแ์ละความสามารถในการทาํกาํไรที

ส่งผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) คือ อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (x1) สินเช่ือจดัชั้นดอ้ย

คุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (x2) รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x3) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x4) รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x5) ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิ

เฉล่ีย (x6) กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x7) และขนาดของธนาคารพาณิชย ์(X8) เป็นตวั

แปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก (x1) 

H1 : อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA 

อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

ROA มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 

 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x3) 

H3 : รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม ROA 

 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิ

เฉล่ีย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA มีความสัมพนัธ์

ในเชิงลบ 

 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x4) 

H4 : ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA 

 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย มีความ 

สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม ROA มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x7) 

H7 : กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม ROA 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิ

เฉล่ีย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA มีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวก 

*มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ท่ีมา : คาํนวณจากโปรแกรม SPSS 
 

จากผลการศึกษาทาํใหไ้ดผ้ลสรุปของการศึกษาดงัตารางท่ี 2 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั

ประสิทธิภาพในการทาํกาํไร คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)  ของธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ คือ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x7) มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ อตัราเงินให้

สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (x1) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x4) และรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x3) ตามลาํดบั และพบวา่ธนาคารแต่ละธนาคารไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัแต่ละตวัแตกต่างกนั 

เน่ืองจากธนาคารพาณิชยมี์ความแตกต่างกนัในดา้นขนาดของสินทรัพย ์การบริหารจดัการคุณภาพสินทรัพย ์และ

ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงท่ีมาของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละธนาคาร

เทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ลงทุนไป 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคาร

พาณิชยข์องไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ 

อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (x1) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ทั้งน้ีเพราะ

ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบมีการปล่อยสินเช่ือมากกว่าเงินรับฝาก จึงทาํใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากอตัราดอกเบ้ียของเงิน
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ให้สินเช่ือท่ีปล่อยไป ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุภาพร ประเสริฐสิริเจริญ (2550) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า อตัราเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ หทยัรัตน ์อนวชัชกลุ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบวา่ สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับ

ฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีความสมัพนัธ์เช่นกนั 

สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือ (x2) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

ทั้งน้ีเพราะธนาคารพาณิชยมี์การควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน ทาํใหก้ารเกิดหน้ีเสียของนอ้ยลง จึงไม่

ส่งผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ อลิษา บุญจนัทร์ (2550) คือ 

สินเช่ือท่ีถูกตดัเป็นหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญจะมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็กมากท่ีสุด และการศึกษาของ ศศิวิมล คํ้ าจุน (2550) พบว่า สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้

สินเช่ือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย ์โดยสาเหตุจาก

ความสามารถในการชาํระหน้ีลดลงจริง แต่บางรายอาจมีความตั้งใจตอ้งการเป็นหน้ีเสีย 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x3) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (ROA) ทั้งน้ีเพราะธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ง และเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

ทาํให้มีต้นทุนท่ีค่อนข้างสูง ทาํให้เกิดความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ีย จึงส่งผลกับอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) ท่ีไดศึ้กษาความสามารถในการ

ทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีกาํหนดความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยข์นาดกลางและขนาดเลก็ คือ รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย เป็นผลมาจากรายได้

ดอกเบ้ียรับท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมของปริมาณเงินให้สินเช่ือ และรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x4) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) เพราะ

ธนาคารพาณิชยมี์ตน้ทุนในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สูงข้ึน จึงส่งผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) คือ ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและมีทิศทางเป็นไปตามความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชย ์

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x5) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

ทั้งน้ีเพราะค่าธรรมเนียมในแต่ละธนาคารมีการเรียกเก็บจากผูใ้ช้บริการท่ีไม่แตกต่างกนั จึงไม่ส่งผลกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) คือ รายได้

ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย มีอิทธิผลและมีทิศทางเป็นไปตามความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่และธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง 

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x6) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

ทั้งน้ีเพราะการดาํเนินงานในแต่ละธนาคารมีการลงทุนท่ีไม่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลกับอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ  จิณห์วรา เช้ือเมืองพาน (2552) คือ ค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่

ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยใ์นทิศทาง

ตรงกนัขา้ม นัน่คือ เม่ือค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานมากข้ึน ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยจ์ะ

ลดลง 
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กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x7) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (ROA) ทั้งน้ีเพราะผลการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยท่ี์มีการบริหารจดัการทาํให้รายไดม้ากกว่ารายจ่าย 

ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลิษา บุญจนัทร์ (2550) 

คือ กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ียมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชยไ์ทยซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และงานวิจยัของ พชั

รินทร์ ภทัรวานิชานนท ์(2552) พบวา่ กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม สามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์ผลตอบแทนของผูบ้ริหาร 

แสดงวา่ ผลตอบแทนของผูบ้ริหารกมี็ค่ามากตามไปดว้ย  

ขนาดของธนาคารพาณิชยต่์อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (X8) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

(ROA) ทั้งน้ีเพราะธนาคารพาณิชยมี์แนวทางในการดาํเนินงานท่ีคลอ้ยกนั มีการแข่งขนักนัสูง ลดตน้ทุน เพ่ือทาํให้

กาํไรเพ่ิมข้ึน วดัไดจ้ากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ หทยัรัตน์ 

อนวชัชกุล (2553) และพชัรินทร์ ภทัรวานิชนนท์ (2552) พบว่า ขนาดของธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กับ

ความสามารถในการทาํกาํไร เน่ืองจากธนาคารพาณิชยท่ี์มีขนาดใหญ่ โอกาสในการทาํไรจากสินทรัพยร์วมก็จะสูง

ตามไปดว้ย 

5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับธนาคารพาณชิย์ของไทย 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพในการทาํกาํไรท่ีมีผลกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของ

ธนาคารพาณิชยน์ั้น พบว่า อตัราเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก (x1) การดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยใ์นการปล่อย

สินเช่ือ ควรมีการรัดกุม โดยการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้จากประวติัการชาํระหน้ี รายไดข้องลูกคา้ท่ีสามารถก่อ

หน้ีใหม่ได ้เพ่ือควบคุมตน้ทุนจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละความเส่ียงจากการชาํระหน้ี ในดา้นของเงินฝากมีปริมาณ

เงินฝากท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินรับฝากประจาํ และเงินรับฝากออมทรัพย ์โดยการแข่งขนัของอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ส่งผลต่อรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x3) ถา้หากธนาคารพาณิชยมี์ตน้ทุนของเงินทุนท่ี

ตํ่า และสามารถปล่อยสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง จะทาํให้ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียรับและจ่ายมากข้ึน ธนาคาร

พาณิชยก์็จะมีกาํไรมากข้ึน ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x6) เป็นค่าใชจ่้ายในการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการทาํงาน โดยควรนําเทคโนโลยี วสัดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัร เพ่ือทาํใหลู้กคา้ไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ทาํให้

รายไดม้ากกว่าค่าใชจ่้าย แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการสินทรัพยข์องธนาคารพาณิชยท่ี์ทาํให้

ก่อรายไดม้ากกว่าค่าใชจ่้ายเกิดเป็นกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (x7) ซ่ึงแต่ละธนาคาร

ไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ และควรดาํเนินการต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเนน้ศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะปัจจยัท่ีเป็น

อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพสินทรัพยแ์ละความสามารถในการทาํกาํไรท่ีส่งต่ออตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วมเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรนาํปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน 

นโยบายทางการคลงั มาใช้ในการศึกษาเพ่ือทาํให้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน และสามารถนํามาบริหารจัดการดา้น

ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์ความสามารถในการทาํกาํไร เป็นประโยชนต่์อผูใ้ชห้ลายกลุ่ม จากปัจจยัทั้งภายใน
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และปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) หรืออาจพิจารณาความสามารถในการทาํ

กาํไรจากเคร่ืองมือช้ีวดัตวัอ่ืนนอกเหนือจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม เช่น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้ กาํไรต่อหุน้ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ โดยใหค้วามสาํคญัต่อเจา้หน้ีและ

เจา้ของกิจการจากผลตอบแทน รายได ้รายจ่าย ท่ีส่งผลกบัความสามารถในการทาํกาํไร หรือความเส่ียง ทาํใหท้ราบ

แนวทางการดาํเนินธุรกิจและประเมินผลการดาํเนินไดดี้ยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีตลาดหุน้เซ่ียงไฮ ้(SSEC), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันี

ผูบ้ริโภค (CPI), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), อตัราการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่งออกสินคา้ 

(EXP), อตัราการเปล่ียนแปลงมูลค่านําเข้าสินค้า (IMP), อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํ (GOLD), อตัราการ

เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(USD), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคานํ้ามนัดูไบ (DUBAI), 

อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราการว่างงาน (UNEMPLOYMENT), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีดาวน์โจน (DJIA) และ 

อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) โดยเก็บขอ้มูลทางสถิติซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลรายเดือน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 10 ปีหรือจาํนวน 119 เดือน วิเคราะห์โดย

ดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่ามี 6 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์อยา่งมีนยัสาํคญั ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์มีดงัน้ี อตัรา

การเปล่ียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคานํ้ามนัดูไบ (DUBAI), 

อตัราการเปล่ียนแปลงดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI), อตัราการเปล่ียนแปลงดัชนีผูบ้ริโภค (CPI), อตัราการ

เปล่ียนแปลงมูลค่านาํเขา้สินคา้ (IMP), อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

คาํสําคัญ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจ, อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์, หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

Abstract 

The  objective  of  the  research  was  to  study  of  Economic Factors Affecting to Return on Transportation and Logistics-

sector Stocks. The Economic Factors used in this study are set index (SET), The Shanghai Stock Exchange Composite Index 

(SSEC), Consumer Price Index (CPI), Business Sentiment Index (BSI), Export rate (EXP), Import rate (IMP), Gold price 

rate (GOLD), Exchange rate (USD), Dubai crude oil (DUBAI), Unemployment (UNEM), Dow Jones Industrial Average 

(DJIA), Interest rate (INT). The study was performed base on statistic data which was monthly secoundary data start from 

January 2005 to November 2015 , 10 years or 119 months in total. Multiple Linear Regression by Ordinary Least Squares 

were applied for this study. As result, Found that have five variable did not affect to The Return on Transportation and 

Logistics-sector Stocks in this study. 

Keywords : Return on stocks, Movement of Economic Factors, Transportation and Logistics-sector Stocks 
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1. บทนํา 

      ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ นบัเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ระบบโลจิ

สติกส์จะดูแลตั้งแต่การวางแผนการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ ซ่ึงสินคา้และบริการเหล่านั้นตอ้งบริหารจดัการโลจิ

สติกส์ท่ีดีเพ่ือให้กระบวนการผลิตมีศกัยภาพและกระจายสินคา้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งดา้นเวลา 

ตน้ทุนและคุณภาพ รวมทั้งในดา้นการลงทุน การจา้งงาน และเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นตวัเช่ือมและขบัเคล่ือน

ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของประเทศอีกดว้ย  

     ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความสาํคญัของปัญหา  วิกฤติทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์คือความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดซบเซา นอกจากน้ี

ความผนัผวนของราคานํ้ามนักเ็ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการขนส่งสินคา้เน่ืองจากนํ้ามนัเป็น

ตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีมีสัดส่วนสูง ถา้ราคานํ้ามนัเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลใหต้น้ทุนดาํเนินงานในการขนส่งสินคา้สูงข้ึน

ไปดว้ย ต่อมาความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยส่วนใหญ่จะอิงจากสกุลดอลล่าร์สหรัฐ กล่าวคือ

การแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทจะมีผลกระทบต่อการคา้ระหว่างประเทศคือการนาํเขา้และการส่งออกโดยตรง 

ดงันั้น ถา้หากอตัราแลกเปล่ียนยงัคงลดลงเร่ือยๆ และเกิดเป็นเวลานานจะทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีรุนแรงข้ึน ทา้ยท่ีสุด 

กิจการใดท่ีไม่สามารถยืนหยดัอยู่ไดก้็ตอ้งปิดตวัลงในท่ีสุด ยิ่งไปกว่านั้น การท่ีส่งออกไดน้อ้ย แต่นาํเขา้มากข้ึน ทาํ

ใหดุ้ลการคา้ขาดดุล เงินทุนไหลเขา้ประเทศลดลง บญัชีทุนอาจขาดดุลได ้และกอ็าจจะส่งผลใหข้าดดุลการชาํระเงิน

ได ้รวมทั้ง ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด จะมีผลในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีหน้ีสิน

ท่ีเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว และเพ่ือป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงบางส่วนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมี

ผลต่อเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว  จึงใชม้าตรการทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและเคร่ืองมือบริหาร

ความเส่ียงชนิดต่างๆ  ตลอดจนการบริหารตน้ทุนดอกเบ้ียผ่านนโยบายการผสมผสานอตัราดอกเบ้ีย ระหว่างอตัรา

ดอกเบ้ียแบบคงท่ีและแบบลอยตวั และตอ้งป้องกนัไวโ้ดยการกาํหนดใหมี้มาตรการดา้นความปลอดภยัและมาตรการ

ฉุกเฉิน รวมทั้งบงัคบัใชส้าํหรับการปฏิบติังานทั้งบนเรือและภาคพ้ืนดิน 

      ความสาํคญัของงานวิจยั  ซ่ึงปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจ

การขนส่งและโลจิสติกส์มีความผนัผวนส่งผลกระทบต่อนกัลงทุนท่ีมีความเส่ียงในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงันั้นนกัลงทุนตอ้งพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ีโดยการคาดการณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาหลกัทรัพยเ์พ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนท่ีสามารถสร้างมูลค่าใหแ้ก่นกัลงทุนไดม้ากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ช่ือผลงาน/ช่ือผู้แต่ง ส่ิงที่เรียนรู้เกีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี ้

- ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอตัรา

ผลตอบแทนของการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

- จิรัตน ์สงัข์

แกว้ , 2540 อา้งถึงใน 

ปฐมพงศ ์ฉนัทศรี

วิโรจน ์, 2553 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. ผลตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงิน 2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในหุน้สามญั การคาํนวณภายใตภ้าวะการณ์ท่ีแน่นอน

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือมีขอ้มูลในอดีต โดยการคาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บสําหรับระยะเวลาถือหุ้นสามญัซ่ึงกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในหุ้นสามญั 

ดงันั้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนจึงตอ้งปรับตามความเหมาะสม แต่การศึกษาคร้ังน้ี

ไม่ไดน้าํเงินปันผลเขา้มาพิจารณาเน่ืองจากวา่ราคาหลกัทรัพยเ์ป็นราคาท่ีรวมเงินปันผล

แลว้ดงันั้นสามารถเขียนสมการหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์หม่ ไดด้งัน้ี 

𝑅𝑅𝑖𝑖 =
(𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1)

𝑃𝑃𝑡𝑡−1
 × 100 

- แนวความคิด

ในการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน 

- ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย , 

www.set.or.th 

การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ

และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูล้งทุนไดซ่ึ้งอาจเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

โดยสามารถวิเคราะห์จากวฎัจกัรเศรษฐกิจ  

2.  การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ขอ้มูลสําคญัอีกประเภทหน่ึงท่ีนกัลงทุนควรวิเคราะห์ 

คือขอ้มูลระดบัอุตสาหกรรมทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมีลกัษณะ

โครงสร้างและการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะ

กระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมยอ่มไม่เท่ากนั 

3.  การวิเคราะห์บริษทั โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) คือ เป็นข้อมูลท่ีใช้เพ่ือการ

ประเมินระดบัความสามารถของบริษทัในดา้นต่างๆ โดยไม่ใชข้อ้มูลท่ีเป็นตวัเลข และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) คือเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยประเมินจากตวัเลขท่ีเช่ือถือได ้ เพ่ือใช้ในการบ่งบอกถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในช่วงท่ีผา่นมา 

- ประสิทธิภาพ

ของตลาด Efficient 

Market (Louis 

Bachelier) 

กล่าวถึงความมีประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารขอ้มูลสามารถจาํแนก

ไดเ้ป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. ตลาดหลักทรัพย์ท่ี มีประสิทธิภาพตํ่ า  (the weakly efficient market) เป็นตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารในอดีตทั้งหมดซ่ึงซ้ือ

ขายหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการคาดคะเนแนวโนม้ราคา
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ช่ือผลงาน/ช่ือผู้แต่ง ส่ิงที่เรียนรู้เกีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี ้

- สิริวรรณ 

โฉมจาํรูญ , 2546 อา้ง

ถึงใน สุทธวีร์ โควสุ

รัตน ์, 2553 

หลกัทรัพยใ์นอนาคตไดด้งันั้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคจึงไม่สามารถทาํกาํไรเกินปกติ

ได ้

        2. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง (semi-strong efficient 

market) เป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงตามขอ้มูลข่าวสารท่ี

สาธารณะชนไดรั้บอยา่งรวดเร็ว จึงไม่มีใครสามารถทาํกาํไรส่วนเกินไดจ้ากขอ้มูล

ข่าวสารท่ีสาธารณะชนไดรั้บ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ทาง

เทคนิคดว้ยเพราะราคาหลกัทรัพยไ์ดป้รับตวัไปตามมูลค่าท่ีแทจ้ริงแลว้ 

        3. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพสูง (the strongly efficient market) ตลาด

หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคาเป็นตวัสะทอ้นขอ้มูลข่าวสาร ใหม่ทุก

ชนิด เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนรวมถึงขอ้มูลเฉพาะภายในบริษทัหรือขอ้มูล

ภายในท่ีไม่เปิดเผยอีกดว้ย ดงันั้นจึงไม่มีใครสามารถใชข้อ้มูลภายในเพ่ือสร้างกาํไรเกิน

ปกติได ้ถึงแมว้า่จะมีขอ้มูลภาย ในกไ็ม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้เพราะทุกคนรู้

ขอ้มูลภายในอยา่งรวดเร็วเหมือนกนั 

ตารางท่ี 1 สรุปแนวคิดและทฤษฎี 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

      ประชากร  การศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดขนส่ง

และโลจิสติกส์ทั้งส้ิน 20 บริษทั  

      กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือเฉพาะกลุ่มหลกัทรัพยธุ์รกิจขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เราจะเลือกจาํนวน 12 บริษทัเน่ืองจากหลกัทรัพยท่ี์เหลือมีขอ้มูลยอ้นหลงัไม่

เพียงพอ10 ปีในการศึกษาคร้ังน้ีจึงตดัออกจากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก่์อนปี 2548 มีรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาในคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิโดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ยอ้นหลงัเป็น

ระยะเวลา 10 ปีหรือจาํนวน 119 เดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง พฤศจิกายน 2558 โดยใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จาํนวน 12 บริษทัตามกลุ่มตวัอย่าง โดยแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
      

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จะทาํการประมวลผลขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์โดยดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร   

     ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขั้นแรกตอ้งทาํการทดสอบยูนิทรูทคือการทดสอบ

ความน่ิงของขอ้มูลแต่ละตวัแปรท่ีมีลกัษณะไม่น่ิงในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัซ่ึงนาํไปสู่การวิเคราะห์ท่ีอาจ

ผิดพลาดได้ จากนั้นทดสอบปัญหา Multicollinearity ตรวจสอบโดยการใช้ Correlation Matrix ในการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกบัตัวแปรตามว่าตัวแปรใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยตัวแปรตน้ตอ้งไม่มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั หลงัจากนั้นทดสอบปัญหา Heteroskedasticity โดยการใช้ White test เพ่ือหาว่าความ

แปรปรวนมีค่าคงท่ีหรือไม่ รวมทั้งทดสอบปัญหา  Autocorrelation  โดยใช้สถิติทดสอบของ Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM Test เพ่ือหาว่าความคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ หลังจากนั้ นหาความ

น่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple  Linear  Regressions) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านยัสําคญัทางสถิติ  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตาม 

ลําดับ
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียน

วันที่เข้าซื้อ

ขายวันแรก

1 KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) 20-พ.ย.-23

2 RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) 9-ธ.ค.-31

3 JUTHA บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 29-ธ.ค.-32

4 TSTE บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 13-ก.ค.-33

5 BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 1-ม.ีค.-34

6 THAI บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 23-ก.ค.-35

7 PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) 16-ก.ย.-36

8 BECL บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 31-ส.ค.-38

9 TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) 25-ก.ย.-38

10 ASIMAR บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จํากัด (มหาชน) 17-ม.ค.-39

11 BTC บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) 10-ก.ค.-46

12 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 11-ม.ีค.-47
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์และระดับความมีอิทธิผลของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพย์หมวดธุรกจิขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถอธิบาย ได้ดังนี ้

 

 

ตารางท่ี 3 สรุปความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดการขนส่งและโลจสิตกิส์แจกแจง

เป็นรายบริษทั ดงันี ้
 

     จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาโดยเรียงจากตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)        

       อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มากท่ีสุด  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

มีความสาํคญัและมีความอ่อนไหวของอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ค่อนขา้งมากซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงตรงตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีบอกถึง

พฤติกรรมของตลาด สภาวะแวดลอ้มการลงทุน และปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง 

ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะสะทอ้นอยู่ในดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET) เป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยเ์น่ืองจากเป็นการคาํนวณจากมูลค่าตลาด 

ทาํให้ถา้เศรษฐกิจซบเซาจะส่งผลให้นกัลงทุนชะลอการลงทุนในหุ้นทาํให้ราคาหุ้นในตลาดส่วนใหญ่มีราคาลด

ตํ่าลง เพราะฉะนั้นอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์จึงมีการ เคล่ือนไหวตามความผนั

ผวนของราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงผลการศึกษาไดส้อดคลอ้ง กบังานวิจยัของ 

ธนวฒัน ์คิมผล (2554) ผลการศึกษาสรปุวา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดขนส่ง 

%SET %CPI %BSI %IMP %USD %DUBAI

AOT 1.212423* 0.235446***

ASIMAR 1.230940*

BECL 0.632477* -3.303715*

BTC 1.445241* -0.568221**

JUTHA 0.830220* -1.835655*

PSL 1.057078* 0.339962**

RCL 1.245004* -0.203121*** 0.332575**

THAI 1.197633* 0.352222*** -0.211806***

TTA 1.368189* 0.196530***
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ดชันีราคานํา้มนัดูไบ (DUBAI) 

        นํ้ามนัเป็นตน้ทุนสาํคญัในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์และสาํหรับประเทศไทยนั้นมีการซ้ือนํ้ามนัดิบดูไบ

เป็นหลกั ซ่ึงธุรกิจน้ีไดป้ระโยชนจ์ากนํ้ามนัขาลง กล่าวคือเม่ือราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนทาํใหภ้าคธุรกิจตอ้งรับภาระ

ท่ีตน้ทุนการขนส่งมากข้ึน 

        การศึกษาคร้ังน้ีอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคานํ้ ามนัดูไบให้ผลความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์อง 3 บริษทัดงัต่อไปน้ี บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) : PSL 

, บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) : RCL และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) : TTA  บริษทั

ดงักล่าวลว้นเป็นธุรกิจในกลุ่มเดินเรือซ่ึงมีความผนัผวนสูงซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจเดินเรือเองไดรั้บผลกระทบจากการผนัผวนของราคานํ้ ามนั แมว้่าผูป้ระกอบการจะผลกัดนั

ตน้ทุนในส่วนน้ีใหก้บัลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบ แต่ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงจึงไม่สามารถผลกัภาระใหก้บัลูกคา้

ไดท้ั้งหมด ประกอบกบัการลดลงของราคานํ้ ามนัยงัฉุดให้ราคาสินคา้โภคภณัฑต์กตํ่าตามไปดว้ยกระทบทั้งราคา

ถ่านหิน และราคาสินแร่เหลก็ เน่ืองจากเรือเทกองใชส้าํหรับขนส่งคา้โภคภณัฑ ์ส่งผลลบต่อความตอ้งการใชเ้รือเท

กองนั่นคือ อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการลดลง ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯมีแนวโน้มลดลง อัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์จ็ะลดลงในทิศทางเดียวกนั 

        แต่ในขณะเดียวกนักลบัใหผ้ลแตกต่างกนัอีกว่าอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคานํ้ามนัดูไบมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) : BTC 

และ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) : THAI กรณีน้ี ราคานํ้ามนัซ่ึงถือเป็นตน้ทุนหลกัของสายการบินโดยบริษทั

ฯ กล่าวคือเม่ือราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนทาํใหภ้าคธุรกิจตอ้งรับภาระท่ีตน้ทุนการขนส่งมากข้ึน มีผลกระทบต่อผล

ประกอบการลดลง ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากนกัลงทุนใหค้วามสนใจ

น้อยลง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก็จะลดลงในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคานํ้ ามันตามทฤษฎี

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หุน้   

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกจิ (BSI)  

       อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) : AOT , บริษทั การบินไทย 

จาํกดั (มหาชน) : THAI  เน่ืองจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการเท่ียวบิน

ภายในประเทศและต่างประเทศ และ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศ

หรือบริการสายการบินทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ เป็นตวัเลขสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงช่วงท่ีศึกษาอาจพบวา่ดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจปรับลดลงต่อเน่ือง ตามความกงัวลต่อเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  ประกอบกบัปัญหาการเมืองท่ีมีการประทว้งปิด

สนามบินเม่ือปี 2551 ทาํให้เกิดความเสียหายทั้งภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศไทย การท่องเท่ียว และระบบ

เศรษฐกิจทั้งหมด ค่าครองชีพเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะผูป้ระกอบการในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีผลโดยตรง ทาํให้

ธุรกิจบริการขนส่งสินคา้มีความเสียหายนบั 1,000 ลา้นบาทต่อวนัเน่ืองจากการขนส่งสินคา้ดว้ยเคร่ืองบิน เป็นสินคา้

ท่ีตอ้งใชค้วามเร่งด่วนในการขนส่งและมีมูลค่าสูง อาจส่งผลต่อผลประกอบการท่ีลดลงอยา่งมาก ทั้งน้ี ถา้ดชันีความ
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เช่ือมัน่ทางธุรกิจปรับลดลง ทาํใหน้กัลงทุนจะไม่มาลงทุนในหุน้กลุ่มน้ี จึงมีผลต่อราคาและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์ลดลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  

ดชันีผู้บริโภค (CPI) 

       อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) : BECL  เน่ืองจาก ดชันีราคาผูบ้ริโภคใช้

เป็นตวัช้ีวดัอตัราเงินเฟ้อของประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงบ่งช้ีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาของสินคา้และบริการท่ีใชใ้นการ

บริโภคและบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน กล่าวคือ ถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมสูงข้ึน อตัรา

เงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงเป็นผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชน ทาํใหก้าํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นลดลงจะส่งผลให้

กิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการลดนอ้ยลง ทาํใหค้นนาํเงินไปลงทุนนอ้ยลง และจะไปกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์ห้

ลดลง ดงันั้นจึงคาดการณ์ว่าดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ส่งผลต่อกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มตามทฤษฎีการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน ตามสภาพเศรษฐกิจ ตามแนวคิดของดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ  ฐากร จิระกลุ (2556)   

มูลค่านําเข้าสินค้า (IMP) 

       อตัราการเปล่ียนแปลงมูลค่านาํเขา้สินคา้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ต่อ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) : RCL  เน่ืองจากบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั 

(มหาชน) เป็นธุรกิจบริการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทางทะเลแบบฟีดเดอร์และการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงการขนส่งใน

ประเทศไทยมีการขนส่งทางนํ้ าเป็นสัดส่วนท่ีสูงสุดประมาณ 87.4% ของปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดและมี

มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ระหว่างประเทศในสัดส่วนท่ีมากกว่ามูลค่าการส่งออก เพราะสินคา้นาํเขา้อนัดบัแรกๆคือ

เคร่ืองจกัรต่างๆ เคมีภณัฑ์ นํ้ ามนัเป็นตน้ แหล่งนาํเขา้ท่ีสําคญัท่ีสุดของไทยก็คือประเทศจีนเพราะฉะนั้นค่าเงิน

หยวนมีผลต่ออุปสงคใ์นการนาํเขา้ ดงันั้นมูลค่านาํเขา้สินคา้จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ของบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) อาจจะมีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าระวางเรือ ราคา

สินคา้ ท่ีเขา้มาเก่ียวเน่ืองกนั 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(USD) 

        อตัราการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติ ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของบริษทั จุฑานาวี จาํกัด (มหาชน) : JUTHA อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ คือ การท่ีเงินบาทแขง็ค่าจะมีผลดีกบัธุรกิจท่ีมีการนาํเขา้วตัถุดิบ

จากต่างประเทศ แต่จะก่อใหเ้กิดผลเสียกบัธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งออก ส่วนเงินบาทอ่อนค่า จะมี

ผลในทางตรงขา้มคือ มีผลดีกบัธุรกิจท่ีมีการส่งออก แต่เกิดผลเสียกบัธุรกิจท่ีนาํเขา้วตัถุดิบ เน่ืองจากธุรกิจโลจิ

สติกส์เป็นธุรกิจบริการขนส่งสินคา้ ส่วนใหญ่จะกระทบมาจากเร่ืองเงินกูต่้างประเทศ นํ้ามนัดิบท่ีเป็นตน้ทุนหลกั 

ค่าบริการจากลูกคา้ต่างประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจเกิดกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงส่งผล

ต่อผลประกอบการไม่มากก็นอ้ยรวมทั้งราคาหุ้นท่ีมีการผกผนัตามกนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นไปตามทฤษฎี

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นทฤษฎีปัจจยัพ้ืนฐาน เช่น หากค่าเงินบาทอ่อนค่าจะทาํให้การ
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ส่งออกเพ่ิมข้ึน รายไดเ้พ่ิม กาํไรของบริษทัเพ่ิม ราคาหุน้รวมทั้งอตัราผลตอบแทนของหุน้มากข้ึนไปดว้ยในทิศทาง

ตรงกนัขา้มเน่ืองดว้ยนกัลงทุนหนัมาซ้ือหุ้นกลุ่มน้ีมากข้ึนตามทฤษฎีปัจจยัพ้ืนฐานซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

วาทิณี เชิดธรรมธร (2552) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิ

สติกส์ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
 

5.1 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

        จากการศึกษาในคร้ังน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จะ

เห็นไดว้่าปัจจยัเศรษฐกิจหรือตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์มากท่ีสุดหลกัๆกคื็อ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) 

พบว่าอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสาํคญัและมีผลต่อความ

อ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ค่อนขา้งมากซ่ึงจะเปล่ียนแปลง

ไปตามเศรษฐกิจมหภาค) รองลงมาคือ ดชันีราคานํ้ามนัดูไบ (Dubai) ท่ีเป็นตน้ทุนสาํคญัต่อธุรกิจน้ีแต่จากการศึกษา

พบว่าดชันีราคานํ้ามนัดูไบต่างทิศทางต่างบริษทักนัเน่ืองดว้ยมีหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

คร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนจงัหวะในการลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์

โดยสงัเกตุจากแนวโนม้ของปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาดงักล่าวเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการลงทุน 
 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมจาํนวนตวัแปรอิสระมากข้ึน เพ่ือให้ผลการศึกษาน้ีมีประโยชน์และมีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชปั้จจยัภายในของบริษทันาํมาวิเคราะห์ดว้ย เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนและ

เจาะจงมากยิ่งข้ึน 

3.  การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะนาํสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานะการณ์การเมืองกาํหนดใหเ้ป็น Dummy 

เพ่ือนาํมาวิเคราะห์วา่สถานะการณ์นั้นๆมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจขนส่งและโล

จิสติกส์มากนอ้ยเพียงใด 
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ปัจจยัเศรษฐกจิที่มีผลต่อโอกาสภาวะตกตํา่ทางการเงนิของบริษทักลุ่มพฒันา
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Economic Factors Affecting the Probability of Bankruptcy for Companies in 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา  ไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(INT), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC), อตัรา

เงินเฟ้อ (INF), ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple linear 

Regression) ดว้ยวิธีการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square-OLS) 

ผลการวิจยัพบวา่ บริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ค่าเฉล่ียของโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงิน อยูใ่นระดบันอ้ย

กว่า 0.50 แสดงถึง ไม่มีโอกาสท่ีจะประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน และจากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยั

เศรษฐกิจกบัโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของกลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจทั้ง 4 ตวัแปร  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัโอกาสภาวะตกตํ่า

ทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

คาํสาํคัญ: อสังหาริมทรัพย์, ภาวะตกตํา่ทางการงิน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study macroeconomic factors that affect the likelihood of bankruptcy of 

property development companies listed on The Stock Exchange of Thailand. The macroeconomic factors 

investigated in the included average interest rate on loans to major customers (INT), construction price index 

(CMOC), inflation (INF), and gross domestic product (GDP). The data was analyzed using the method of ordinary 

least squares in the multiple regression analysis.  

The study found that, on average, companies in the property development sector exhibited less than a 50% chance 

of facing financial distress, indicating the sector’s significant financial strength. The multiple regression analysis 

found that four macroeconomic variables were not significantly correlated with the probability of financial distress 

at the 5% level               

Keywords: Real estate, Bankruptcy, Stock Exchange of Thailand 

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

                                                           



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 320 

1. บทนํา 
             

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งในด้าน

ดาํเนินงาน (Operation Efficiency) และการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการลงทุน (Information Efficiency) ท่ีมีความเป็น

มาตรฐานสากล ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการออมและการระดมทุนภายในประเทศอนัจะเป็นรากฐานสําคญัของการ

พฒันาประเทศ และเป็นทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจท่ีสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบนัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดัประเภทอุตสาหกรรมตามวตัถุประสงคข์องการลงทุน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

จดัประเภทอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย  ์โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัและ 27 หมวดธุรกิจ ทั้งน้ี

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง(PROPCON) มี Market Capitalization เป็นอนัดบั 3 จากทั้งหมด 8 

กลุ่มอุตสาหกรรม จึงสะทอ้นไดว้่า กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง(PROPCON) มีความสาํคญัในตลาดทุน และ

เป็นธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนระยะยาวสาํหรับการลงทุนธุรกิจค่อนขา้งมาก ทั้งจากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนั

การเงินเพ่ือใชล้งทุนก่อสร้าง ทาํใหแ้ต่ละกิจการมีตน้ทุนดอกเบ้ียจ่ายค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถใน

การแข่งขนัและความสามารถในการทาํไรของแต่ละกิจการได ้นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงปริมาณหุ้นกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) มีปริมาณหุน้สูงเป็นอนัดบัหน่ึง ในจาํนวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม แต่เม่ือ

พิจารณารายหมวดธุรกิจของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 4 หมวดธุรกิจย่อย มีกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์(PROP) มีปริมาณหุ้นเป็นอนัดบั1 ใน 4 หมวดธุรกิจ ดงันั้นกลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

(PROP) จึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัมาก และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับการลงทุนในตลาดทุนท่ีมี

ผูส้นใจลงทุนใหก้ารความนิยมเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีหลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หลงัจากท่ีระบบเศรษฐกิจไดป้รับตวั

ดีข้ึน ผูบ้ริโภคกมี็กาํลงัซ้ือเพ่ิมข้ึน ปริมาณความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึน จึงกลายเป็นตวัขบัเคล่ือนใหอุ้ตสาหกรรม

เติบโตข้ึน ทาํให้หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมในการเลือกลงทุน

เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นนกัลงทุนท่ีเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี จะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผล

กระทบต่อความน่าจะเป็นท่ีจะมีโอกาสเกิดภาวะลม้เหลวทางการเงินได ้และปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคใดบา้งท่ีส่ง

ผลกระทบต่อหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชเ้พ่ือการคาดการณ์ความเป็นไปไดท่ี้บริษทั

จะเผชิญกบัภาวะตกตํ่าทางการเงินไดถู้กใชอ้ยา่งแพร่หลายจากสภาพแวดลอ้มและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นเพ่ือ

เป็นการทดสอบความแม่นยาํของขอ้มูลทางการเงินท่ีสามารถช้ีวดัความลม้เหลวทางเงิน จากงานวิจยัท่ีผ่านมามี

วตัถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ความลม้เหลวหรือความลม้ละลายของบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภยัทางการเงิน 

และช่วยในการพิจารณาในการตดัสินใจและบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

            ในคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัทางการเงินเพ่ือมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นท่ีจะประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน โดย

ใชแ้บบจาํลองของณัฐวุฒิ คูวฒันเธียรชยั และสิทธิพล สมชม (2557) มาประยุกตใ์ชใ้นการอธิบายโอกาสและความ

น่าจะเป็นท่ีจะเกิดภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัในอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยอาศยัเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic Regressing Analysis ) และการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจระดับมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อโอกาสท่ีจะเกิดภาวะตกตํ่ าทาง ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สําหรับการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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           การศึกษาน้ีทาํการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์(PROP) โดยเก็บขอ้มูลใน

รูปแบบขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 ถึง 

ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 19 ไตรมาส และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินให้

สินเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(INT), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC), อตัราเงินเฟ้อ (INF), 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เป็นตวัแปรอิสระ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ

กบัโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงิน โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา้กระทรวง

พาณิชย,์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , ธนาคารแห่งประเทศไทย , ระบบขอ้มูลออนไลนโ์ดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

 

2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

            ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทักลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ผูวิ้จยัได้

ทาํการศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการ

นาํเสนอผลงานวิจยัของผูศึ้กษาอยา่งมีคุณค่าโดยนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาและประกอบการตดัสินใจเพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ ดงัน้ี 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง ได้แก่  

            2.1.1  แนวความคิดเก่ียวกบัการลม้ละลายของธุรกิจ 

ความลม้เหลวของธุรกิจ (Business Failure)  หมายถึง ความลม้เหลวท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจประสบ

ผลขาดทุน รายไดท่ี้รับไม่พอกบัรายจ่ายท่ีตอ้งเสียไป หรืออตัราผลตอบแทนการลงทุนไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของ

เงินทุน ซ่ึงอตัราผลตอบแทนท่ีติดลบส่งผลใหร้าคาหุน้สามญัของบริษทัลดตํ่าลงไดห้ากสถานการณ์เช่นน้ีไม่ไดรั้บ

การแกไ้ขไดท้นัท่วงทีอาจกลายเป็นเหตุของภาวะลม้ละลายอนัเป็นผลใหกิ้จการตอ้งเลิกธุรกิจได ้ความลม้เหลวอาจ

เรียกไดว้า่เป็นความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ (Economic Failure)  

            2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การเพิกถอนหลกัทรัพย ์เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากการเพิกถอนหลกัทรัพยส่์งผล

กระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้และสภาพคล่องของหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้จึงกาํหนด หลกัเกณฑ ์ออกเป็น 2 

กรณี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) คือ 

1.ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งเพิกถอน กรณีบริษทัมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมท่ีจะดาํรงสภาพการเป็นบริษทัจด

ทะเบียน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

            กลุ่มท่ี 1 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

            กลุ่มท่ี 2  บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

            กลุ่มท่ี 3  บริษทัจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยห์รือมีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีลกัษณะเสียหายอย่าง   

ร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  
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2. บริษทัประสงคจ์ะขอเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542  

ดงันั้นเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนมีแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ข ตลาดหลกัทรัพยจึ์งกาํหนดแนวทาง ไดแ้ก่ ข้ึน

เคร่ืองหมาย NC เพ่ือแสดงว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและเคร่ืองหมายหมาย SP เพ่ือสั่งหา้มการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยพ์ร้อมทั้งใหเ้วลา 2 ปีในการฟ้ืนฟูกิจการ หากแกไ้ขไดภ้ายใน 2 ปี จะปลดเคร่ืองหมาย NC และ SP 

และอนุญาตใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยไ์ดต้ามปกติ แต่หากไม่ไดจ้ะถอนออกจากกระดานซ้ือขาย และใหไ้ปอยู่ในกลุ่ม 

NPG (Non-Performing Group)   

            2.1.3 แนวความคิดเก่ียวกบัการเศรษฐศาสตร์มหภาค 

เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิตรวมของประเทศ การเงินและการธนาคาร การพฒันา

ประเทศ การคา้ระหว่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาท่ีกวา้งขวางกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

เพราะว่าไม่ไดก้ระทบเพียงหน่วยธุรกิจเท่านั้น แต่จะกระทบถึงบุคคล หน่วยการผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด และ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้

ดีข้ึน และนาํเอาแนวคิดและทฤษฎีดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบการวิเคราะห์

ตดัสินใจบริหารงานดา้นต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลเพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมายเศรษฐกิจ 

 

2.2 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

Altman (1977) ได้พฒันา The ZETA Model เพ่ือประเมินภาวะลม้ละลายของบริษทัท่ีไม่ได้อยู่ในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยใช ้Z-Score Model (1968) และศึกษาตวัแปรอิสระจาํนวน 28 ตวั แลว้คดัเหลือ 7 ตวัท่ีมีความเหมาะสม 

ซ่ึงไดผ้ลท่ีมีความแม่นยาํสูงข้ึนกวา่ Z-Score Model โดย The ZETA Model มีความแม่นยาํร้อยละ 96 ในการพยากรณ์ 

1 ปี ก่อนประสบภาวะลม้ละลาย และมีความแม่นยาํร้อยละ 70 ในการพยากรณ์ 5 ปีก่อนประสบภาวะลม้ละลาย  

Beaver (1966) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตวัแปรเดียว (Univariate Financial Ratio Analysis) เพ่ือ

ประเมินภาวะลม้ละลาย จากอตัราส่วนทางการเงินทั้งพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อ

หน้ีสินรวม (Cash flows/Total liabilities) เป็นอตัราส่วนท่ีใช้พยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด ในการพยากรณ์ก่อนเกิดความ

ลม้เหลวทางการเงินเป็นเวลา 1 ปี จะมีอตัราความผิดพลาดร้อยละ 13  

            กญัญารัตน ์ ศิริประไพ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ จากการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.05 ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)(BSI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และ

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

            เกศรินทร์ ปาระมีแจ ้(2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีเป็นธุรกิจครอบครัว กบั

บริษัทท่ีไม่เป็นธุรกิจครอบครัว ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์จากการศึกษาพบว่าท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) และตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทั ไดแ้ก่ อตัรส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DEBT) ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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หมุนเวียน (Current) อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (ASSET) อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์( MLR) 

           ณัฐวุฒิ คูวฒันเธียรชยั และสิทธิพล สมชม (2557) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของอนัดับความน่าเช่ือถือกับ

โอกาสประสบภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผล

การศึกษาเปรียบเทียบผลการพยากรณ์จากทั้ ง 3 ตัวแบบ ได้แก่ Altman, MDA , LA เพ่ือหาตัวแบบจาํลองท่ีใช้

พยากรณ์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งท่ีสุด พบว่าตวัแบบจาํลอง MDA และ LA สามารถพยากรณ์ภาพรวมไดถู้กตอ้ง 94.88% 

และ 89.38% ซ่ึงมากกวา่ตวัแบบของ Altman ท่ีพยากรณ์ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 50%  

 

3. วธีิการศึกษา 

            การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดย ปัจจยั

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

กลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการศึกษาดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

          ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากกลุ่ม

อุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  และมีอตัราส่วนทาง

การเงินครบ 5 อตัราส่วนทางการเงิน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างมา 37 บริษทั จากทั้งหมด 52 บริษทั ณ วนัปิดตลาดท่ี 22 

ตุลาคม 2558  ท่ีมีมูลค่าราคาตลาดรวม 1,628 ลา้นบาท คิดเป็น 56.97% ของมูลค่าราคาตลาดหลกัทรัพยร์วม 2,857.68 

ลา้นบาท ของบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย(์PROP) มาประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี           

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การพิจารณาปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยแบบโล

จิสติค (Logistic Regressing Analysis : LR ) ขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1.1 รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษทั โดยเกบ็ขอ้มูลแบบ Time Series Data ของ

แต่ละบริษทัรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใช้

เพ่ือประกอบการวิจยั มี 5 อตัราส่วน  ดงัน้ี  

PER = อตัราส่วนระหวา่งราคาหุน้และกาํไรต่อหุน้ 

PBV = อตัราส่วนระหวา่งราคาหุน้และมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 

TOR = อตัราส่วนระหวา่งยอดขายและสินคา้คงเหลือ 

DTR = อตัราส่วนระหวา่งหน้ีสินรวมและสินทรัพยร์วม 

QKR = อตัราส่วนระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนระยะสั้นและหน้ีสินหมุนเวียน 
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1.2 นาํค่าอตัราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษทั มาแทนค่าในแบบจาํลองของ ณฐัวฒิุ คูวฒันเธียรชยั และ

สิทธิพล สมชม (2557) เพ่ือหาค่า Z  Score ของโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัรายไตรมาส  

          โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ : 

 Z  = 1.319 – 0.442 PER + 1.0261 PBV – 3.124 TOR + 0.198 DTR + 0.246 QKR 

PROB(Event) =  eZ / ( 1 + eZ ) =   1 / ( 1 + e-Z) 

PROB(Event) = ดชันีช้ีวดัค่าความน่าจะเป็นท่ีจะประสบปัญหา 

           จากการศึกษาระบุค่า Z ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมาแปลผลโดยนาํค่าท่ีคาํนวณไดม้าเปรียบเทียบ  

Probability Bankruptcy  => 0.5 หมายถึง Bankruptcy 

Probability Bankruptcy  < 0.5 หมายถึง Non-Bankruptcy 

          หลงัจากนั้นนาํค่า Z ท่ีไดม้าแทนค่าในสมการ PROB(Event) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเศรษฐกิจกบั

ความน่าจะเป็นท่ีบริษทัจะประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน 
           

2. วิธีการศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจระดบัมหภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการท่ีจะ

เกิดภาวะตกตํ่าทางการเงินสําหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย ์โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

          PROB(Event) = α + β1 INT + β2 CMOC + β3 INF+ β4 GDP 

โดยท่ี 

          PROB(Event) = ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดโอกาสภาวะลม้เหลวทางการเงิน 

          α   = ค่าคงท่ี (Constant) 

        βi   = ค่าสมัประสิทธ์ิ (Coefficients)   

          INT   = อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์

          CMOC  = ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

          INF    = อตัราเงินเฟ้อ  

          GDP   = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

          ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) โดยอาศยัแบบจาํลองของณัฐวุฒิ คูวฒันเธียรชยั และ

สิทธิพล สมชม (2557) สําหรับคาํนวณค่า Z Score เพ่ือหาความน่าจะเป็นของโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของ

บริษทัรายไตรมาส ต่อมาศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเศรษฐกิจกบัความน่าจะเป็นเฉล่ียของโอกาสภาวะตกตํ่าทาง

เงินบริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี

เฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย์ (INT), ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC), อตัราเงินเฟ้อ (INF), ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) และตวัแปรตาม คือ ความน่าจะเป็นเฉล่ียของโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทักลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAAahUKEwjmwpTF6JHJAhWOj44KHUFkB1I&url=http%3A%2F%2Frlc.nrct.go.th%2Fewt_dl.php%3Fnid%3D1154&usg=AFQjCNHd64Xnx3sTsi_gNDuGeB9pA7b05g&bvm=bv.107467506,d.c2E
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

            สําหรับขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของ

ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย(์PROP) และขอ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 

5 ธนาคารพาณิชย ์(INT), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC), อตัราเงินเฟ้อ (INF), ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) เป็นขอ้มูลตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 19 ไตรมาส 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือคาดการณ์โอกาสท่ีบริษทัจะเขา้สู่โอกาสภาวะตกตํ่าทาง

การเงิน โดยใช ้Bankruptcy Prediction Model ของณฐัวฒิุ คูวฒันเธียรชยั และสิทธิพล สมชม (2557) มาประยกุตใ์ช้

ในการอธิบายโอกาสและความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic Regressing Analysis ) และ

การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีจะเกิดภาวะตกตํ่าทางเงินในกลุ่ม

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) สาํหรับการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
 

การนําเสนอข้อมูล 

            ในการศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจระดบัมหภาคท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอ

ขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะประสบสภาวะตกตํ่าทางการเงิน โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย

แบบโลจิสติค (Logistic Regressing Analysis : LR )  
 

ตารางท่ี 1 ความน่าจะเป็นเฉล่ียของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน 
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Probability Bankruptcy  => 0.5 หมายถึง Bankruptcy 

Probability Bankruptcy  < 0.5 หมายถึง Non-Bankruptcy 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์โอกาสความน่าจะเป็นท่ีจะประสบภาวะตกตํ่า

ทางการเงินเฉล่ียตํ่าสุด อยูท่ี่ 0.034 และสูงสุด อยูท่ี่ 0.111 อยูใ่นสดัส่วนค่อนขา้งตํ่า ทั้งน้ีโอกาสความน่าจะเป็นของ

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมมีค่านอ้ยกว่า 0.50 แสดงให้เห็นว่า บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่มี

โอกาสประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน  

           แมภ้าพรวมค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จะไม่พบโอกาสประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน แต่

เม่ือพิจารณาเป็นรายบริษทั พบว่า บริษทั RML (บริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) มีโอกาสความน่าจะเป็น 

มากกว่า 0.50  ในช่วง ไตรมาสท่ี 2 - 4  พ.ศ. 2556 และ ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2557 นัน่หมายถึง ในช่วงเวลาดงักล่าว

บริษทั RML มีโอกาสประสบภาวะตกตํ่าทางการเงิน 

 2.  การทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัเศรษฐกิจต่อโอกาสตกตํ่าทางการเงินของกลุ่ม Bankruptcy 

                   ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression Model) ในรูปกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square: OLS) การทดสอบสหสัมพนัธ์

เชิงอนุกรม (Autocorrelation) ใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test (LM test) โดยใช้ค่า 

Probability มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ไม่มีปัญหา Autocorrelation และทดสอบปัญหาความแปรปรวนของตวัแปรความ

คลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) โดยประยุกต์ใช้วิธี White’s Test โดยใช้ค่า Probability มากกว่า 0.05 

แสดงวา่ไม่มีปัญหา Heteroscedasticity จากการศึกษาสรุปผลไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 2  Estimation Results of Multiple Regression 

Variable Coefficient Std. Error t -Statistic Prob. 

C -0.003031 0.193562 -0.015662 0.9878 

INT 0.001028 0.027239 0.037757 0.9706 

D(CMOC) -0.000819 0.004966 -0.164909 0.8720 

D(INF) -0.005817 0.007717 -0.753732 0.4668 

D(GDP) -0.0000000135 0.0000000295 -0.456996 0.6566 

AR(1) 0.215053 0.326250 0.659166 0.5233 
 

F-Statistic                  =  0.312555   Prob(F-Statistic)         =  0.895262  

R-squared                  =  0.324397  Adjusted R-squared  =  0.273604  

Durbin-Watson Stat  =  1.931564 
 

สามารถเขียนเป็นสมการ ดงัน้ี 

PROB (Event) = α + β1 INT + β2 CMOC + β3 INF+ β4 GDP 

PROB               =  0.2998+ 0.0076(INT) -0.0035(CMOC) + 0.0026(INF) + 0.0000(GDP) 
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ทั้งน้ีเม่ือขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวนนอ้ย การคาํนวณค่า Adjusted R – Squared ( R2 ) เพ่ือปรับขนาด

ของขอ้มูลและเพ่ือลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  จึงบ่งบอกไดว้า่ตวัแปรอิสระมีผลทาํใหต้วัแปรตามมีการเปล่ียนแปลง

ไปมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะมีค่าตั้งแต่ 0 – 1 แต่การการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  Adjust R2  เท่ากบั 0.273604 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(INT) ดชันีราคา

วสัดุก่อสร้าง (CMOC) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นเฉล่ีย

ของภาวะตกตํ่าทางการเงินเฉล่ียของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) ร้อยละ 27.36 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระทั้ ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายค่าเฉล่ียของโอกาสภาวะตกตํ่ าทางการเงินของบริษัทในกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไ์ดค่้อนขา้งนอ้ย  ทั้งน้ีอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาสามารถอธิบายโอกาสของ

ภาวะตกตํ่าทางการเงินร้อยละ 72.64  

จากตารางท่ี 3 พบวา่  Durbin-Watson stat. (d) มีค่าเท่ากบั 1.931564  ซ่ึงเม่ือเปิดตาราง Durbin-Watson ท่ี n 

= 19 และ k = 4 (k คือ จาํนวนตวัแปรอิสระ) พบวา่ dL  =  0.859 และ dU  = 1.848 เม่ือเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขดงั

ตารางท่ี 4.7 ค่าท่ีคาํนวณไดอ้ยูใ่นช่วง dU < d < 4 - dU    นัน่หมายถึง  1.848 < 1.931564 < 2.152 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน

วา่งท่ีวา่ “ไม่มี positive autocorrelation” หรือแบบจาํลอง มีปัญหา positive autocorrelation นัน่เอง  

           จากสมการขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย

เงินให้สินเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(INT) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญักบัค่าเฉล่ียของโอกาสภาวะ

ตกตํ่าทางการเงินของบริษทักลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั 

           การวิจยัในคร้ังมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจระดบัมหภาคท่ีมีผลต่อโอกาสของภาวะตกตํ่าทาง

การเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่  อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 

ธนาคารพาณิชย์ (INT), ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC), อตัราเงินเฟ้อ (INF), ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ตวัแปรตาม คือ ค่าเฉล่ียของโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สรุปการศึกษาตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการศึกษาวิจยั 

สมมติฐานงานวิจยั ผลการวิจยั ความหมายผลการวิจยั 

อัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือลูกค้าราย

ใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(INT) 

มีความสัมพันธ์กับโอกาสภาวะตกตํ่ า

ทางการเงินของบริษัทในกลุ่มพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย ์

ไม่มีนยัสาํคญั 

ทางสถิติ 

ไม่สามารถสรุปไดว้่าการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

อตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี

เฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย์ (INT) ส่งผลต่อการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อโอกาสภาวะตกตํ่าทาง

การเงินของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหริมทรัพย ์

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC) มี

ความสมัพนัธ์กบัโอกาสภาวะตกตํ่าทาง

การเงินของบริษทัในกลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

ไม่มีนยัสาํคญั 

ทางสถิติ 

ไม่สามารถสรุปไดว้่าการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC)ส่งผลต่อการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อโอกาสภาวะตกตํ่าทาง

การเงินของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

อตัราเงินเฟ้อ (INF)  มีความสมัพนัธ์กบั

โอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของบริษทั

ในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ไม่มีนยัสาํคญั 

ทางสถิติ 

ไม่สามารถสรุปไดว้่าการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

อตัราเงินเฟ้อ (INF)  ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงต่อโอกาสภาวะตกตํ่าทางการเงินของ

บริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  มี

ความสมัพนัธ์กบัโอกาสภาวะตกตํ่าทาง

การเงินของบริษทัในกลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

ไม่มีนยัสาํคญั 

ทางสถิติ 

ไม่สามารถสรุปไดว้า่การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  ส่งผลต่อ

การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อโอกาสภาวะตกตํ่าทาง

การเงินของบริษทัในกลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 

ข้อเสนอแนะ 

          การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 4 ตวั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(INT), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMOC), อตัราเงินเฟ้อ (INF), ผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ (GDP) ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไป เสนอแนะว่าควรจะศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจ อ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดแ้ก่ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน, ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นตน้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจการ

ลงทุนและลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) อีกดว้ย 

นอกจากน้ีในศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนชุดขอ้มูลตวัแปรตาม จาํนวน 19 ชุดขอ้มูล และมีตวัแปรอิสระ 4 ตวั ซ่ึงมีขนาด

ค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงอาจส่งผลใหข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความน่าเช่ือถือ ดงันั้นในการนาํเสนอวิจยัคร้ังต่อไป ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชต้อ้งมากกวา่ตวัแปรอิสระพอสมควร อยา่งนอ้ย 20 ชุดขอ้มูล ต่อ 1 ตวัแปรอิสระ เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมี

ความน่าเช่ือถือ  นอกจากน้ีหากพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจใชข้อ้มูล

เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งช่วยลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนของการลงทุน เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน รวมไปถึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานประกอบการตดัสินใจในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดอ่ืน เพ่ิมเติมในอนาคต  แมว้่า
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สรุปการศึกษาจากขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไม่มีความสมัพนัธ์กนั

อย่างมีนัยสําคัญกับค่า เฉล่ียของโอกาสภาวะตกตํ่ าทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย ์อยา่งไรกต็ามในการลงทุนอาจเลือกลงทุนเฉพาะหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง หรือหลายตวัพร้อม

กนั จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละบริษทั มีโอกาสของภาวะตกตํ่าทางการเงินสัมพนัธ์กบัปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคใน

แต่ละตวัอย่างไรบา้ง และสัมพนัธ์กนัในทิศทางใด เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยร์ายบริษทั เม่ือ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจระดบัมหภาคมีขอ้มูลเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั  

            ขอ้เสนอแนะสาํหรับนกัลงทุน จะตอ้งมีความรู้ในการลงทุนในหลกัทรัพยอ์ย่างเพียงพอและตอ้งมีเวลาใน

การศึกษาขอ้มูลอย่างละเอียด เน่ืองจากการลงุทนในกลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็มีความเส่ียงใน

การลงทุนสูงเช่นเดียวกนั ดงันั้นควรวิเคราะห์และศึกษาถึงปัจจยัเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงว่าจะส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนในกลุ่มท่ีสนใจหรือไม่ และส่งผลกระทบในทิศทางใด เพ่ือประกอบการพิจารณาการตดัสินใจในการ

ลงทุนซ้ือ - ขายหลกัทรัพยใ์นหมวดดงักล่าว  
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อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ จากการเผยแพร่บทวเิคราะห์คาํแนะนําการลงทุน 

กรณศึีกษา บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 

Stock Returns Resulting from Investment Advisers Research : A Case study in 

the Stock Exchange of Thailand (the SET 100 group)  

พมิพดิา อุตตมเสถียร1 และ ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชัย2 

Pimpida Oottamasathein and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเพ่ือตรวจสอบเชิงประจกัษข์องการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุนท่ีจะมีผลต่ออตัราผลตอบแทน

หลกัทรัพยหุ์้นสามญั กรณีศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ในกลุ่ม SET100ขอ้มูลบท

วิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุนหลกัทรัพยหุ์้นสามญัจาํนวน 63 หลกัทรัพย ์ทั้งบทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือหุ้นสามญั 

บทวิเคราะห์คาํแนะนาํขายหุ้นสามญั และบทวิเคราะห์คาํแนะนาํถือหุ้นสามญั ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 พบว่าบท

วิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุนมีอิทธิพลนอ้ยต่อราคาหลกัทรัพย ์ดงันั้น นกัลงทุนควรพิจารณาหลายปัจจยั เช่น บท

วิเคราะห์ทางเทคนิค ภาวะตลาดช่วงนั้น หรือกระแสการไหลของเงินทุน ประกอบการตดัสินใจ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ  

 

คาํสาํคัญ: บทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุน, อัตราผลตอบแทน, หลกัทรัพย์หุ้นสามญั 

 

Abstract 

This is an empirical study to determine the effect of disclosed investment advice research on the return of equity 

for common stocks. This study focuses on the listed companies in the Stock Exchange of Thailand (the SET 100 

group). The analyses of 63 investment advisory research on the buying, selling and holding of common stocks 

2011 to 2015 shows that investment advisory research has an insignificant impact on the prices of common 

stocks. Therefore, investors should consider other factors such as technical analyses, market conditions, and fund 

flows before making informed and sound decisions. 

2

3 

Keywords: Disclosed investment advice research, Return of equity, Common stocks 
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1.บทนํา 

 

     การลงทุนในหุน้สามญั เป็นทางเลือกหน่ึงของการบริหารเงินท่ีใหผ้ลตอบแทนไดดี้กว่าการฝากเงินกบัธนาคาร

พาณิชย ์ในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดตํ่าลงอยา่งมาก โดยการลงทุนหุน้สามญั ผูล้งทุนเปรียบเสมือนเป็นเจา้ของ

บริษทั ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บกาํไร หากบริษทัมีผลประกอบการท่ีดี ฐานะการเงินแขง็แรง แนวโนม้ธุรกิจมีการเติบโต 

สามารถสร้างผลกาํไรท่ีมัง่คงและยัง่ยืน แต่กมี็โอกาสขาดทุนไดเ้ช่นกนั หากแนวโนม้ของธุรกิจไม่เติบโต การดาํเนินงาน

มีปัญหา ส่งผลใหผ้ลประกอบการขาดทุน ทั้งน้ียงัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุน้ออกใหม่ เป็นตน้ แต่

อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในหุน้สามญัก็มีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์เก่ียวกบัหุน้สามญัตวัท่ีจะ

ลงทุนอยา่งละเอียด จะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถจาํกดัความเส่ียง และไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั ปัจจุบนันกั

ลงทุนสามารถท่ีจะซ้ือขายไดเ้องผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงการท่ีผูล้งทุนจะตดัสินใจ ซ้ือหรือขายหุน้สามญั ก็อาศยับท

วิเคราะห์หลกัทรัพย ์ ประกอบการตดัสินใจซ้ือขาย ทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่บทวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์

บริษทัหลกัทรัพยต่์างๆเผยแพร่ออกมา เพ่ือช้ีชวนใหเ้กิดการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น บทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุนมี

อิทธิพลมากนอ้ยเพียงใดกบัราคาหลกัทรัพยน์ั้น  

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 การลงทุนในหลกัทรัพยหุ์น้สามญันั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารในการคิดวิเคราะห์และตดัสินใจการ

ลงทุนเพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแก่นกัลงทุน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงอา้งอิงการทดสอบการมีประสิทธิภาพ

ของตลาด (พรอนงค ์บุษราตระกลู, 2547) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

 1. การทดสอบการมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า แนวทางหน่ึง ไดแ้ก่ การนาํการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเขา้มา

ตดัสินใจลงทุน ถา้การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลในอดีตของราคาและปริมาณการซ้ือขายดงักล่าวสามารถให้

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติแก่การลงทุนไดโ้ดยนาํไปเปรียบเทียบกบัการลงทุน โดยการซ้ือแลว้ถือ (Buy-and-Hold 

Strategy) แสดงวา่ตลาดไม่มีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า 

  2. การทดสอบการมีประสิทธิภาพระดบักลาง มีแนวคิดท่ีวา่ ถา้ตลาดมีประสิทธิภาพขอ้มูลข่าวสารใดๆ 

สมควรจะสะทอ้นอยูใ่นราคาตลาด ณ ปัจจุบนัของหลกัทรัพยแ์ลว้ ดงันั้น เม่ือมีเหตุการณ์และหรือขอ้มูลข่าวสาร

เกิดข้ึน ถา้ตลาดมีประสิทธิภาพเหตุการณ์สถานการณ์และหรือขอ้มูลข่าวสารนั้นจะตอ้งส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์

อยา่งรวดเร็ว เม่ือขอ้มูลดงักล่าวจดัไดว้า่เป็นขอ้มูลใหม่ (New Information) ในทางกลบักนัจะไม่ส่งผลต่อราคาของ

หลกัทรัพยอี์กถา้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลเก่าท่ีส่งผลต่อราคาไปแลว้ เม่ือมีการส่งผลต่อราคาอีกจะทาํใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนในราคามีความผดิปกติเกิดข้ึน (Abnormal Return)   

 3. การทดสอบการมีประสิทธิภาพระดบัสูง เป็นการทดสอบนยัสาํคญัของข่าวสารทุกชนิดต่อราคาของ

หลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลข่าวสารภายในกิจการดว้ยโดยไม่สามารถทาํไดด้ว้ยการพิจารณาผลการลงทุนของนกั

ลงทุนหลายๆ ประเภทโดยเฉพาะนกัลงทุนกลุ่มท่ีเช่ือไดว้า่มีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่เป็นสาธารณะ 

กลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียภายในกิจการ ถา้นกัลงทุนในแต่ละกลุ่มไม่ไดมี้ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั แสดงวา่ตลาด

นั้นๆ มีประสิทธิภาพในระดบัสูง 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีมีผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี          

ศกัดิพล เจือศรีกลุ (2551) ไดท้าํการศึกษา ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนตามคาํแนะนาํของนกัวิเคราะห์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวบรวมจากเอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ปี 

2548 และ 2549 ซ่ึงใชบ้ทวิเคราะห์รวม 297 คาํแนะนาํ โดยเลือกเฉพาะคาํแนะนาํ “ซ้ือ” เท่านั้น จากบริษทั

หลกัทรัพย ์จาํนวน 32 บริษทั ซ่ึงส่วนของการวิเคราะห์ความแม่นยาํของคาํแนะนาํการลงทุน โดยลงทุนตาม

คาํแนะนาํแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วง 3 วนัทาํการ 5 วนัทาํการ และช่วง 7 วนัทาํการนั้น พบวา่ ผลตอบแทน

ส่วนเกินปกติเฉล่ีย สาํหรับหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บคาํแนะนาํมีค่าเป็นบวกทั้งหมด 

      ทศันีย ์ก่อกุลดิลก, วราพร ติรสิทธ์ิ, สุวิมล วชัรวราทร และ ปิยภสัร ธาระวานิช (2554) ไดท้าํการศึกษา 

คาํแนะนาํการลงทุนและบทวิเคราะห์หลกัทรัพยส์ร้างมูลค่าใหแ้ก่นกัลงทุนจริงหรือ โดยใชข้อ้มูลหุน้ท่ีอยูใ่นดชันี 

SET 50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2551 และบทวิเคราะห์คาํแนะนาํ  “ซ้ือ” และ 

“ขาย” ของ 5 บริษทัหลกัทรัพย ์จากการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่การลงทุน “ซ้ือ” หรือ “ขาย” จะไดผ้ลตอบแทนโดยเฉล่ีย

เท่ากบัผลตอบแทนตลาด เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นขอ้มูล หรือข่าวสารต่างๆ ไปก่อนท่ีมีการเผยแพร่บท

วิเคราะห์  

 

3.วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลราคาดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ละราคา

หลกัทรัพยหุ์น้สามญั กลุ่ม SET 100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัเกบ็เป็นรายวนั ระยะเวลาท่ีศึกษา

ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 จากเวบไซต ์ของ www.setsmart.com สาํหรับคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาด และ 

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยหุ์น้สามญั กลุ่ม SET 100 ส่วนบทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุนหลกัทรัพยหุ์น้สามญั

ทั้งหมด 63 บทวิเคราะห์ แบ่งเป็น บทวิเคราะห์แนะนาํซ้ือหุน้สามญั (Buy) 35 ตวัอยา่ง บทวิเคราะห์แนะนาํขายหุน้

สามญั (Sell) 12 ตวัอยา่ง และบทวิเคราะห์แนะนาํถือหุน้สามญั (Sell) 16 ตวัอยา่ง โดยบทวิเคราะห์เกบ็จาก 

www.settrade.com และเวบไซตข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลกัทรัพย ์

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้Event Study Methodology กาํหนดช่วงระยะเวลาการแบ่งขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษา

ตามหลกัการของการทดสอบ Event Study Methodology โดยการแบ่งขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ช่วง  

 

ภาพที่ 1  แสดงระยะเวลาแต่ละช่วงเวลาศึกษา 

 

http://www.settrade.com/
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       ช่วงท่ี 1 เรียกวา่ช่วงประมาณการ (Estimation Period) เป็นช่วงท่ีใชส้าํหรับประมาณการแบบจาํลองตลาด 

(Market Model) ซ่ึงใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพย ์จาํนวน 100 วนัทาํการก่อนช่วงเกิดเหตุการณ์ (Pre-event 

Period) ของหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์เพ่ือนาํมาใชใ้นการคาํนวณหาผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (Abnormal 

return) 

      ช่วงท่ี 2 เรียกวา่ช่วงเกิดเหตุการณ์ (Event window) ซ่ึงใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนของการซ้ือขายหุน้วนัท่ี 

±7 วนัทาํการ จากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Date) โดยใหว้นัท่ีเกิดเหตุการณ์คือวนัท่ีเผยแพร่บทวิเคราะห์แนะนาํ

การลงทุนหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นวนัท่ี 0  

     คาํนวณ TSAR สะสม (Cumulative TSAR) ณ เวลา t ในช่วง Event window  (t = วนัท่ี -7 ถึง +7) ดว้ยการหา

ผลรวมของ TSAR ตั้งแต่วนัแรกของ Event window จนกระทัง่ถึงเวลา t ท่ีกาํลงัพิจารณาเราจะไดค่้า cumulative 

TSAR ทั้งหมด 15 ค่า ตามจาํนวนวนัใน Event window 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇1,𝑇𝑇2 = ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑇𝑇2
𝑡𝑡=𝑇𝑇1                                                

เม่ือ 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑡𝑡1,𝑡𝑡2= TSAR สะสมในวนัท่ี t (t = วนัท่ี -7 ถึง วนัท่ี +7) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑡𝑡= TSAR ในวนัท่ี t (t = วนัท่ี -7 ถึง วนัท่ี +7) 

𝑇𝑇1= วนัแรกของ Event window (t = -7) 

𝑇𝑇2= วนัท่ีกาํลงัพิจารณาใน Event window (t = วนัท่ี -7 ถึง +7) 

คาํนวณตวัทดสอบทางสถิติ Z ของ Cumulative TSAR ณ เวลา t ในช่วง Event window ดว้ยสมการต่อไปน้ี 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 =
∑ 𝑍𝑍𝑗𝑗𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

√𝑁𝑁
 

𝑍𝑍𝑗𝑗𝑡𝑡 =
∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑡𝑡
𝑇𝑇2
𝑡𝑡=𝑇𝑇1

�(𝑇𝑇2−𝑇𝑇1+1)(
𝐷𝐷𝑗𝑗−2
𝐷𝐷𝑗𝑗−4

)

 

เม่ือ 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡= ตวัทดสอบทางสถิติ Z ของ TSAR สะสม ณ เวลา t (t = วนัท่ี -7 ถึง +7) 

N = จาํนวนหลกัทรัพยท์ั้งหมด 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡= TSAR ของหลกัทรัพย ์j ในวนัท่ี t (t = วนัท่ี -7 ถึง วนัท่ี +7) 

𝑇𝑇1= วนัแรกของ Event window (t = -7) 

𝑇𝑇2= วนัท่ีกาํลงัพิจารณาใน Event window (t = วนัท่ี -7 ถึง วนัท่ี +7) 

D𝑗𝑗= จาํนวนค่าสงัเกตของขอ้มูลผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์j (t = วนัท่ี -107 ถึง -8) 

คาํนวณค่า p-value ของ 𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 ณ เวลา t ในช่วง Event window  (t = วนัท่ี -7 ถึง +7) ซ่ึงเราจะไดค่้า 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 ทั้งหมด 15 ค่า ตามจาํนวนวนัใน Event window 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ตารางที่ 1 อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือ (Buy) 

 

Day CTSAR Z-Test P-Value Day CTSAR Z-Test P-Value

-7 11.2873 1.8883 0.0590* 1 15.7364 0.8776 0.3802

-6 10.4758 1.2393 0.2152 2 11.2753 0.5965 0.5508

-5 19.8947 1.9216 0.0547* 3 7.3261 0.3695 0.7117

-4 16.9294 1.4161 0.1567 4 6.6052 0.3190 0.7497

-3 18.6633 1.3963 0.1626 5 3.6882 0.1711 0.8641

-2 14.2483 0.9731 0.3305 6 6.0763 0.2717 0.7859

-1 21.5026 1.3597 0.1739 7 2.3838 0.1030 0.9180

0 17.8500 1.0558 0.2911

หมายเหต:ุ *** : sig. at α=1%, ** : sig. at α=5%, * : sig. at α=10%
 

 

จากตารางท่ี 1 กลุ่มหลกัทรัพย ์SET 100 ทั้งหมด 35 หลกัทรัพย ์พบวา่ก่อนวนัเกิดเหตุการณ์ ช่วง T-7 และ 

T-5 เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสมในทางบวกอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 10 % แต่ทั้งน้ีความผิดปกติ

มาตรฐานสะสมไม่ไดเ้กิด ตลอดในช่วง event เป็นไปไดว้า่นกัลงทุนอาจรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแลว้ หรือ อาจเกิด

เหตุการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเผยแพร่บทวิเคราะห์  
 

ภาพที่ 2  อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐาน (Total Standardized Abnormal Return : TSAR)และอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสม (Cumulative Standardized Abnormal Return: CSAR) ของกลุ่ม SET 100 

จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือ (Buy)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 2 เม่ือนาํอตัราผลตอบท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสมมาสร้างเป็นกราฟเพ่ือแสดง CTSAR เห็นไดว้า่

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนไม่มีแบบแผน ก่อนวนัเกิดเหตุการณ์เผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือหลกัทรัพยหุ์น้สามญั 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
CTSAR 11.2910.4819.8916.9318.6614.25 21.5 17.8515.7411.287.3266.6053.6886.0762.384
TSAR 11.29-0.819.419-2.971.734-4.417.254-3.65 -2.11 -4.46 -3.95 -0.72 -2.922.388-3.69
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แต่หลงัจากวนัเกิดเหตุการณ์เผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือหลกัทรัพยหุ์น้สามญั อตัราผลตอบแทนมีแนวโนม้

ปรับตวัลดลง นัน่คือ หลงัจากมีการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือหุน้สามญั นกัลงทุนกข็ายหลกัทรัพยหุ์น้สามญั 

เป็นไปไดว้า่อาจเกิด sell on fact คือ เม่ือหลกัทรัพยหุ์น้สามญัรับข่าวดีแลว้ ก็จะมีการขายทาํกาํไร เพราะมองวา่ก่อนหนา้

น้ีมีการรับรู้ข่าวดีแลว้ ทาํใหร้าคาหลกัทรัพยหุ์น้สามญัข้ึน เม่ือประกาศออกมาจึงขายทาํกาํไร แต่ในภาพรวมความ

ผิดปกติไม่ไดเ้กิดตลอดช่วง event window จึงอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคหลกัทรัพยหุ์น้สามญั  

ตารางที่ 2 อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํขาย (Sell) 

 

Day CTSAR Z-Test P-Value Day CTSAR Z-Test P-Value

-7 -2.2714 -0.6490 0.5164 1 -10.5794 -1.0076 0.3137

-6 -8.2708 -1.6710 0.0947* 2 -10.6622 -0.9633 0.3354

-5 -6.0438 -0.9970 0.3188 3 -13.2783 -1.1439 0.2527

-4 -0.9034 -0.1291 0.8973 4 -11.5571 -0.9532 0.3405

-3 -0.6868 -0.0878 0.9301 5 -10.2487 -0.8121 0.4167

-2 -0.1761 -0.0205 0.9836 6 -11.6393 -0.8888 0.3741

-1 -5.3886 -0.5819 0.5606 7 -8.2725 -0.6103 0.5417

0 -8.6334 -0.8721 0.3832

หมายเหต:ุ *** : sig. at α=1%, ** : sig. at α=5%, * : sig. at α=10%
 

 

จากตารางท่ี 2 กลุ่มหลกัทรัพย ์SET 100 ทั้งหมด 12 หลกัทรัพย ์พบวา่ก่อนวนัเกิดเหตุการณ์ ช่วง T-6 เกิด

เหตุการณ์ผิดปกติมาตรฐานสะสมอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 10 % แต่ทั้งน้ีความผิดปกติ มาตรฐานสะสมไม่ไดเ้กิด

ตลอดช่วง event window แมว้า่ราคาหลกัทรัพยจ์ะมีการปรับตวัในทิศทางลบ เป็นไปไดว้า่นกัลงทุนอาจรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารแลว้ หรือ อาจเกิดเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเผยแพร่บทวิเคราะห์ 

ภาพที่ 3  อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐาน (Total Standardized Abnormal Return : TSAR)และอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสม (Cumulative Standardized Abnormal Return: CSAR) ของกลุ่ม SET 100 

จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํขาย (Sell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
CTSAR -2.3 -8.3 -6 -0.9 -0.7 -0.2 -5.4 -8.6 -11 -11 -13 -12 -10 -12 -8.3
TSAR -2.3 -6 2.23 5.14 0.22 0.51 -5.2 -3.2 -1.9 -0.1 -2.6 1.72 1.31 -1.4 3.37
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จากภาพท่ี 3 เม่ือนาํอตัราผลตอบท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสมมาสร้างเป็นกราฟเพ่ือแสดง CTSAR เห็นไดว้า่

ก่อนวนัเกิดเหตุการณ์ T-2 นกัลงทุนเร่ิมทยอยขายหลกัทรัพยหุ์น้สามญั ทั้งน้ียงัคงมีการขายมาเร่ือยจนถึง หลงัวนั

เกิดเหตุการณ์ T+3 นกัลงทุนจึงกลบัเขา้มาซ้ือหลกัทรัพยหุ์น้สามญั เป็นไปไดท่ี้นกัลงทุนอาจมองวา่ หลกัทรัพยหุ์น้

สามญัท่ีไดรั้บคาํแนะนาํขาย ราคาหลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นข่าวร้ายไปแลว้ จึงเขา้มาซ้ือตอนท่ีราคาปรับลดลง แต่ใน

ภาพรวมความผิดปกติไม่ไดเ้กิดตลอดช่วง event window จึงอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคหลกัทรัพยหุ์น้

สามญั  

ตารางที่ 3 อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือ (Buy) และบทวิเคราะห์คาํแนะนาํขาย (Sell) รวมกนั 

Day CTSAR Z-Test P-Value Day CTSAR Z-Test P-Value

-7 9.0159 1.3016 0.1930 1 5.1570 0.2482 0.8040

-6 2.2050 0.2251 0.8219 2 0.6131 0.0280 0.9777

-5 13.8508 1.1545 0.2483 3 -5.9521 -0.2591 0.7956

-4 16.0260 1.1568 0.2473 4 -4.9519 -0.2064 0.8365

-3 17.9765 1.1606 0.2458 5 -6.5605 -0.2627 0.7928

-2 14.0722 0.8294 0.4069 6 -5.5630 -0.2146 0.8300

-1 16.1140 0.8793 0.3792 7 -5.8887 -0.2195 0.8263

0 9.2166 0.4704 0.6380

หมายเหต:ุ *** : sig. at α=1%, ** : sig. at α=5%, * : sig. at α=10%
 

จากตารางท่ี 3 กลุ่มหลกัทรัพย ์SET 100 ทั้งหมด  47 หลกัทรัพย ์ปรากฏวา่ไม่มีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ

สะสมอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นไปไดว้า่ นกัลงทุนอาจรับรู้ข่าวสารแลว้ 

 

ภาพที่ 4  อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐาน (Total Standardized Abnormal Return : TSAR)และอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสม (Cumulative Standardized Abnormal Return: CSAR) ของกลุ่ม SET 100 

จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือ (Buy) และแนะนาํขาย (Sell) รวมกนั 
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จากภาพท่ี 4 เม่ือนาํอตัราผลตอบท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสมมาสร้างเป็นกราฟเพ่ือแสดง CTSAR จะเห็นได้

วา่ ก่อนวนัเกิดเหตุการณ์เผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือและขายหลกัทรัพยหุ์น้สามญัรวมกนั อตัราผลตอบแทน

มีแนวโนม้เป็นบวก คือ มีการซ้ือหลกัทรัพยหุ์น้สามญั แต่หลงัเหตุการณ์เผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํซ้ือและขาย

หลกัทรัพยหุ์น้สามญัรวมกนั ตั้งแต่ T-1 อตัราผลตอบแทนก็มีแนวโนม้ลดลง คือ มีการขายหลกัทรัพยอ์อกมาและ

ยงัคงรับรู้ไปในทางลบจนถึง T-7 ประกอบกบัสภาวะตลาดในขณะนั้นดว้ย ท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ 

ตารางที่ 4 อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํถือ (Hold) 

 

Day CTSAR Z-Test P-Value Day CTSAR Z-Test P-Value

-7 15.6476 1.6440 0.1002 1 8.6375 -0.0836 0.9334

-6 12.9470 0.2643 0.7916 2 1.2177 -0.3814 0.7029

-5 23.8178 0.3141 0.7534 3 -1.2912 -0.4265 0.6697

-4 27.7223 1.0625 0.2880 4 -4.4718 -0.7013 0.4831

-3 30.8227 0.8730 0.3827 5 -0.6833 -0.1671 0.8673

-2 27.0453 0.9978 0.3184 6 3.2909 -0.0198 0.9842

-1 28.4260 0.5882 0.5564 7 -5.3566 -0.3840 0.7010

0 20.9327 0.1956 0.8449

หมายเหต:ุ *** : sig. at α=1%, ** : sig. at α=5%, * : sig. at α=10%
 

จากตารางท่ี 4 กลุ่มหลกัทรัพย ์SET 100 ทั้งหมด 16 ปรากฏวา่ไม่มีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมอยา่ง

มีนยัสาํคญั เป็นไปไดว้า่ นกัลงทุนอาจรับรู้ข่าวสารแลว้ 

ภาพที่ 5  อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐาน (Total Standardized Abnormal Return : TSAR)และอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสม (Cumulative Standardized Abnormal Return: CSAR) ของกลุ่ม SET 100 

จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํถือ (Hold)     
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จากภาพท่ี 5 เม่ือนาํอตัราผลตอบท่ีผิดปกติมาตรฐานสะสมมาสร้างเป็นกราฟเพ่ือแสดง CTSAR จะเห็นวา่

ช่วงก่อนวนัเกิดเหตุการณ์เผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํถือหลกัทรัพยหุ์น้สามญั อตัราผลตอบแทนอยู่ในทิศ

ทางบวก แต่หลงัวนัเกิดเหตุการณ์เผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํถือ อตัราผลตอบแทนมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง โดย

นกัลงทุนขายทาํกาํไร เพราะมองวา่หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่นั้น ในช่วงน้ีราคาหลกัทรัพยอ์าจไม่เคล่ือนไหวมากนกั จึง

ขายทาํกาํไร  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุน กรณีศึกษาบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ในกลุ่ม SET100 ผลการศึกษาพบว่า บทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุนมี

อิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์หุ้นสามญั แต่ไม่มาก ดังนั้น นักลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ทั้ งนักลงทุนทั่วไป ไม่

จาํเป็นตอ้งเช่ือบทวิเคราะห์ การลงทุนในหลกัทรัพยหุ์้นสามญั ตอ้งพิจารณาหลายปัจจยั เช่น บทวิเคราะห์ทาง

เทคนิค  ภาวะตลาดช่วงเวลานั้น หรือกระแสการไหลของเงินทุน (Fund Flow) ประกอบการตดัสินใจ เพ่ิมความ

น่าเช่ือถือ ซ่ึงบทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุน ก็เป็นขอ้มูลอีกทางหน่ึงท่ีให้นักลงทุนไวศึ้กษาเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจและกาํหนดแนวทางการลงทุน ซ่ึงผลสรุปท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานของทศันีย ์ก่อกุลดิลก, วราพร ติรสิทธ์ิ, 

สุวิมล วชัรวราทร และปิยภสัร ธาระวานิช (2554) คือ บทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุน ไม่เกิดผลตอบแทนผิดปกติ 

กล่าวคือ ถา้นักลงทุนปฏิบติัตามคาํแนะนาํของบทวิเคราะห์คาํแนะนาํการลงทุน จะไดรั้บผลตอบแทนปกติ แต่

แตกต่างจากงานศกัดิพล เจือศรีกลุ (2551) ท่ีพบวา่ ผลตอบแทนส่วนเกินปกติเฉล่ียของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บคาํแนะนาํ

ซ้ือใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นบวกดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมระยะเวลาหลงัวนัเกิดเหตุการณ์ เช่น 30 วนั หรือ 

45 วนั เพ่ือดูผลการศึกษาท่ีระยะยาวมากข้ึน เพราะอาจจะไดผ้ลการศึกษา ท่ีปัจจยัอ่ืนเขา้มามีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

นอ้ยลง และทั้งน้ีอาจศึกษาหุน้สามญัในกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือหาผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด เช่น  หุน้สามญัใน SET 50 แต่ตอ้ง

เพ่ิมจาํนวนปีท่ีจะศึกษา หรือ หุน้ในกลุ่ม Dividend Stock เป็นตน้ 
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การสํารวจความรู้ความเข้าใจด้านการเงนิที่เกีย่วข้องกบัการบริหารการเงนิ 

กรณศึีกษาการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

Financial Knowledge and Understanding Survey Involving Financial 

Management: Case Study of Expressway Authority of Thailand 

สายชล  สนธิเดชกุล1  และ ภทัรกติติ์ เนตินิยม2 

Saichon Sonthidetkun and  Pattaragit Netiniyom 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายการเงิน

และบญัชีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูบ้ริหารและพนกังานระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 105 คน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน และการนาํความรู้

ความเขา้ใจไปใชใ้นการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ บุคลากรท่ีมี

อายตุ่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนัทั้งในดา้นผลตอบแทน ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นความเส่ียง และในภาพรวม 

บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัเฉพาะในดา้นความเส่ียง  และความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน มีความสัมพนัธ์

กบัการนาํความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

คาํสาํคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, การบริหารการเงิน, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research aims to investigate the literacy and the opinion of working performance of financial 

and accounting personnel of Expressway Authority of Thailand.  The sample groups of this research are financial 

and accounting department, Expressway Authority of Thailand for 105 people. The result shows that the sample 

groups have financial literacy for overview management in middle level. Sample groups’ opinion in the understanding 

of performing in financial management for overview management is in middle level. Hypothesis testing result 

shows that the difference of personnel’s age affects to the understanding of return of investment, operation, risk 

and overall aspect. The difference of working experience in financial management affects to an opinion especially in 

risk management. Moreover, the financial knowledge and understanding relates to the performance. 

 

Keywords: knowledge, understanding, Expressway Authority of Thailand 
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.1. บทนํา  
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีภารกิจหลกัในการสร้างหรือจดัให้มีทางพิเศษ

ดว้ยวิธี ใด ๆ ตลอดจนบาํรุงรักษาทาง  และพฒันาโครงการทางพิเศษเส้นทางใหม่ เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกและ

ลดปัญหาการจราจร ซ่ึงในดา้นการบริหารจดัการองคก์ร กทพ. ให้ความสําคญักบัการบริหารการเงิน โดยถือเป็น

หวัใจสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ มีผลประกอบการท่ีดี ซ่ึงผลการดาํเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่าน

มามีผลกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กทพ. จึงสามารถนาํเงินไปลงทุนเพ่ือให้เกิดดอกผลได ้นอกจากน้ี กทพ. ได้

ตระหนกัเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายดา้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการพฒันาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบทั้ งองค์กร ให้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการปฏิบติังาน รวมทั้งเสริมสร้างทศันคติและจิตสาํนึกท่ีดีต่อตนเองและ

องค์กร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะสํารวจความรู้ความเขา้ใจในดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในเร่ืองการบริหารเงินลงทุน และสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือลงทุนได้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งรองรับการขยายงานและปรับเปล่ียนองค์การตาม

นโยบายของรัฐบาลในอนาคต นาํไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน 

 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
    1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการเงินของ

บุคลากร และความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินของบุคลากร เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร กทพ. 

      2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินของบุคลากร กทพ. กบั

ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินของบุคลากร กทพ. 

 

1.2 ขอบเขตของการวจัิย 
 
    ดา้นประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนักงานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายการเงินและบญัชี ของ กทพ. 

จาํนวน 126 คน ดา้นเน้ือหาการศึกษา เป็นการสาํรวจความรู้ความเขา้ใจ และการนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการบริหารการเงินของ กทพ.  ในดา้นผลตอบแทน ดา้นการดาํเนินงาน และดา้นความเส่ียง โดยใชร้ะยะเวลา

ในการดาํเนินการวิจยั ผูวิ้จยัดาํเนินการระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 

 

1.3 สมมติฐานการวจัิย 

 

      1.  บุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การบริหารการเงินแตกต่างกนั 
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     2.  บุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ. ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินแตกต่างกนั 

      3. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของบุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ.  มี

ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 การศึกษาคร้ังนี ้อ้างองิจากแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องและสําคัญ ดังนี้ 
     

      แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ ความรู้ตามพจนานุกรมทางการศึกษา ไดใ้หค้าํจาํกดัความความรู้วา่ เป็น

ความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างท่ีเกิดจากการศึกษาหรือคน้หา หรือเป็นความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี 

ส่ิงของหรือบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกต ประสบการณ์หรือจากรายงานการรับรู้ขอ้เท็จจริงตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยั

เวลา 

      ทฤษฎีการลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549) ปัจจยัท่ีเป็น

ตวักาํหนดจุดมุ่งหมายของผูล้งทุน เช่น  อายขุองผูล้งทุน (The Age of the Investor) ผูล้งทุนท่ีมีอายนุอ้ยหรือระหว่าง 

25-40 ปี มกัจะกลา้เส่ียงและสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดความงอกเงยแก่เงินสด แต่ผูล้งทุนท่ีมีอายุ 40-50 

ปี อาจสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดป้ระจาํ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาระทางครอบครัวและผูล้งทุนท่ีมีอายุ

มากกวา่ 60 ปี ยิ่งพอใจในลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหร้ายไดแ้น่นอน และผูล้งทุนมกัจะมีเป้าหมายสุดทา้ยในการลงทุน

ไวว้่า พยายามลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใหค้วามพอใจแก่เขามากท่ีสุด ณ ระดบัความ

เส่ียงนั้น ๆ มากกวา่การใหค้วามสาํคญักบักระบวนการ 

 

2.2 การศึกษาในคร้ังนี ้อ้างอิงจากงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในอดีต ดังนี ้
 

      ธญัวรัตน ์ สุวรรณะ และธฤษญา  ขนัแกว้ (2555) ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรายย่อยไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุน

รายย่อยไทยส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรัพย์และความรู้เก่ียวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชก้บัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การประยุกต์ใชด้า้น ความมีเหตุผลและความพอประมาณอยู่ระดบัมากและดา้นมีการ

ประยกุตใ์ชด้า้นการมีภูมิคุม้กนัใน ระดบัปานกลาง นกัลงทุนรายย่อยไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นการลงทุนในหลกัทรัพยด์า้นความพอประมาณแตกต่างกนั โดยนกัลงทุนราย

ยอ่ยกลุ่มท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้นการลงทุนในหลกัทรัพย์

ด้านความ พอประมาณ มากกว่านักลงทุนรายย่อยทุกกลุ่ม  นักลงทุนรายย่อยมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนในหลกัทรัพยด์า้น ความมีเหตุผลแตกต่างกนั 

      วิมลภทัร อกักาญจน์วาณิชย ์และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ (2556) ไดศึ้กษาความรู้ความเขา้ใจการลงทุน

กองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง ความรู้
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ความเขา้ใจการลงทุนกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลพุทธ ชินราชพิษณุโลก ผลศึกษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ีย 30,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การลงทุนมาก่อนแลว้ก็ขาดความรู้

ความเขา้ใจเร่ืองกองทุนรวมอยา่งชดัเจน  

 

3. วธีิการศึกษา  
 
      วิธีการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

      1. การวิจยัเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ.  จาํนวน 105 คน ในการสํารวจความรู้ความเขา้ใจดา้นเงินสดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของบุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ. ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

(Close–ended Questions) และคาํถามปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

       ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงาน 

ช่วงเวลาท่ีบรรจุเขา้ทาํงานใน กทพ. และประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน  

       ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินท่ีเก่ียวกบัการบริหารการเงิน จาํนวน 20 ขอ้ 

เป็นคาํถามแบบเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ Likert’s Scale โดย

กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 3 ระดบั คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่ 

       ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน จาํนวน 15 ขอ้ 

เป็นคาํถามแบบเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ Likert’s Scale โดย

กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และ

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

       ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารการเงินของ กทพ . มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended 

Questions) 

     2. การวิจยัเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ กทพ. จาํนวน 4 คน แบบเชิงลึก (In - depth 

Interview) มีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) เพ่ือสํารวจความเขา้ใจดา้น

การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของ กทพ. โดยมีประเด็นขอ้คาํถามจาํนวน 5 ประเด็น ดงัน้ี (1) แนวโนม้

การบริหารการเงินของ กทพ. ในอนาคตควรมีลกัษณะอย่างไร (2) ผลตอบแทนของการลงทุนในอดีตท่ีผ่านมา 

พิจาณาแลว้มีความพึงพอใจระดบัใด เพราะเหตุใด (3) กทพ. จะกาํหนดนโยบายในอนาคตอย่างไร (4) อะไรคือ

จุดสําคญัในการบริหารการเงินของ กทพ. ในอนาคต  และ (5) นโยบายการจา้งผูเ้ช่ียวชาญควรจา้งวิธีใด ระหว่าง

ผูเ้ช่ียวชาญรายบุคคล กบัจา้งท่ีปรึกษา (Consult) จึงจะไดป้ระโยชนม์ากกวา่กนั 
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     สําหรับการศึกษาคร้ังนีม้ีกรอบแนวคิดดังนี ้

     

  
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
 
     การศึกษาในคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

ชาย 20 19.0 

หญิง 85 81.0 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

อาย ุ    

ตํ่ากวา่ 25 ปี 2 1.9 

25 – 35 ปี 42 40.0 

36 – 45 ปี 34 32.4 

46 ปีข้ึนไป 27 25.7 

ระดบัการศึกษาสูงสุด    

ปริญญาตรี 64 61.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 41 39.0 

ตาํแหน่งงาน    

ผูบ้ริหาร 10 9.5 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ 95 90.5 

ช่วงเวลาท่ีบรรจุเขา้ทาํงานใน กทพ.    

ก่อนปี 2554 70 66.7 

ปี 2554 – 2556 21 20.0 

ปี 2557 – 2559 14 13.3 

ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน 

 

 

  

นอ้ยกวา่ 12 เดือน          59        56.2 

12 – 36 เดือน          11        10.5 

37 – 60 เดือน          16        15.2 

มากกวา่ 60 เดือน          19        18.1 

 

      1. จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตาํแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีการบรรจุเขา้ทาํงานก่อนปี พ.ศ. 2554 และมีประสบการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินนอ้ยกว่า 12 เดือน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของวิมลภทัร  อกักาญจน์วาณิชย ์และ ปาริ

ชาติ  ราช-ประดิษฐ์ (2556) ซ่ึงไดศึ้กษาความรู้ความเขา้ใจการลงทุนกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยสาขา

โรงพยาบาลพุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ีย 30,001 – 50,000 บาท สะทอ้นให้เห็นว่า

เป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ของผูป้ฏิบติัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเงินและบญัชีของหน่วยงาน 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบบุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการบริหารการเงินแตกต่างกนั 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 

ดา้นผลตอบแทน ดา้นการดาํเนินการ ดา้นความเส่ียง ภาพรวม 

เพศ       Sig. = 0.991       Sig. = 0.778 Sig. = 0.450  Sig. = 0.818 

อาย ุ  Sig. = 0.014*  Sig. = 0.004*  Sig. = 0.014*   Sig. = 0.000* 

ระดบัการศึกษา Sig. = 0.124  Sig. = 0.025* Sig. = 0.780 Sig. = 0.092 

ตาํแหน่งงาน Sig. = 0.106 Sig. = 0.057 Sig. = 0.545 Sig. = 0.071 

ช่วงเวลาท่ีบรรจุ Sig. = 0.151 Sig. = 0.146 Sig. = 0.817 Sig. = 0.220 

ประสบการณ์     Sig. = 0.791     Sig. = 0.421     Sig. = 0.907    Sig. = 0.805 

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

      2. จากตารางท่ี 2 พบวา่ บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินแตกต่างกนั

ทั้งในดา้นผลตอบแทน ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นความเส่ียง และในภาพรวม  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด

ต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินแตกต่างกนัเฉพาะในดา้นการดาํเนินงาน แตกต่างกนั แต่ใน

ดา้นอ่ืน ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ ซ่ึงอธิบาย

ไวโ้ดยสรรพวุฒิ  พิพฒัพนัธ์ (2538) ว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ มีอยู่ 2 ปัจจยั  

โดยหน่ึงในนั้นก็คือปัจจยัส่วนบุคคล  ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ระดบัการศึกษา (2) ความเช่ือ (3) สถานภาพทางสังคม 

และ (4) ประสบการณ์ 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบบุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินแตกต่างกนั 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 

ดา้นผลตอบแทน ดา้นการดาํเนินการ ดา้นความเส่ียง ภาพรวม 

เพศ Sig. = 0.549 Sig. = 0.391 Sig. = 0.728 Sig. = 0.450 

อาย ุ Sig. = 0.104 Sig. = 0.361 Sig. = 0.102 Sig. = 0.177 

ระดบัการศึกษา        Sig. = 0.148        Sig. = 0.179        Sig. = 0.780       Sig. = 0.092 

ตาํแหน่งงาน Sig. = 0.708 Sig. = 0.226 Sig. = 0.196 Sig. = 0.270 

ช่วงเวลาท่ีบรรจุ Sig. = 0.584 Sig. = 0.957 Sig. = 0.150 Sig. = 0.508 

ประสบการณ์ Sig. = 0.435 Sig. = 0.220   Sig. = 0.016* Sig. = 0.101 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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      3. จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนัเฉพาะในดา้นความเส่ียง แต่ในดา้นอ่ืน ๆ และในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงาน และช่วงเวลาท่ีบรรจุเขา้ทาํงานใน กทพ.

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็น

วา่ กทพ. มีการวางรูปแบบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบั

มีลกัษณะการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินของบุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชี

ของ กทพ. มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 

     

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การบริหารการเงิน 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 

ดา้นผลตอบแทน ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นความเส่ียง ภาพรวม 

ดา้นผลตอบแทน   Sig. = 0.032* Sig. = 0.398 Sig. = 0.547 Sig. = 0.133 

ดา้นการดาํเนินงาน Sig. = 0.793 Sig. = 0.211 Sig. = 0.208 Sig. = 0.768 

ดา้นความเส่ียง Sig. = 0.082 Sig. = 0.096     Sig. = 0.004**  Sig. = 0.016* 

ภาพรวม Sig. = 0.069 Sig. = 0.464  Sig. = 0.045* Sig. = 0.082 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

     4. จากตารางท่ี 4 พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในดา้นผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติงานในด้านผลตอบแทน  ความรู้ความเข้าใจในด้านความเส่ียง มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบติังานในดา้นความเส่ียงและในภาพรวม  และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินในภาพรวม มี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงินในดา้นความเส่ียง จากผลการศึกษา

ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ความรู้ความเขา้ใจในแต่ละดา้น ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 

ไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส้ิน และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการปฏิบติังานใด ๆ ก็ตาม ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความ

เขา้ใจ จึงจะสามารถปฏิบติังานนั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มต่ีอการบริหารการเงิน 
 

      ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สรุปไดว้่า ในดา้นแนวโนม้การบริหารการเงินของ กทพ. ในอนาคต มีการให้

ความเห็นว่า กทพ. จะตอ้งยึดหลกัพ่ึงพาตนเองให้ได ้เน่ืองจากภาครัฐไม่มีเงินมากพอท่ีจะช่วยเหลือ กทพ. ในการ

ลงทุนก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต  เงินท่ีมีอยู่ตอ้งลงทุนในโครงการระบบรางเป็นหลกั ภาครัฐจะรับภาระค่าจดั

กรรมสิทธ์ิท่ีดินให้เท่านั้น ส่วนค่าก่อสร้าง กทพ. จะตอ้งรับภาระค่าลงทุนเอง โดยมีแนวโนม้ท่ีจะใชวิ้ธีระดมทุน
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กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) และควรบริหารตามสัญญาเม่ือมีการร่วมลงทุนอยา่งตรงไปตรงมา 

มุ่งเนน้การสร้างรายไดจ้ากการจดัเก็บค่าผา่นทางมากข้ึน ควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสม  พร้อม ๆ กนักบัการควบคุม

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานบุคคลและการใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และคาํนึงถึงความ

จาํเป็นในการใชจ่้าย ในดา้นความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของการลงทุนในอดีตท่ีผ่านมาของ กทพ. พบวา่ ส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจในระดบัท่ีดี ในดา้นการกาํหนดนโยบายในอนาคต พบวา่ ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การกาํหนดนโยบายเชิงรุก 

การเพ่ิมจุดข้ึนลงทางด่วน และการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วย รวมทั้งยึดหลกัพ่ึงพาตนเอง โดยจะตอ้งพยายามใชพ้ื้นท่ี

ในเขตทางพิเศษท่ีมีอยู่มาก มาจดัสรรประโยชน ์และตอ้งพยายามลดค่าใชจ่้ายท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน ในดา้นจุดสาํคญั

ในการบริหารการเงินของ กทพ. ในอนาคต พบวา่ ส่วนใหญ่มุ่งเนน้ให ้กทพ. หารายไดเ้พ่ิม และการควบคุมค่าใชจ่้าย

ขององคก์รใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และในดา้นนโยบายการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ ควรจา้งวิธีใดระหว่างจา้งผูเ้ช่ียวชาญ

รายบุคคลกบัจา้งท่ีปรึกษา (Consult) แลว้ไดป้ระโยชน์มากกว่ากนั พบว่า ควรเลือกวิธีจา้งท่ีปรึกษาจะดีกว่าจา้ง

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคล เพราะงานศึกษาการลงทุนก่อสร้างทางพิเศษตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในหลายๆ ดา้นทาํงาน

ร่วมกนั เน่ืองจากมีรายละเอียดและองค์ประกอบเฉพาะดา้นเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งการมีท่ีปรึกษาเป็นกลุ่มบุคคล

หลายดา้น จะทาํใหมี้การร่วมกนัตดัสินใจ และรอบคอบมากกวา่ท่ีจะเป็นงานของผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคล ในขณะ

ท่ีบางท่านมีความเห็นวา่ควรจา้งผูเ้ช่ียวชาญรายบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพนกังานท่ีเกษียณไปแลว้ 
 

ข้อเสนอแนะที่มต่ีอการบริหารการเงนิ 
 

       ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการบริหารการเงินของ กทพ. สรุปไดว้่า ความเหมาะสมของการระดม

เงินทุนทั้ งในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund)  หรือในสัญญาร่วมลงทุน (Public Private 

Partnerships) ลว้นแต่มีประโยชน์ต่อ กทพ. ทั้งส้ิน และยงัเป็นการลดหน้ีสาธารณะของประเทศอีกดว้ย ซ่ึงจะเป็น

ประโยชนด์ว้ยกนัทั้งสองฝ่ายเม่ือสญัญาถูกทาํข้ึนอยา่งเป็นธรรม ไม่มีใครไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบทั้งในปัจจุบนัและ

ในอนาคต เพ่ือป้องกนัการร้องเรียน หรือฟ้องร้องระหวา่งคู่สญัญา จึงควรทาํสัญญาใหรั้ดกุมและเป็นรูปธรรม และ

มีการบริหารสญัญาอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึง กทพ. ควรวิเคราะห์เหตุผลและประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนโครงการต่าง ๆ 

การบริหารจดัการ การกระจายความเส่ียง สภาพคล่องทางการเงิน และเศรษฐกิจ ให้รอบคอบและรัดกุมก่อนการ

ลงทุน  

 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
      ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของ กทพ. ยงัมี

ความรู้ความเขา้ใจและความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยบุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนัทุกดา้น ในขณะท่ีบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา

สูงสุดต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินแตกต่างกันเฉพาะในดา้นการดาํเนินงานเท่านั้น ส่วน

ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานแตกต่าง

กนัเฉพาะในดา้นความเส่ียง แต่ในดา้นอ่ืน ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และความรู้ความเขา้ใจในแต่ละดา้น

ลว้นแต่มีความ สัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส้ิน ในส่วนของขอ้คิดเห็นและ
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ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการบริหารการเงินของ  กทพ. จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สรุปไดว้่ามุ่งเนน้ให ้กทพ. มีการหา

รายไดเ้พ่ิมเติมไปพร้อม ๆ กบัการควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการพฒันานวตักรรม รวมทั้ง

จะตอ้งยึดหลกัพ่ึงพาตนเองใหไ้ด ้โดยจะตอ้งพยายามใชท้รัพยากรท่ีมีอยูม่าจดัสรรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

      การศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน กรณีศึกษาการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 

  1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า บุคลากรฝ่ายการเงินและบญัชีของ กทพ. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ และ

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารการเงินแตกต่างกัน และบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานแตกต่าง

กนั ดงันั้น กทพ. จึงควรออกแบบแผนการพฒันาคุณภาพบุคลากรของ กทพ. ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะปัจจยัส่วน

บุคคล เพ่ือใหมี้กระบวนการรับรู้ และการนาํผลจากการพฒันาคุณภาพของบุคลากรไปใชใ้นการพฒันากระบวนการ

ทาํงาน เพ่ือพฒันาคุณภาพขององคก์รต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

  2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของพนกังาน

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และจากผลการศึกษาท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินของ

บุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน ดงันั้น กทพ. ควรวางแผนและดาํเนินการใน

การพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของบุคลากรโดยเร่งด่วนและเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรฝ่ายบริหารและพนกังานในฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน การลงทุน การวางแผน

และการประเมินผล เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือนการบริหารการเงินขององคก์ร  

  3. จากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในเชิงลึกท่ีพบว่า ผูบ้ริหารให้ความสาํคญักบัการกาํหนดนโยบายเชิงรุก 

การเพ่ิมจุดข้ึนลงทางด่วน และการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วย รวมทั้งการหารายไดเ้พ่ิม และควบคุมค่าใช้จ่ายของ

องค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้การพึงพาตนเองให้ได ้ซ่ึงการจะบรรลุเป้าหมาย

ดงักล่าวพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีศกัยภาพท่ีเพียงพอ ดงันั้น กทพ. จึงควรส่งเสริมใหบุ้คลากรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารการเงิน ใหมี้การแสดงความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงิน โดย

ยึดหลกัพ่ึงพาตนเอง เช่น การประกวดแผนธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร การพฒันาบุคลากรภายในใหเ้ป็น

วิทยากรในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารเงินแก่เพ่ือนพนกังานแทนการจา้งวิทยากรจากภายนอก เป็นตน้ 
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การจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกบักลุ่มกองทุน

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนโดยใช้ปัจจัยด้านอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

Analysis distinguish of rate of return and risk on investment in real estate fund 

between Thailand and China 

Xin Chen1 และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย2 

Xin Chen and Dr. Nongnapad Kaewploy 

  

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อเพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์น

ประเทศไทยและประเทศจีน ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชวิ้ธีการ

หาอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยเพ่ือหาอตัราผลตอบแทน ใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ค่าเบตา้เพ่ือหาความเส่ียง และใชค่้าSharpe Model, Treynor Model และ Jensen Model เพ่ือวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทุน โดยทาํการศึกษากองทุนองสังหาริมทรัพย ์ 27 กองทุน ประกอบดว้ยประเทศไทยจาํนวน 20 กองทุน และ

ประเทศจีนจาํนวน 7 กองทุน ระยะเวลาตั้งแต่ 31 เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2556 ถึง 31 เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2557  

 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอัตราผลตอบแทน, Sharpe Ratio ,Alpha Jensen และBetaเป็นตัวปัจจัยท่ีสําคัญท่ี

แตกต่างกนัของกลุ่มกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะSharpe Ratio และBetaมีความสามารถในการอธิบายจาํแนก

ความแตกต่างมากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนั และAlpha Jensen การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใน

ประเทศจีนมีความน่าสนใจกว่าลงทุนในประเทศไทย เน่ืองจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนให้

ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย เม่ือเทียบกบัความเส่ียง 1หน่วย แต่งานวิจยัคร้ังน้ีมี

ขอ้จาํกดัในเร่ืองจาํนวนกองทุน ระยะเวลาในการศึกษา ดงันั้นการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นคร้ังน้ี เป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงนกัลงทุนควรจะคาํนึงถึงการวิเคราะห์ท่ีดว้ย

วิธีอ่ืนๆ ในการตดัสินใจลงทุน 

คาํสาํคัญ: อัตราผลตอบแทน,ความเส่ียง, กองทุนอสังหาริมทรัพย์, ประเทศไทย, ประเทศจีน 

 

Abstract 

The objective of this research is to compare the rate of return and value-at-risk (VaR) of real estate funds in China 

and Thailand. The author has completed the collection of the relevant data. The main means include - obtaining the 

rate of return through comparing the difference in net value of the unit price on a daily basis, calculating VaR based 

on the standard deviation and beta values; and operating the Sharpe Model, Treynor Model and Jensen Model to 

measure the performance of the funds. This research started from 31st December 2013 and lasted one year time. 

There were 20 real estate funds in Thailand 7 in China being used as the research samples. Through the comparison 
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of the rate of return and VaR of real estate funds in China and Thailand, the research has found out that the rate of 

return, Sharpe Ratio, Alpha Jensen and Beta is a major factor of different groups of real estate funds. The Sharpe 

Ratio Beta has the ability to explain and distinguish more yield per day and Alpha Jensen. the targeted funds in 

China enjoys a higher yield rate compared to the funds in Thailand when the same level of risk is taken into 

consideration. A note is that due to the limitation of the amount of funds that were considered and the time, the 

result of this research should only be regarded as a basic analysis. Investors should also take account of other 

research outcomes while making the investment decisions  

 

Keywords: Rate of return, Risk, Real estate funds, Thailand, China 
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1. บทนํา 

 

จากขอ้มูลพ้ืนฐานของธุรกิจ ประเทศจีนกบัประเทศไทยมีความผูกพนัและติดต่อกนัมาอย่างยาวนานนบั

จากสมยัโบราณจนถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงท่ีเด่นชดักคื็อมีการทาํธุรกิจคา้ขายระหวา่งกนั ปัจจุบนัจีนกบัไทยยงัมีความร่วมมือ

ดา้นเศรษฐกิจการคา้ขายและความสัมพนัธ์การลงทุนกนัซ่ึงนบัวนัยิ่งมีความสาํคญัมากข้ึน ในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บโอกาสเจริญเติบโตเร็วข้ึน ซ่ึงอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมี

ความสําคัญอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจโลกซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

อุตสาหกรรมผลิตก่อสร้าง แต่นกัลงทุนจีนและไทยขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ

และขาดความรู้ความเขา้ใจในการพิจารณาปัจจยัสินแวดลอ้มต่างๆในต่างประเทศ จงัไม่สามารถเลือกกองทุนท่ี

เหมาะสมในการลงทุน การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะกองทุนอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมความรู้และ

ความเขา้ใจกบันกัลงทุนในการลงทุนกองทุนต่างประเทศอยา่งท่ีเหมาะสม 

โดยศึกษาวิเคราะห์และจําแนกความแตกต่างโดยอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยและประเทศจีน เน่ืองจากประเทศจีนมีการศึกษาในอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงใน

การลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพยค่์อนขา้งนอ้ยผลวิจยัคร้ังน้ีอาจเป็นแนวทางท่ีสามารถใหค้วามรู้กบันกัลงทุนจีน

และช่วยนกัลงทุนชาวจีนในการวางแผนดาํเนินการลงทุนกองทุน  ช่วยนกัลงทุนชาวไทยหรือผูล้งทุนรายย่อยในการ

ตดัสินใจในการลงทุนกองทุนและเป็นตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ไทย ท่ีสาํคญัสร้างความเขา้ใจและความสะดวกในการเสนอขอ้มูลกองทุนต่างประเทศใหก้บันกัลงทุนชาวไทยและชาว

จีนท่ีสนใจลงทุนในต่างประเทศ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 
 

     (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2543), (พรชยั จิรวินิจนนัท,์ 2535), (สนัติ กีระนนัทน,์ 2546), (อญัญา ขนัธวิทย,์ 2547),  

(Bodie Z. Kane A. and Marcus A.J, 2005), (Cheng F. Lee,John C.Lee,Alice C.Lee, 2000), (Robert A. Strong, 2006) 
 

2.2 รูปภาพและตาราง 

 

 

 

 

 

 

        

 

รูปที่  1   ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีมา:โดยทไดม้าจากคาํนวณ 
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       ตารางท่ี  1  อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ต่อวนัของตลาดหลกัทรัพย์และผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง 

 

BENCHMARK  𝑅𝑅𝑝𝑝���� 𝜎𝜎𝑝𝑝  

000001,SH 0.00008 0.00879 

SET 0.00079 0.00726 

PBOC 0.00023  

ShortGov 0.00008  

 

ตารางที่  2  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนั ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเบตา้ของกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์น

ประเทศไทย และจีน 

FUND Name 

070311 

160218 

150117 

150118 

000193 

000180 

206011 

BKKCP 

CPNCG 

CPNRF 

CRYSTAL 

FUTUREPF 

GOLDPF 

KPNPF 

LHPF 

LUXF 

MIPF 

QHOP 

QHPF 

SPWPF 

SSPF 

TFUND 

TLOGIS 

𝑅𝑅𝑝𝑝���� 

0.00067 

0.00212 

0.00025 

0.00411 

0.00008 

0000094 

0.00071 

0.00021 

0.00045 

0.00046 

0.00037 

0.00066 

0.00055 

0.00059 

0.00002 

0.00029 

0.00106 

0.00185 

0.00054 

0.00029 

0.00049 

0.00024 

0.00061 

𝜎𝜎𝑝𝑝  

0.00534 

0.01448 

0.00039 

0.03168 

0.01020 

0.00655 

0.00620 

0.00708 

0.00774 

0.00639 

0.00743 

0.00646 

0.01177 

0.00782 

0.00554 

0.01461 

0.04220 

0.00972 

0.00555 

0.00562 

0.01396 

0.00636 

0.00688 

β 

0.11728 

0.54065 

0.00047 

1.16249 

0.15850 

0.04916 

0.07755 

0.01400 

028200 

0.22677 

0.01099 

0.08547 

0.18535 

0.05001 

0.14018 

0.34171 

0.43083 

0.18466 

0.06052 

0.13528 

0.11219 

0.05579 

0.07739 
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TNPF 

UOB8TF 

BTSGIF 

TLGF 

0.00013 

0.00037 

0.00099 

0.00044 

0.00647 

0.00877 

0.00798 

0.00827 

0.15723 

0.10654 

0.20270 

0.12619 

 

ตารางที่  3  ตาราง Structure Matrix 

Structure Matrix 

  

Function 

1 

Average Return -.625 

Alpha Jensena -.607 

Sharpe Ratio -.474 

 

Beta 
-.473 

Treynor .271 

Coefficient of Variation (CV) 
.167 

Standard Deviation -.058 
 

ตารางที่  4   การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 
ANOVA 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Average Return Between 

Groups 
.046 1 .046 5.949 .022 

Within Groups 
.192 25 .008     

Total .238 26       

Standard 

Deviation 

Between 

Groups 
.038 1 .038 .051 .822 

Within Groups 
18.574 25 .743     

Total 18.612 26       

Beta Between 

Groups 
.208 1 .208 3.407 .077 

Within Groups 
1.524 25 .061     

Total 1.731 26       

Coefficient of 

Variation (CV) 

Between 

Groups 
1701.921 1 1701.921 .427 .520 
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Within Groups 
99757.113 25 3990.285     

Total 101459.034 26       

Sharpe Ratio Between 

Groups 
.013 1 .013 3.417 .076 

Within Groups 
.099 25 .004     

Total .112 26       

Alpha Jensen Between 

Groups 
.000 1 .000 5.066 .033 

Within Groups 
.000 25 .000     

Total .000 26       

Treynor 

Ratio 

Between 

Groups 
.000 1 .000 1.118 .301 

Within Groups 
.003 25 .000     

Total .003 26       

 

2.3 การเขยีนสมการ 

 

𝑅𝑅𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

 
     

     สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 

 

𝜎𝜎𝑝𝑝 = ���𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑝𝑝�����
2

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

𝑛𝑛� �

1
2

 

     

     สมการท่ี (2)แสดงการคาํนวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วนัท่ี t 

 

𝛽𝛽𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑐𝑐 𝜎𝜎𝑐𝑐2⁄  
     

     สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณค่าเบตา้ของกองทุนรวม ณ วนัท่ี t 

 

C. V =
𝜎𝜎𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑝𝑝����

 

     

     สมการท่ี (4) แสดงการคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนั    

 

𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽 = 𝑅𝑅𝑝𝑝���� − �𝑅𝑅𝑓𝑓��� + (𝑅𝑅𝑐𝑐���� − 𝑅𝑅𝑓𝑓���)𝛽𝛽𝑝𝑝� 
     

     สมการท่ี (5) แสดงการคาํนวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Jenson  
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Treynor ratio =
(𝑅𝑅𝑝𝑝���� − 𝑅𝑅𝑓𝑓���)

𝛽𝛽𝑝𝑝
 

     

     สมการท่ี (6) แสดงการคาํนวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor 

 

Sharpe ratio =
(𝑅𝑅𝑝𝑝���� − 𝑅𝑅𝑓𝑓���)

𝜎𝜎𝑝𝑝
 

     สมการท่ี (7) แสดงการคาํนวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์น

ประเทศไทยและจีนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยมีรวมทั้งส้ิน 50 กองทุนและ

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศจีนมีรวมทั้งส้ิน 10 กองทุน การศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกกองทุน

ท่ีมีสภาพคล่องและมีการช้ือขายอยา่งสมํ่าเสมอและระยะเวลาท่ีนานพอจากกองทุนรวมทั้งส้ินกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยจาํนวน 20 กองทุน และกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศจีน 7 

กองทุน ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่31 เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2556 ถึง 31 เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2557 การ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพยไ์ดใ้ชร้าคาปิดรายวนัของกองทุนแต่ละตวัใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี เป็นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง(Risk Free Rate)และใชข้อ้มูล

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย(SET Index) และดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศจีน(000001. SH)

ในการใชค้าํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยใชท้ฤษฎีแบบจาํลองการกาํหนดราคาสินทรัพย ์ (Capital Asset 

Pricing Model: CAPM) สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์ 2 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Discriminant 

Analysis และ ANOVA เพ่ือจาํแนกความแตกต่างของกองทุน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ขอ้สมมติฐานของการวิจยั 

 กองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศจีนและประเทศไทยมีความแตกต่างกนัในดา้นปัจจยัอตัราผลตอบแทน 

และความเสียง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เคร่ืองมือANOVA ปัจจัยเหล่าน้ีท่ีมีค่าSigท่ีน้อยกว่า 0.05 จะสามรถ

อธิบายการจาํแนกความแตกต่างของกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศจีน และประเทศไทย อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

เคร่ืองมือ Discriminant Analysis ประเมินจากค่า Standardized discriminant Coefficient ของแต่ละตัวแปรไม่ดู

เคร่ืองหมายบวกหรือลบ ซ่ึงตวัแปรไหนมีค่าสูงก็จะมีอิทธิพลมากในการจาํแนกกลุ่มมากสุดและประเมินจากค่า 

Discriminant Loading ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่ +0.4 หรือ -0.4 จึงจะถือวา่มีความสาํคญัในการจาํแนกกลุ่ม 
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ภาวการณ์ช้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย (SET) ระยะเวลาทาํการช้ือขายตั้งแต่ 31 

เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2556 ถึง 31 เดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2557 จากการศึกษาพบวา่ ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเฉล่ียอยู่ ท่ีร้อยละ 0.079 ต่อวนั และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 0.726 อัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเฉล่ียต่อวนัเท่ากบัร้อยละ 0.008  

ส่วนผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศจีนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.008 ต่อวนั และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบัร้อยละ 0.879 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเฉล่ียต่อวนัเท่ากบัร้อยละ 

0.023 

ผลการเปรียบเทียบค่าอตัราผลตอบแทนพบว่า กองทุนท่ีมีค่าอตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดคือกองทุน 150118 

ร อ ง ล ง ม า คื อ  160218, QHOP, MIPF,  BTSGIF, 000180, 206011,070031, FUTUREPF, TLOGIS, KPNPF, 

GOLDPF, QHPF, SSPF.CPNRF, CPNCG, TLGF, CRYSTAL, UOB8TF, LUXF, SPWPF, 150117, TFUND, 

BKKCP, TNPF, 000193, LHPF 

ผลการเปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า กองทุนท่ีมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุดคือ 

กองทุน MIPF รองลงมาคือ 150118, LUXF, 160218, SSPF, GOLDPF, 000193, QHOP, UOB8TF, TLGF, BTSGIF, 

KPNPF, CPNCG, CRYSTAL, BKKCP, TLOGIS, 000180,TNPF, FUTUREPF, CPNRF, TFUND, 206011, 

SPWPF, QHPF, LHPF, 070031, 150117 

ผลการเปรียบเทียบค่าเบตา้พบว่า กองทุนท่ีมีค่าเบตา้สูงท่ีสุดคือกองทุน 150118  รองลงมาคือ 160218, 

MIPF, LUXF, CPNCG, CPNRF, BTSGIF, GOLDPF, QHOP, 000193, TNPF, LHPF, SPWPF, TLGF, 070031, 

SSPF, UOB8TF, FUTUREPF, 206011, TLOGIS, QHPF, TFUND,KPNPF, 000180, BKKCP, CRYSTAL, 150117,  

ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัพบว่า กองทุนท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัสูงท่ีสุดคือ  

ก อ ง ทุ น  LHPF ร อ ง ล ง ม า คื อ  000193, LUXF, TNPF, MIPF, BKKCP, SSPF, TFUND, UOB8TF, GOLDPF, 

CRYSTAL, SPWPF, TLGF, CPNCG, CPNRF, KPNPF, TLOGIS, QHPF, FUTUREPF, 206011, BTSGIF, 070031, 

150118, 000180, 160218, QHOP, 150117 

ผลการเปรียบเทียบค่า Jensen Ratio พบว่า กองทุนท่ีมีค่า Jensen สูงท่ีสุดคือกองทุน 150118 ต่อมาคือ 

QHOP, 160218, MIPF, BTSGIF, 000180, UOB8TF. FUTUREPF, 206011, ,KPNPF, TLOGIS, 070031, QHPF, 

GOLDPF, SSPF, CRYSTAL, 000193, TLGF, CPNRF, LHPF, TFUND, CPNCG, BKKCP, SPWPF, TNPF,LUXF, 

150117 

ผลการเปรียบเทียบค่า Sharpe Ratio พบว่า กองทุนท่ีมีค่า Sharpe สูงท่ีสุดคือ กองทุน QHOP รองลงมาคือ 

160218, 150118, BTSGIF, 000180, FUTUREPF, 070031, QHPF, 206011, TLOGIS, KPNPF, CPNRF, 150117, 

UOB8TF, CPNCG, TLGF, GOLDPF, CRYSTAL, SPWPF, 000193, SSPF,TFUND, MIPF, LHPF, BKKCP, 

LUXF, TNPF 

ผลการเปรียบเทียบค่า Treynor  Ratio พบว่า กองทุนท่ีมีค่า Treynor สูงท่ีสุดคือ กองทุน 150117 รองลงมา

คือ  CRYSTAL, 000180, QHOP, KPNPF, BKKCP, QHPF, FUTUREPF, TLOGIS, 206011, BTSGIF, UOB8TF, 

070031, SSPF, 160218, 150118, TLGF, TFUND, GOLDPF, MIPF, 000193, CPNRF, SPWPF, CPNCG, LHPF, 

LUXF, TNPF 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเคร่ืองมือANOVA พบวา่ 

ผลการทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว(One-way ANOVA) พบว่า มีเพียง

ตวัแปรอิสระ 2 ตวัท่ีมีความสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามปัจจยัท่ีมีผลต่อจาํแนกความแตกต่าง

ของกองทุนอสังหาริมทรัพยข์องตวัอย่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน และJenson 

Ratio  

การศึกษาเคร่ืองมือ Discriminant Analysis พบวา่ 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีแตกต่างกันของกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ พบว่าปัจจัยอัตรา

ผลตอบแทน Sharpe Ratio, Alpha Jensen และBeta มีค่ามากกว่า ± 0.4 ซ่ึงเป็นตวัปัจจยัท่ีสําคญัท่ีแตกต่างกันของ

กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะSharpe Ratio และBeta เป็นตวัปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจาํแนกความแตกต่างของ

กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยกบัจีนซ่ึงสองปัจจยัน้ีจะมีความสามารถในการอธิบายจาํแนกความ

แตกต่างมากกวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนั และAlpha Jensen 

ในผลการวิจยัคร้ังน้ี กองทุน 150118 มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนัเท่ากบัร้อยละ 0.411 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบัร้อยละ 3.168 และค่าเบตา้เท่ากบั 1.16249 ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีทําการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี ในขณะเดียวกัน กองทุน 150118 มีค่าเบต้าท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกัน ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีตลาดทุนท่ีอา้งอิงถึง หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูง กม็กัจะมีความเส่ียงดว้ย ตามกฎ High risk 

High return (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2557.ทฤษฎีตลาดทุน. 

กรุงเทพมหานคร:บริษทัอมรินทรัพร้ินด้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั) 

ขอ้เสนอแนะในคร้ังน้ี 

จากการศึกษา พบว่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนั, ค่า Alpha Jensen, Beta และ Sharpe Ratio เป็นปัจจยั

ตวัปัจจยัท่ีจาํแนกความแตกต่างของกองทุนอสังหาริมาทรัพยร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน ฉะนั้นนกัลงทุน

ชาวจีนและชาวไทยควรจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัตั้งกล่าวดว้ยความคาดหวางและความเส่ียงท่ีตวัเองจะสามารถรับได้

ในการลงทุนก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกกองทุนในกาลงทุน  

นักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในด้านกองทุนอสังหาริมาทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสามรถ

วิเคราะห์ข้อมูลดด้วยปัจจัย Sharpe Ratio ในการค้นหา ความเส่ียง 1 หน่วย กองทุนของประเทศไหนจะให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกวา่ท่ีนกัลงทุนคาดหวงั 

นกัลงทุนสามรถวิเคราะห์ขอ้มูลดดว้ยปัจจยั Alpha Jensenและเปลียบเทียบกาํไรส่วนเกินของทั้ง 2 ประ

เทสและตดัสินใจในการลงทุนกองทุนอสงัหาริมาทรัพยท่ี์ใหก้าํไรส่วนเกินท่ีสูงกวา่ 
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นักลงทุนรายย่อยสามารถนาํอตัราผลตอบแทนของกองทุนมาพิจารณาตัดสินใจและพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเพ่ือนาํไปเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้กาํลงัศึกษาทางดา้นกานลงทุนในกองทุนอสังหาริมาทรัพย ์

ซ่ึงจะไดศึ้กษาวิธีการวิเคราะห์และศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงจากการลงทุนและเป็นแนวทาง

ให้นกัลงทุนรายใหม่ท่ีขาดประสบการณ์แต่มีความสนใจท่ีจะลงทุนในกองทุนอสังหาริมาทรัพยใ์นประเทศไทย

หรือประเทศจีน 

ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป 

งานวิจยัคร้ังน้ี ผูท้าํวิจยัขอ้จาํกดัในการเร่ืองจาํนวนกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศจีนท่ีนาํมาทาํการ

วิจยัเพียง 7 กองทุนและจาํนวนกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย 20 กองทุน การศึกษาเพียงระยะเวลา1 ปี 

จาํนวนท่ีไม่ไม่เท่ากนัและระยะเวลาท่ีสั้นๆอาจส่งผลต่อผลงานของวิจยั  ดงันั้นการท่ีนกัลงทุนหรือผูอ้อมตดัสินใจ

ในการลงทุนในกองทุนใดนั้น ไม่ควรท่ีจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงเท่านั้ น ควรท่ีจะ

ทาํการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองประเภทของกองทุย นโยบายของรับบาลทั้งสองประเทศ และนกัลงทุนควรทราบ

ว่าตอ้งการจะรับอตัราผลตอบแทนเท่ไรและยอมรับความเส่ียง ณ ระดบัใด เพ่ือท่ีการลงทุนนั้นจะไดรั้บอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีตอ้งการ 

จากการใชท้ฤษฎีแบบจาํลองการกาํหนดราคาสินทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) นั้นจะมอง

ในแง่ผูถื้อหุน้เท่านั้นและพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีมีระบบ ในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียงนั้น

จะข้ึนอยู่กับอัตราเงินเฟ้อท่ีจะเกิดข้ึนด้วย แต่ว่าการศึกษาน้ีไม่ได้คาํนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ การศึกษาวิเคราะห์

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นคร้ังน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์กองทุนเชิง

ปริมาณเท่านั้น ซ่ึงการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจไม่เพียงพอในการตดัสินใจลงทุนของ

นักลงทุน นักลงทุนควรจะคาํนึงถึงการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย เช่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยวิธีอ่ืนๆ ดงันั้น 

การศึกษาต่อจากน้ีควรจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ดว้ยวีอ่ืนๆดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือศึกษาการเลือกใชน้โยบายบญัชี และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

นโยบายบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 1,413 ตวัอย่าง จาก 471 บริษทั โดยเก็บขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.

2557 มุ่งเนน้ศึกษานโยบายบญัชี 30 นโยบายท่ีมีวิธีปฏิบติัมากกว่า 1 ทางเลือกภายใตข้อ้กาํหนดของ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ผลการศึกษาในรายงานวิจยัฉบบัน้ี พบว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยเลือกใชน้โยบายบญัชีแตกต่างกนั และจากการทดสอบไคสแควร์การเลือกใชน้โยบายบญัชีมีความสัมพนัธ์กบั

ประเภทอุตสาหกรรม  
 

คาํสาํคัญ: นโยบายบัญชี, การเลือกใช้นโยบายบัญชี, มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

Abstract 

The main purposes of this research are to study accounting policy choices and to find the determinants of the 

accounting choices of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The samples comprise 1,413 

observations from 471 companies. The study focuses on 30 accounting policies where accounting standards allow 

more than one alternatives. The results in this research report show that the listed companies choose different 

accounting policy choices and, based on chi-square tests, the selected choices are correlated to industries. 

  

Keywords: Accounting policies, Accounting policy choices, IFRS 
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บทนํา 

เน่ืองจากนโยบายบญัชีภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินยงัมีมากกว่า 1 ทางเลือก 

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ อยา่งไรก็ดี เม่ือนโยบาย

บญัชีเต็มไปดว้ยทางเลือก นโยบายบญัชีท่ีกิจการเลือกใชจ้ะถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจจริงหรือไม่หรือ

กิจการจะเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง มีงานวิจยัในอดีตท่ีสํารวจปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ทางเลือกของนโยบายบญัชี แต่ยงัมีขอ้จาํกดัอีกมากมาย เช่น จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดเลก็ ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึง

ขอ้มูล หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอของบริษทั ในประเทศไทย งานวิจยัท่ีสาํรวจการเลือกใชน้โยบายบญัชียงั

มีนอ้ยมาก จึงเป็นส่ิงท่ีผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะสํารวจการเลือกใชน้โยบายบญัชีของบริษทัในประเทศไทยและปัจจยัท่ี

กาํหนดความแตกต่างของนโยบายบญัชีท่ีบริษทัเลือกใช ้ ประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัจะช่วยเป็นฐานขอ้มูลให้กบั

ผูส้อนวิชาบญัชีและหน่วยงานกาํกบัดูแล นักลงทุนก็จะเขา้ใจลกัษณะการเปิดเผยและเลือกใชน้โยบายบญัชีของ

บริษทัในประเทศไทย และเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทย 
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Journal of Accounting and Economics The Accounting Review แ ล ะ Journal of Accounting Research พ บ ว่ า

แรงจูงใจหลกัในการเลือกนโยบายบญัชี สอดคลอ้งกบั Positive Accounting Theory อย่างไรก็ดี Missonier-Piera 

(2004) ไม่พบว่าความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage ratio) มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้นโยบายบัญชีของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Waweru et al. 

(2011) นอกจากนั้น Astami and Tower (2006) Dey et al. (2001) Vermeer et al. (2014) และ Tzovas (2006) พบว่า

ขนาดของกิจการไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใชน้โยบายบญัชี  

Waweru et al. (2011) พบวา่ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย ์(Assets specificity) ท่ีวดัจากอตัราส่วนค่าใชจ่้าย

ในการวิจยัและพฒันาต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชน้โยบายบญัชี และเจา้หน้ีธนาคารและเอกชน 

(Bank and private loans) มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชน้โยบายบญัชี แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Tzovas 

(2006)  

Jaafar and Mcleay (2007) ศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก 13 ประเทศในยุโรป พบว่าประเทศมีอิทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อนโยบายบญัชี และยงัพบวา่ประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชน้โยบายบญัชี 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กญัญาพชัญ ์อรุณรัตน ์(2557)  

จากงานวิจัยในอดีต  จะพบว่าผลการทดสอบยงัหลากหลาย น่าจะมีเหตุผลมาจากสภาพแวดลอ้มใน

ประเทศนั้นๆ งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะเปรียบเทียบบริษทัในประเทศเดียวกนัเพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้
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วธีิการวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่รวมบริษทัในกลุ่มธุรกิจ

การเงิน เน่ืองจากรายการทางการเงินแตกต่างจากบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน จาํนวนกลุ่มตวัอย่างสุดทา้ยเท่ากบั 

1,413 ตวัอย่าง จาก 471 บริษทั เก็บขอ้มูลของรายงานทางการเงินในช่วงปี พ.ศ.2555 - 2557 ขอ้มูลเป็นขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่ นโยบายบญัชีของกิจการไดจ้ากการคน้หาผ่านฐานขอ้มูล SETSMART สาํหรับตวัเลข

งบการเงินไดจ้าก DataStream Thomson One Banker 

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และไคสแควร์ (Chi-square statistic)    

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 สรุปนโยบายบญัชีท่ีกิจการเลือกนาํมาปฏิบติั 

n = 1,413 

ลาํดบั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและทางเลือก จาํนวน  % 

1 TAS1 การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงนิ 

งบเดียว 

สองงบ 

 

1,128 

285 

 

79.83 

20.17 

2 TAS1 การแสดงค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตามลกัษณะ 

ตามหนา้ท่ี 

 

3 

1,410 

 

0.21 

99.79 

3 TAS1 การแสดงองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

แสดงยอดสุทธิจากภาษี 

แสดงยอดก่อนหกัภาษี 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

551 

344 

895 

518 

 

61.56 

38.44 

100.00 

4 TAS1 การแสดงการวเิคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (SCE) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (NOTES) 

ทั้งสองแห่ง (SCE+NOTES) 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

533 

106 

350 

989 

402 

22 

 

53.89 

10.72 

35.39 

100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

n = 1,413 

ลาํดบั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและทางเลือก จาํนวน  % 

5 TAS1 การเปิดเผยข้อมูลสําหรับหุ้นทุนแต่ละประเภทและคาํอธิบายถึงลกัษณะและ

วตัถุประสงค์ของสํารองแต่ละประเภทในส่วนของเจ้าของ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  

ทั้งสามแห่ง  

 

 

3 

38 

1,372 

 

 

0.21 

2.69 

97.10 

6 TAS1 การแสดงจาํนวนเงนิปันผลจ่าย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

13 

1,101 

1,114 

299 

 

1.17 

98.83 

100.00 

7 TAS2 การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

วธีิตน้ทุนมาตรฐาน 

วธีิอ่ืนๆ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

158 

0 

158 

756 

499 

 

100.00 

0.00 

100.00 

8 TAS2 วธีิการคาํนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

วธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

วธีิเฉพาะเจาะจง 

มากกวา่ 1 วธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

298 

575 

27 

299 

1,199 

214 

 

24.85 

47.96 

2.25 

24.94 

100.00 

9 TAS7 การแสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 

วธีิทางตรง 

วธีิทางออ้ม 

 

0 

1,413 

 

0.00 

100.00 

10 TAS7 การจดัประเภทกจิกรรมสําหรับดอกเบีย้รับ 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

กิจกรรมลงทุน 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

181 

821 

1,002 

411 

 

18.06 

81.94 

100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

n = 1,413 

ลาํดบั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและทางเลือก จาํนวน  % 

11 TAS7 การจดัประเภทกจิกรรมสําหรับดอกเบีย้จ่าย 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

กิจกรรมจดัหาเงิน 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

636 

649 

1,285 

128 

 

49.49 

50.51 

100.00 

12 TAS7 การจดัประเภทกจิกรรมสําหรับเงนิปันผลรับ 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

กิจกรรมลงทุน 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

10 

762 

772 

641 

 

1.30 

98.70 

100.00 

13 TAS7 การจดัประเภทกจิกรรมสําหรับเงนิปันผลจ่าย 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

กิจกรรมจดัหาเงิน 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

3 

1,136 

1,139 

274 

 

0.26 

99.74 

100.00 

14 TAS12 การวดัมูลค่าหนีสิ้น (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและงวดก่อน 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่

อตัราภาษีท่ีคาดไดว้า่จะมีผลบงัคบัใช ้

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

1,177 

0 

1,177 

55 

181 

 

100.00 

0.00 

100.00 

15 TAS12 การวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่

อตัราภาษีท่ีคาดไดว้า่จะมีผลบงัคบัใช ้

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

644 

0 

644 

424 

345 

 

100.00 

0.00 

100.00 

 

16 TAS12 การเปิดเผยคาํอธิบายเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษี

เงนิได้กบักาํไรทางบัญชี 

กระทบยอดระหวา่งค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางภาษีกบั-

อตัราภาษีท่ีใช ้

กระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

ทั้งสองวธีิ 

รวม 

 

 

 

561 

330 

38 

929 

 

 

 

60.39 

35.52 

4.09 

100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

n = 1,413 

ลาํดบั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและทางเลือก จาํนวน % 

 ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผย 

98 

386 

 

17 TAS16 ทีด่นิ-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 

วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

ทั้งสองวธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

999 

235 

7 

1,241 

172 

 

80.50 

18.94 

0.56 

100.00 

18 TAS16 อาคาร-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 

วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

ทั้งสองวธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

1,287 

82 

7 

1,376 

37 

 

93.53 

5.96 

0.51 

100.00 

19 TAS16 อาคาร-วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา 

วธีิเสน้ตรง 

วธีิอตัราเร่ง 

มากกวา่ 1 วธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

1,364 

3 

6 

1,373 

37 

3 

 

99.34 

0.22 

0.44 

100.00 

20 TAS16 เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 

วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

ทั้งสองวธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

1,261 

36 

9 

1,306 

107 

 

96.55 

2.76 

0.69 

100.00 

21 TAS16 เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์-วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา 

วธีิเสน้ตรง 

วธีิอตัราเร่ง 

วธีิจาํนวนผลผลิต 

มากกวา่ 1 วธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

1,259 

8 

6 

30 

1,303 

107 

 

96.62 

0.61 

0.46 

2.30 

100.00 

 ไม่เปิดเผยขอ้มูล 3  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

n = 1,413 

ลาํดบั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและทางเลือก จาํนวน % 

22 TAS16 เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง และเคร่ืองใช้สํานักงาน-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ  

 วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

1,404 

9 

99.36 

0.64 

23 TAS16 เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง และเคร่ืองใช้สํานักงาน-วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา 

วธีิเสน้ตรง 

วธีิอตัราเร่ง 

มากกวา่ 1 วธีิ 

รวม 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

1,398 

6 

6 

1,410 

3 

 

99.15 

0.43 

0.43 

100.00 

24 TAS16 ยานพาหนะ-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 

วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

1,401 

6 

1,407 

6 

 

99.57 

0.43 

100.00 

25 TAS16 ยานพาหนะ-วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา 

วธีิเสน้ตรง 

วธีิอตัราเร่ง 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

1,401 

3 

1,404 

6 

3 

 

99.79 

0.21 

100.00 

26 TAS19 แนวทางทีจ่ะเพิม่หนีสิ้นทีจ่ะรับรู้ในช่วงการเปลีย่นแปลงตามโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน 

รับรู้โดยทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รับรู้โดยทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

 

810 

427 

18 

1,255 

2 

156 

 

 

64.54 

34.02 

1.43 

100.00 

 

27 TAS38 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 

วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

รวม 

 

1,209 

0 

1,209 

 

100.00 

0.00 

100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

n = 1,413 

ลาํดบั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและทางเลือก จาํนวน % 

 ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

198 

6 

 

28 TAS38 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา 

วธีิเสน้ตรง 

วธีิอตัราเร่ง 

วธีิจาํนวนผลผลิต 

มากกวา่ 1 วธีิ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

864 

5 

5 

20 

894 

198 

321 

 

96.64 

0.56 

0.56 

2.24 

100.00 

29 TAS40 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 

วธีิราคาทุน 

วธีิราคาท่ีตีใหม่ 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

537 

83 

620 

790 

3 

 

86.16 

13.39 

100.00 

30 TAS40 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา 

วธีิเสน้ตรง 

รวม 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 

335 

335 

1,058 

20 

 

100.00 

100.00 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า โดยส่วนใหญ่มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีเกือบทุกทางเลือกท่ีมาตรฐาน

กาํหนดใหบ้ริษทัเลือกใชไ้ดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจ ยกเวน้ การจดัทาํงบกระแสเงินสด (ขอ้ 9) ท่ีทุกบริษทั

ใชวิ้ธีทางออ้มสาํหรับการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน การวดัมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย)์ ภาษีเงิน

ไดข้องงวดปัจจุบนัและงวดก่อน (ขอ้ 14) การวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ขอ้ 15) ท่ีไม่

มีบริษทัใดใช้วิธีอตัราภาษีท่ีคาดไดว้่าจะมีผลบงัคบัใช  ้การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน (ขอ้ 27) ซ่ึงทุกบริษทัใชวิ้ธีราคาทุน และการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ขอ้ 30) 

ท่ีทุกบริษทัใชวิ้ธีเสน้ตรง   
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ผูศึ้กษามีความสนใจมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชนพ์นกังาน เน่ืองจากเป็นมาตรฐานใหม่ท่ีไม่เคยมีการกาํหนดมาก่อนในประเทศไทย ซ่ึงมีผลกระทบกบั

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงไดท้าํการทดสอบสถิติไคสแควร์เพ่ือดูความแตกต่างของการเลือกใชน้โยบายบญัชีจาํแนก

ตามอุตสาหกรรมดงัตารางท่ี 2 และ 3  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอุตสาหกรรมกบัการเปิดเผยคาํอธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์  

   ระหวา่งค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชี 

n=1,413 

กลุ่มอุตสาหกรรม 1 2 1 + 2 รวม 

 ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 69 26 2 97 

 

71.13 26.80 2.06 100.00 

สินคา้อุปโภคบริโภค 54 33 2 89 

 

60.67 37.08 2.25 100.00 

สินคา้อุตสาหกรรม 85 75 9 169 

 

50.30 44.38 5.33 100.00 

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 135 62 8 205 

 

65.85 30.24 3.90 100.00 

ทรัพยากร 53 22 0 75 

 

70.67 29.33 0.00 100.00 

บริการ 112 84 13 209 

 

53.59 40.19 6.22 100.00 

เทคโนโลย ี 53 28 4 85 

 

62.35 32.94 4.71 100.00 

รวม    561 330 38 929 

 

60.39 35.52 4.09 100.00 

Pearson chi2                     26.2408 

   p-value 0.010*** 

   *** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 

1 หมายถึง กระทบยอดระหวา่งค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

2 หมายถึง กระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

1 + 2 หมายถึง ใชท้ั้งสองวิธีร่วมกนั 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมกระทบยอดระหว่างค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของ

กาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใชม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.39 รองลงมา คือ กระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวั

เฉล่ียกับอัตราภาษีท่ีใช้ คิดเป็นร้อยละ 35.52 และใช้ทั้ งสองวิธีร่วมกันน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.09 ยกเวน้กลุ่ม

ทรัพยากรท่ีไม่มีกิจการใดใชท้ั้งสองวิธีร่วมกนั โดยเปรียบเทียบธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมมีการเลือกใชน้โยบาย 1 และ 2 

ใกลเ้คียงกนัมากกว่าอุตสาหกรรมอ่ืน จากการทดสอบ Chi2 พบว่าค่า p-value มีค่าเท่ากบั 0.010 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้นโยบายบัญชีในการเปิดเผยคําอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
 

 ตารางที่ 3 แนวทางท่ีจะเพ่ิมหน้ีสินท่ีจะรับรู้ในช่วงการเปล่ียนแปลงตามโครงการผลประโยชนพ์นกังาน   

n=1,413 

กลุ่มอุตสาหกรรม รับรู้โดยทันที 

ในงบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

รับรู้โดยทันที 

ในงบกําไร 

ขาดทุน 

 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ตามวธีิเส้นตรง 

ภายในระยะ 

เวลา 5 ปี 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

รวม 

 

 

 

ความถ่ี 

(ร้อยละ) 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 93 33 0 126 

 

73.81 26.19 0.00 100.00 

สินคา้อุปโภคบริโภค 62 46 3 111 

 

55.86 41.44 2.70 100.00 

สินคา้อุตสาหกรรม 160 72 3 235 

 

68.09 30.64 1.28 100.00 

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 153 112 3 268 

 

57.09 41.79 1.12 100.00 

ทรัพยากร 51 44 5 100 

 

51.00 44.00 5.00 100.00 

บริการ 209 94 0 303 

 

68.98 31.02 0.00 100.00 

เทคโนโลย ี 82 26 4 112 

 

73.21 23.21 3.57 100.00 

รวม    810 427 18 1,255 

 

64.54 34.02 1.43 100.00 

Pearson chi2 48.0475 

   p-value  <0.001*** 

   *** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
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จากตารางท่ี 3 พบว่ากิจการมีแนวทางท่ีจะเพ่ิมหน้ีสินท่ีจะรับรู้ในช่วงการเปล่ียนแปลงตามโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน โดยรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.54 รองลงมาคือ 

รับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน คิดเป็นร้อยละ 34.02 และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นอ้ย

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.43 ยกเวน้ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ ท่ีไม่มีกิจการใดรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี มากกว่าร้อยละ 70 ของบริษทัในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

และธุรกิจเทคโนโลยีมกัเลือกใชก้ารรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน พบว่าค่า p-value มีค่า <0.001 จึงสรุปไดว้่า

กลุ่มอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชน้โยบายบญัชี เร่ืองแนวทางท่ีจะเพ่ิมหน้ีสินท่ีจะรับรู้ในช่วงการ

เปล่ียนแปลงตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาพบว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเลือกใชน้โยบายบญัชีแตกต่าง

กนั รวมทั้งพบว่าประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชน้โยบายบญัชี เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ 

Jaafar and Mcleay (2007) และ กญัญาพชัญ ์อรุณรัตน ์(2557)  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณสมบติัของบุคลากรดา้นการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงค ์

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานในสํานกังานสอบ

บญัชีจาํนวน 32 แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถาม 104 คน งานวิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งคุณสมบติัออกเป็นสองดา้น ไดแ้ก่ คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะตวั ผล

การศึกษาพบว่า คุณสมบติัทัว่ไปท่ีสํานักงานสอบบญัชีให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ คะแนนจากการทดสอบเขา้

ทาํงานและการสัมภาษณ์ ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตัว ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายเป็นส่ิงท่ีสํานัก

งานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพเป็นดา้นท่ีสาํนกังานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the favorable qualifications of auditing staffs preferred by audit firms. 

The samples of this research are human resources and the persons relevant to recruitment of 32 audit firms in 

Bangkok and perimeters, 104 respondents. The research used questionnaires for data collection. The 

qualifications were divided into 2 parts, general and specific qualifications. The results show that the most 

important general qualification is test scores and interviews, while the most important specific qualification is 

responsibility towards assignments. When considered by categories of the qualifications, morality and code of 

ethics for professional accountant are ranked the first by the samples. 
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1. บทนํา 
 

     ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีผูซ่ึ้งมีความรับผิดชอบหรือไดรั้บมอบหมายความ

รับผิดชอบสาํหรับการใชวิ้จารณญาณอยา่งมีสาระสาํคญัในการตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของงบ

การเงินท่ีกิจการไดจ้ดัทาํข้ึน (สภาวิชาชีพบญัชี 2548 : 5) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสาํหรับผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants : IES) ฉบับท่ี 8 การสอบบัญชีจึง

เป็นงานท่ีให้ความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชง้บการเงิน เพ่ือให้สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยให้

ความเห็นในรายงานของผูส้อบบัญชีเพ่ือเพ่ิมระดบัความเช่ือมัน่และลดความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอย่างมีสาระสาํคญั ดงันั้นสาํนกังานสอบบญัชีจึงตอ้งมีการสรรหา คดัเลือกและบริหารทีมงานสอบบญัชี

ใหมี้คุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีเพียงพอและเหมาะสมในตาํแหน่งงานดา้นการสอบบญัชี 

          งานวิจยัน้ีจึงเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจคุณสมบติัของบุคลากรดา้นการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานสอบ

บญัชีพึงประสงค ์ผลการศึกษาจะช่วยใหบ้ณัฑิตท่ีกาํลงัหางานทาํหรือนิสิต นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรบญัชี

บณัฑิตอยูไ่ดฝึ้กฝนและพฒันาตนเองใหต้รงกบัความตอ้งการของนายจา้ง สถาบนัการศึกษาสามารถนาํผลการศึกษา

เป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้ 

ความสามารถ บุคลิกภาพ และทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน งานวิจยัยงัไดศึ้กษาคุณสมบติัของบุคลากรดา้นการสอบ

บญัชีท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงค ์เม่ือจาํแนกตามประเภทสาํนกังานสอบบญัชีและประสบการณ์ทาํงานของผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงาน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจาํเป็น เพ่ือประกอบวิชาชีพทาง

บัญชี โดยหลักสูตรได้ใช้ แนวความคิดเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี (Professional 

Skills)  (สภาวิชาชีพบัญชี  2548 : 1-6) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(International Education Standards for Professional Accountants : IES) ฉบับท่ี 3 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตร 

โดยกาํหนดคุณสมบติัของนักบญัชีมืออาชีพ ดงัน้ี (1) ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skill) (2) ทกัษะทางวิชาการเชิง

ปฏิบัติและหน้าท่ีการงาน(Technical and Functional Skills) (3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Personal 

Skills) (4) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) และ (5) 

ทกัษะการบริหารองค์กรและจดัการทางธุรกิจ (Organizational and Business Management Skills) รวมทั้งมีความรู้และ

ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพอันอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes) ได้แก่ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม ความซ่ือสัตยต่์อวิชาชีพความสามารถในการรักษาความลบั และความเป็นอิสระ และมีการสะสม

ประสบการณ์เชิงปฏิบติั (Experience) สาํหรับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีฉบบั

ท่ี 8 ไดก้ล่าวถึง ความสามารถของผูต้รวจสอบบญัชีมืออาชีพ (Audit Professional) ว่าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นนกั

บญัชีมืออาชีพดงักล่าวขา้งตน้ 

     นอกจากนั้น ตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 

(สภาวิชาชีพในพระราชบรมราชูปถมัภ์ (2553)) ได้กาํหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมีจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพ ดงัน้ี (1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต (2) ความรู้ ความสามารถ และ
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มาตรฐานในการปฏิบติังาน (3) การรักษาความลบั (4) ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ (5) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ และ (6) ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วม

วิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป    

     ในส่วนของงานสอบบญัชี (สภาวิชาชีพบญัชี 2548 : 2) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 8 มีขอ้กาํหนดสําหรับการสอบบญัชีไวว้่า (ก) ตอ้งอาศยัความสามารถดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะใน

การวิเคราะห์ การตดัสินใจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ และการใชวิ้จารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ (ข)โดยปกติการสอบ

บัญชีจะประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพ ซ่ึงทํางานภายใต้ทักษะการบริหารจัดการ (ค) ใช้รูปแบบทางเทคโนโลยี

เหมาะสมและยึดถือตามหนักระเบียบแบบแผน (ง) ปฏิบติัตามมาตรฐานตามหลกัการต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการสอบ

บัญชีระหว่างประเทศ (International Standards On Auditing -ISAs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ  (International Financial Reporting Standard-IFRSs) และมาตรฐานอ่ืนท่ีนาํไปปรับใช้ได ้และ (จ) ปฏิบติัตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยองคก์รวิชาชีพ  

     อุบลวรรณ กองสุวรรณกุล (2557) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินในมุมมองผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

งบการเงินท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพผูท้าํบญัชี 

และปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถผูท้าํบญัชี ตามลาํดบั และยงัพบว่าความรู้ความสามารถผูท้าํบญัชี จรรยาบรรณ

วิชาชีพผูท้าํบญัชี การควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน 

     ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย ์(2555) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะและคุณสมบติัของพนกังานบญัชีท่ีพึงประสงคต์ามทศันะ

ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้บ่งคุณลกัษณะของพนกังานบญัชีท่ีพึงประสงค์

แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นบุคลิกภาพ (2) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (3) ดา้นการส่ือสาร (4) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (5) ดา้นวิสัยทศัน์ และ (6) ดา้นความสามารถทางสังคม  พบว่า คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพถูกใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

     เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค์ (2557) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึงประสงค์สําหรับอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นใน

ประเทศไทย โดยแบ่งคุณสมบัติของนักบญัชีออกเป็น 5 ด้าน ประกอบดว้ย (1) ดา้นจรรยาบรรณนักบัญชี (2) ดา้น

คุณลกัษณะเฉพาะตวัของนกับญัชี (3) ดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี (4) ดา้นความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบญัชีและภาษา และ (5) ดา้นองคก์ร ซ่ึงพบวา่ คุณสมบติัท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ

มากท่ีสุดคือ ดา้นจรรยาบรรณนกับญัชี ส่วนคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์นอ้ยท่ีสุดคือ ความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบญัชีและภาษา 

     ตามพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-องักฤษเลก็ซิตรอน (2552) ไดนิ้ยามว่า “คุณสมบติั หมายถึง ลกัษณะประจาํตวั

ซ่ึงบุคคลตอ้งมีก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงสิทธิหรือตาํแหน่ง”  ประกอบกบัการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดน้าํคุณสมบติั

ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของตวัแปรในการศึกษา และไดป้ระยุกต์ใชโ้ดยแบ่งคุณสมบติัของบุคลากรดา้น

การสอบบัญชีเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตัว  โดยกําหนดให้ คุณสมบัติทั่วไป คือ 

สถานภาพ ขอ้มูล และความสามารถขั้นพ้ืนฐานท่ีผูส้มคัรพึงมี และคุณสมบติัเฉพาะตวั คือ คุณสมบติัของผูส้มคัรท่ี

จาํเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางบญัชีท่ีสาํนกังานสอบบญัชีตอ้งการใหผู้ส้มคัรพึงปฏิบติั  

     จากการคน้ควา้งานวิจยัและบทความต่าง ๆ จะเห็นไดว้่า งานวิจยัท่ีศึกษาถึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพ

สอบบญัชีนั้นมีอยู่นอ้ยมาก ผูวิ้จยัจึงไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาในเร่ืองดงักล่าว และไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สาํรวจมาพฒันาเป็นงานวิจยัฉบบัน้ี 
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3. วธีิการดําเนินการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรของงานวิจยัฉบบัน้ี ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานในสํานกังานสอบ

บญัชี เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หุน้ส่วนในสาํนกังานสอบบญัชี ผูท้าํการสมัภาษณ์ เป็นตน้ กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั 

จึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานในสํานกังานสอบบญัชี โดยผูวิ้จยัสุ่มตวัอย่างแบบ

ง่าย  (Simple random sampling) และส่งแบบสอบถามไปยงัสาํนกังานสอบบญัชีท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 240 ชุด 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองท่ีสํานกังานสอบบญัชี ดว้ยระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึง พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2558 ผูวิ้จยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาทั้งหมด

จาํนวน 125 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 104 ชุด 
  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     งานวิจยัฉบบัน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบติัการรับบุคลากรเขา้ทาํงานในสาํนกังานสอบบญัชี 

โดยแบ่งออกเป็นคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะตวั 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นบุคลิกภาพ (2) ดา้น  มนุษยสัมพนัธ์

และสังคม (3) ดา้นการส่ือสาร (4) ดา้นวิสัยทศัน์ (5) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ (6) ดา้น

ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านบัญชี โดยผูวิ้จัย ใช้ Likert Scale 5 ระดับ สําหรับการวดัความคิดเห็นและแปลผล

ค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญั ดงัน้ี ระดบัความสาํคญัเฉล่ีย 1.00 – 1.80 จดัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด 1.81 – 2.60 จดัอยู่ในระดบั

นอ้ย 2.61 – 3.40 จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัมาก และ 4.21 – 5.00 จดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัอ่ืนในการพิจารณารับบุคลากรเขา้ทาํงานในสาํนกังานสอบบญัชี  
                                                                                                                                                                                       

3.3 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     เม่ือผูวิ้จัยรวบรวมแบบสอบถามครบแลว้ ผูวิ้จัยจึงนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์ และประมวลผลด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือทาํความเขา้ใจขอ้มูลและการกระจายขอ้มูล และใชส้ถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ 

t-test และ One-way ANOVA กาํหนดระดบัความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพบความแตกต่างเป็นรายคู่จะ

วิเคราะห์ดว้ยวิธี Least Significant Different - LSD 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 104 คน สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  n=104 

ลกัษณะผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

          ชาย 29 27.9 

          หญิง 75 72.1 

2. อายุ   

          ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 41 39.4 

          31-40 ปี 37 35.6 

          41-50 ปี 21 20.2 

          มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป   5   4.8 

3. ประเภทของบริษทั   

          สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4) 58 55.8 

          สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน (Non-Big 4) 46 44.2 

4. ตาํแหน่งงานปัจจุบัน   

          หุน้ส่วนในสาํนกังานสอบบญัชี 13 12.5 

          เจา้ของสาํนกังานสอบบญัชี   8   7.7 

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 44 42.3 

          อ่ืน ๆ 39 37.5 

5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน   

          ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 47 45.2 

          6-10 ปี 20 19.2 

          11-15 ปี 13 12.5 

          16-20 ปี 11 10.6 

          มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 13 12.5 
 

    จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 75 คน มีอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ทาํงานใน

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big 4) ตาํแหน่งงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมีประสบการณ์การทาํงานตํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 5 ปี    
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ตารางที่ 2 ระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบติัทัว่ไปของบุคลากรท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงค ์
n=104 

8. ประสบการณ์การทาํงาน/ฝึกงานในอดีต  3.54 0.823 มาก 

รวม 3.53 0.760 มาก 

   จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัคุณสมบติัทัว่ไปของบุคลากรท่ีสํานักงานสอบบญัชีพึงประสงค์ พบว่า

คุณสมบติัทัว่ไปท่ีสํานกังานสอบบญัชีให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด คือ คะแนนการทดสอบเขา้ทาํงานและการ

สัมภาษณ์  รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการใช้โปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์  เกรดเฉล่ียสะสม ประสบการณ์การทาํงาน/ฝึกงานในอดีต สถาบนัการศึกษา ระดบัการศึกษา และเพศ 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 3 ระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบติัเฉพาะของบุคลากรท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงค ์

n=104 

คุณสมบัตเิฉพาะตวัที่พงึประสงค์ Mean S.D. ระดบัความสําคัญ 

1. ด้านบุคลกิภาพ    

1.1 มีความมัน่ใจ เช่ือมัน่ในตนเองและกลา้แสดงออก 4.02 0.607 มาก 

1.2 มีกิริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย 4.25 0.650 มากท่ีสุด 

1.3 การแต่งกายท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะ 4.24 0.599 มากท่ีสุด 

รวม 4.17 0.620 มาก 

2. ด้านมนุษยสัมพนัธ์และสังคม    

2.1 ใหเ้กียรติและยกยอ่งผูร่้วมงานดว้ยความยินดี 4.28 0.615 มากท่ีสุด 

2.2 มีความใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 4.30 0.605 มากท่ีสุด 

2.3 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 4.44 0.605 มากท่ีสุด 

2.4 ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 4.53 0.557 มากท่ีสุด 

2.5 มีทกัษะความคิดในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 4.32 0.643 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.605 มากที่สุด 

คุณสมบัตทิั่วไปที่พงึประสงค์ Mean S.D. ระดบัความสําคัญ 

1. เพศ 2.23 0.947 นอ้ย 

2. เกรดเฉล่ียสะสม 3.62 0.643 มาก 

3. ระดบัการศึกษา 3.36 0.812 ปานกลาง 

4. สถาบนัการศึกษา 3.45 0.722 มาก 

5. คะแนนการทดสอบเขา้ทาํงานและการสมัภาษณ์  4.33 0.689 มากท่ีสุด 

6. ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ 3.94 0.722 มาก 

7. ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์    3.76 0.731 มาก 
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n=104 

คุณสมบัตเิฉพาะตวัที่พงึประสงค์ Mean S.D. ระดบัความสําคัญ 

3. ด้านการส่ือสาร    

3.1 สามารถแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ความคิดไดเ้ขา้ใจง่าย 4.25 0.665 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 0.665 มากที่สุด 

4. ด้านวสัิยทัศน์    

4.1 มีแรงจูงใจหรือความตอ้งการในการเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 4.10 0.744 มาก 

4.2 มีการวางแผนเพ่ือเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ในการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 4.08 0.634 มาก 

5.3 ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ 4.34 0.719 มากท่ีสุด 

5.4 ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล 

      ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

4.26 0.737 มากท่ีสุด 

5.5 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 4.36 0.637 มากท่ีสุด 

5.6 ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.56 0.588 มากท่ีสุด 

5.7 ความอดทนต่อแรงกดดนัในการทาํงาน 4.44 0.605 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 0.670 มากที่สุด 

6. ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้านบัญชี    

6.1 ความรู้และความสามารถในวิชาชีพบญัชี 4.46 0.590 มากท่ีสุด 

6.2 ความรู้ทางดา้นภาษี 3.87 0.669 มาก 

6.3 ความรู้ทางดา้นกฎหมาย 3.72 0.730 มาก 

รวม 4.02 0.663 มาก 

 

     จากตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของบุคลากรท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงค ์

พบว่า สาํนกังานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญัต่อคุณสมบติัเฉพาะตวัทั้ง 6 ดา้นอยู่ในระดบัความสาํคญัมากถึงมากท่ีสุด 

โดยกลุ่มท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงเป็น

ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ ดา้น 

มนุษยสัมพันธ์และสังคม (ค่าเฉล่ีย 4.37) และด้านการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามลาํดับ และกลุ่มท่ีมีระดับ

ความสําคัญมาก มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ดา้นวิสัยทัศน์ (ค่าเฉล่ีย 4.10) และด้านความรู้

ความสามารถเฉพาะดา้นบญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามลาํดบั 

      เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย ์(2555) เร่ือง คุณสมบติัของพนกังานบญัชีท่ีพึง

ประสงคต์ามทศันะของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรสาคร จะพบวา่ผลการศึกษามีความ

สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ คุณสมบติัดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพถูกใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดใน

การรับบุคลากรเขา้ทาํงาน 

     นอกจากน้ี ยงัพบว่า คุณสมบติัดา้นบุคลิกภาพ สาํนกังานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ความมีกิริยา มารยาท 

สุภาพเรียบร้อยมากท่ีสุด (ข้อ 1.2)  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และสังคม สํานักงานสอบบัญชีให้ความสําคญัในเร่ือง 
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ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมมากท่ีสุด  (ขอ้ 2.4) ดา้นการส่ือสาร สาํนกังานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 

ความสามารถแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ความคิดไดเ้ขา้ใจง่ายมากท่ีสุด (ขอ้ 3.1) ดา้นวิสัยทศัน์ สํานักงานสอบ

บัญชีให้ความสําคัญในเร่ือง มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลามากท่ีสุด (ข้อ 4.3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สาํนกังานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมาก

ท่ีสุด (ขอ้ 5.6) และดา้นความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นบญัชี สํานกังานสอบบญัชีใหค้วามสําคญัในเร่ือง ความรู้

และความสามารถในวิชาชีพบญัชีมากท่ีสุด (ขอ้ 6.1) 
 

     งานวิจยัน้ีได้ทดสอบระดบัความสําคญัของคุณสมบัติเฉพาะตวั  โดยใช้คะแนนเฉล่ียรวมในแต่ละดา้น เม่ือ

จาํแนกตามประเภทของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงผูวิ้จยัไดแ้บ่งสํานกังานสอบบญัชีออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ Big 4 

คือ กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานของสํานกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

PwC4, EY5, Deloitte6 และ KPMG7 และ Non-Big 4 คือ กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงาน

ของสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนและประสบการณ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงาน ดัง

แสดงผลการทดสอบไดใ้นตารางท่ี 4 และ 5 

 

ตารางที่ 4 ระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีพึงประสงคต์ามประเภทของสาํนกังานสอบบญัชี 

n=104 

คุณสมบัตเิฉพาะตวั Big 4 Non-Big 4 Mean 

Diff 

t-stat p-value 

Mean Mean 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 4.10 4.26 -0.163 -1.610 0.110 

2. ดา้นมนุษยสมัพนัธ์และสงัคม 4.32 4.44 -0.126 -1.438 0.153 

3. ดา้นการส่ือสาร 4.07 4.48 -0.409 -3.262   0.002* 

4. ดา้นวิสยัทศัน ์ 4.02 4.20 -0.173 -1.538 0.127 

5. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.32 4.52 -0.200 -2.070   0.041* 

6. ดา้นความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นบญัชี 3.95 4.09 -0.140 -1.267 0.208 

_________________________________________ 
4PricewaterhouseCoopers ABAC Limited  
5Ernst & Young Global Limited  

6Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Limited  
7KPMG Phoomchai Audit Limited 

* ค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Mean Dif คือ ผลต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม 

 

     จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทํางานในสํานักงานสอบบัญชีทั้ ง            

2 ประเภท มีความเห็นต่างกนัในดา้นการส่ือสารและดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานในสํานกังานสอบบญัชีของสํานกังานสอบบญัชีอ่ืน (Non-Big 4) ให้

ความสาํคญัในดา้นดงักล่าวมากกวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานในสาํนกังานสอบบญัชีของ
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สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4) ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมสาํหรับคุณสมบติัรายขอ้ใน

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (รายละเอียดคุณสมบติัรายขอ้อยู่ในตารางท่ี 3) พบว่า สํานัก

งานสอบบัญชีอ่ืน (Non-Big 4) ให้ความสําคัญในเร่ืองการรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย และความอดทนต่อแรงกดดนัในการทาํงานมากกวา่สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4) 

 

ตารางที่ 5  ระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีพึงประสงคต์ามประสบการณ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงาน           n=104 

 
* ค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

     จากตารางท่ี 5 เห็นไดว้่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ี

ต่างกนัคิดเห็นแตกต่างกนัในดา้นวิสยัทศัน์ ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์รายคู่ดว้ยวิธี Least Significant Different - LSD 

โดยพบวา่มี 2 กลุ่มท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี และประสบการณ์

การทาํงาน 6 - 10 ปี และกลุ่มท่ี 2 ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี  และประสบการณ์การทาํงาน

มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองวิสัยทศันม์ากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.41) และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทาํงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี ใหค้วามสําคญัในเร่ืองวิสัยทศัน์นอ้ยท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 3.93) ทั้ งน้ีสมเหตุผล เน่ืองจากวิสัยทัศน์มีแหล่งท่ีมาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ของบุคคลในองคก์าร เป็นความคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนโดยอาศยัความรู้ผสมผสานความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์และใชดุ้ลยพินิจจากประสบการณ์หรือความรู้ (เท้ือน ทองแกว้ 2550 : 5) ทาํให้เห็นว่า การเกิดข้ึนของ

วิสยัทศันน์ั้นตอ้งอาศยัการสัง่สมประสบการณ์ เช่น บุคลากรท่ีปฏิบติังานสอบบญัชีควรมีแรงจูงใจในการเป็นผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต และมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา ดงันั้นกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยจึงอาจมองขา้มถึงความสาํคญั

ในดา้นวิสยัทศันไ์ด ้ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะตวั 

 

ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน  

F 

 

 

p-value ตํา่กว่าหรือ 

เท่ากบั 5 ปี 

6–10 

ปี 

11–15 

ปี 

16-20 

ปี 

มากกว่า  

20 ปี 

ขึน้ไป 

Mean Mean Mean Mean Mean 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 4.18 4.08 4.33 4.09 4.18 0.522 0.720 

2. ดา้นมนุษยสมัพนัธ์และสงัคม 4.37 4.21 4.45 4.29 4.62 1.862 0.123 

3. ดา้นการส่ือสาร 4.23 4.15 4.46 4.18 4.31 0.493 0.741 

4. ดา้นวิสยัทศัน ์ 3.93 4.32 4.05 4.12 4.41 2.954   0.024* 

5. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.43 4.36 4.52 4.05 4.59 2.230 0.071 

6. ดา้นความรู้ ความสามารถ     

    เฉพาะดา้นบญัชี 

3.92 4.12 4.08 3.97 4.18 0.815 0.518 
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     จากแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดรั้บกลบัคืนมา ในส่วนของขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม พบวา่ ยงัมีคุณสมบติัอ่ืนท่ีสาํนกั

งานสอบบญัชีใหค้วามสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 6 จาํนวนผูเ้สนอแนะต่อคุณสมบติัอ่ืนท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงค ์

 

คุณสมบัตอ่ืิน จาํนวนผู้เสนอแนะ (คน) 

1. ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รักในวิชาชีพบญัชี 7 

2. สามารถทาํงานต่างจงัหวดัและปฏิบติังานเกินเวลาได ้ 6 

คุณสมบัตอ่ืิน จาํนวนผู้เสนอแนะ (คน) 

3. มีความขยนั อดทน 4 

4. อ่ืน ๆ 37 

รวม 54 

 

     จากตารางท่ี 6 จะเห็นไดว้่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานยงัให้ความสําคญัในเร่ือง 

ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รักในวิชาชีพบัญชี การทาํงานในต่างจงัหวดัและปฏิบติังานเกินเวลาได ้และมีความขยนั 

อดทน 

 
5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
     จากการสาํรวจ คุณสมบติัทัว่ไปของบุคลากรดา้นการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานสอบบญัชีพึงประสงคพ์บวา่ คะแนน

การทดสอบเขา้ทาํงานและการสัมภาษณ์ เป็นส่ิงท่ีถูกใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ผูส้มคัรจึงควรเตรียมพร้อมทางดา้น

เน้ือหาวิชาการ พร้อมทั้งมีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้คุณสมบติัรองลงมาคือ ความสามารถทางดา้น

ภาษาต่างประเทศ ผูท่ี้ตอ้งการสมคัรงานจึงควรมีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาต่างประเทศด้วย และเม่ือ

พิจารณาในส่วนของคุณสมบติัเฉพาะตวัของบุคลากรดา้นการสอบบญัชีท่ีสํานกังานสอบบญัชีพึงประสงค์พบว่า 

ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงเป็นคุณสมบติัในดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เป็นขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ผูท่ี้ตอ้งการสมคัรงานจึงควรฝึกตนเองใหมี้ความรับผิดชอบ สามารถ

ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งทนัเวลา       

     นอกจากน้ี ในภาพรวมดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นส่ิงท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการสมคัรงานควรใหค้วามสาํคญัและมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเป็นอย่างดี สถาบนัการศึกษาอาจช่วยส่งเสริมโดยจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพ่ือให้

ผูเ้รียนตระหนกัถึงความสาํคญัดา้นคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน และผูเ้รียนสามารถนาํมาระบุในใบสมคัรงานได ้ 

     จากการวิเคราะห์ผูวิ้จยัพบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจรับบุคลากรเขา้ทาํงานยิ่งมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานมากเท่าไรจะยิ่งใหค้วามสาํคญักบัวิสัยทศันข์องผูส้มคัรมากข้ึนเท่านั้น ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการสมคัรงานควรศึกษา

หาความรู้รอบตวัเพ่ือพฒันามุมมองและวิสัยทศัน์ของตนเอง เพ่ือเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์กบัผูมี้ประสบการณ์

ในการทาํงานสูงซ่ึงมกัเป็นหน่ึงในคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  
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บทคดัย่อ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) ท่ีออกโดย IASB 

เปิดเผยว่ามีการนําไปบังคบัใชแ้ลว้ 75 ประเทศจากทั้ งหมด 140 ประเทศ ในขณะน้ียงัมีอีก 13 ประเทศ ท่ีอยู่ใน

ระหว่างการนาํไปใช ้ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดน้ีไดมี้การออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเม่ือเทียบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีบงัคบัใชก้บักิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะแลว้นั้นจะพบว่ามีขอ้กาํหนดท่ีผ่อนปรน ลดความยุ่งยากบางประการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน  

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัพบว่ามีรายละเอียดบางรายการท่ีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะตอ้งปฏิบัติ

เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดท่ีต้องจดัทาํเพ่ิมจะส่งผลต่อ

ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัสาํหรับการจดัทาํรายงานทางการเงิน และภาระหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี ผูส้อบบญัชี 

เช่นกนั นอกจากนั้นรายละเอียดภายใตข้อ้กาํหนดบางรายการก็มีความแตกต่างกบัประเด็นในทางภาษีอากร ซ่ึงเป็น

ประเด็นผูป้ระกอบการ ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี และผูส้อบบญัชี จะตอ้งพึงระมดัระวงัในการบริหารจดัการงานดา้น

บญัชีและดา้นภาษีต่อไป สาํหรับประเด็นเหล่าน้ีจึงเป็นท่ีมาของของการศึกษาหวัขอ้ดงักล่าว เพ่ือใหท้ราบถึงความรู้

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี ท่ีมีต่อการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม กบัประมวลรัษฎากร โดยทาํการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีและศึกษา

จากขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือหาประเดน็ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดความขดัแยง้ของความแตกต่างของกาํไรสุทธิตาม

บญัชี และประมวลรัษฎากร 

 

คาํสาํคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 1, ประมวลรัษฎากร 2 
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Abstract 

International financial reporting standards for small-medium enterprises (IFRS for SMEs) are applied in 7 5 

countries of all 140 countries including 13 countries that are being studied. It is designed to be suitable for SMEs 

and more compact when compared with full IFRS. Thailand is applying this standard in 2016. It is, of course, 

quality of financial report will be better improved and have more reliability in international accounting standard if 

Thai companies apply Thailand financial reporting standards for small-medium enterprises (TFRS for SMEs) as 

other countries applied. On the other hand, it cause of compliance costs for financial statement reporting and 

increase the burden towards tax accountants and tax auditors. Furthermore, SMEs in Thailand tend to non-foster 

voluntary compliance. They focus more on tax administration. This paper will examine the difference of 

accounting profit and tax profits of SMES after TFRS for SMEs applied. Moreover, perception and knowledge of 

accountants and tax auditors will be investigated about effect of TFRS for SMEs and the Revenue Codes. Finally, 

recommendation for developing the knowledge of accountants and stakeholders for TFRS for SMEs will be 

proposed towards the Revenue Department, Department of Business Development and Federation of Accounting 

Professions.  Secondary data analysis, questionnaire survey from tax accountants, focus group from certified 

accounting office that is guaranteed from the Ministry of Commerce and semi-structure interview from the 

Revenue Department, tax accountants and tax auditors are used for data collection. It suggests that coordination 

between the Revenue Department, the Ministry of Commerce and Federation of Accounting Professions and 

training course about TFRS for SMEs towards tax accountants, tax auditors may be alternatives to increase 

achievement of launching IFRS for SMEs and decrease the difference of accounting profit and tax profit. 

 

Keywords: Thai Financial Reporting Standard for SMEs 1, Revenue Code2 
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1. บทนํา 

 

     กลุ่มธุรกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการเติบโตของหลายประเทศทัว่โลก ก็คือกลุ่มกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (Small and Medium Entities: SMEs) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ การจ้างงาน 

โดยพบว่าในสหภาพยุโรปมีกิจการประเภทน้ีอยูจ่าํนวน 23 ลา้นราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของกิจการ

ทั้งหมด (คณะผูแ้ทนไทยประจาํประชาคมยุโรป, 2549) และในกลุ่มประเทศอาเซียนพบวา่กิจการในประเทศ

ไทยท่ีมีลกัษณะดงักล่าว มีมากถึงร้อยละ 98.50 ของกิจการทั้งหมด หรือคิดเป็น 2.7 ลา้นราย โดยสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ร้อยละ 37.4 ของ GDP รวมทั้ ง

ประเทศ (สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556) จากขอ้มูลเชิงสถิติดงักล่าวท่ีไดมี้การ

อธิบายถึงการเติบโตของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ทาํให้เห็นว่าในการพฒันาประเทศต่อไปใน

อนาคต ควรใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการของกิจการกลุ่มน้ี โดยมีมาตรการในการผลกัดนัขีด

ความสามารถในการแข่งขนั อาทิ การส่งเสริมการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ การสนบัสนุนดา้นปัจจยัใน

การบริหารจดัการ หรือแมแ้ต่การเพิ่มศกัยภาพในดา้นการบริหารจดัการทางดา้นการบญัชีการเงินให้มีความ

ทดัเทียมต่อคู่แข่งทั้งในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอาณาอารยประเทศ ทั้งน้ีสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์ไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโตของกิจการดว้ยการสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึนกบั

ขอ้มูลดา้นบญัชีการเงิน จึงไดมี้แผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัทาํบญัชี และการรายงานทางการเงิน

ให้มีความเป็นสากล ช่วยให้ข้อมูลท่ีปรากฏในงบการเงิน มีคุณภาพบนหลักการท่ียอมรับ ขอ้มูลมีความ

น่าเช่ือถือ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ถูกตอ้งครบถว้น และเอ้ือประโยชน์ต่อนกัลงทุน 

ซ่ึงการจะไดข้อ้มูลในลกัษณะดงักล่าวตอ้งอาศยัความรู้และความเขา้ใจของผูท้าํบญัชี และผูมี้หน้าท่ีจดัทาํ

บญัชี ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขณะเดียวกนัขอ้มูลท่ีได้จากการจดัทาํบญัชีตาม

มาตรฐาน มกัพบวา่มีรายการบางรายการท่ีขอ้กาํหนดท่ีมีความแตกต่างกบัหลกัการปฏิบติัในทางประมวล

รัษฎากร ทาํให้ตอ้งการมีปรับปรุงรายการเพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีปรากฎในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี  

ให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการภาษีอากร ดงันั้นผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีจะตอ้งมีความรู้ และความเขา้ใจใน

การปรับปรุงรายการท่ีถูกตอ้งตามขอ้กฎหมาย แต่มกัพบปัญหาจากผูท้าํบญัชี หรือผูมี้หน้าท่ีจดัทาํบญัชีท่ี

พยายามลดความขดัแยง้ด้วยการปฏิบติัตามหลกัการภาษีอากร หรือพยายามหาช่องทางในการจดัการให้

รายการง่ายต่อการปฏิบติั ในขณะเดียวกนัก็จะพยายามท่ีจะจดัการกาํไรเพื่อเสียภาษีใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีเกิดความ

พึงพอใจ หรืออาจพบว่ามีการพยายามแสดงรายการทางบญัชีต่าง ๆ โดยใช้หลกัการทางภาษีมาพิจารณา

รายการ หรือพยายามท่ีจะเล่ียงการรับรู้รายการท่ีเกิดความแตกต่างทางดา้นการบญัชี และภาษีอากรใหเ้ป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินได ้

     ดงันั้นการท่ีจะนาํมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มมาปฏิบติัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

จาํเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงานท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า
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ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม กบั

ประมวลรัษฎากรถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะให้ผูมี้หนา้ท่ีทาํบญัชี ผูท้าํบญัชี ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การใช้ขอ้มูลด้านบญัชีการเงิน และบญัชีภาษีอากร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมได้นํา

ขอ้มูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และเตรียมการพฒันาให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบติังานสามารถจดัทาํ และนาํเสนอขอ้มูลดา้นบญัชีการเงิน และบญัชีภาษีอากร ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ

การบริหารจดัการกิจการต่อไป 

      

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

     (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2552) ไดท้าํการศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางปฏิบติัสาํหรับวิธีการบญัชีของกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาเห็นด้วยกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในการออกมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมองว่าหลกัการบัญชีท่ีจะ

นาํมาใชน้ั้นควรมีความง่ายต่อการปฏิบติั ไม่ซบัซอ้น และนอกจากนั้นยงัพบว่าการใชง้บการเงินของกิจการดงักล่าวจะ

เป็นไปเพ่ือแสดงฐานะการเงิน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณภาษี และเพ่ือประกอบการ

ยื่นเสียภาษีเงินไดต่้อกรมสรรพากร และจากการสํารวจความเห็น วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน กลุ่ม

ตวัอย่างไดแ้สดงความเห็นว่าขอ้กาํหนดภายใตม้าตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะออกมา

บงัคบัใช ้ควรมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการในทางภาษีอากร และง่ายต่อการใชง้าน ไม่มีความซบัซอ้น 

     (ชูศรี  เท้ียศิริเพชร, 2544) ไดท้าํการศึกษาถึงสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการพฒันาการใช้ขอ้มูลทางการ

บญัชีในการบริหารธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กิจการส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีมีการ

จดัทาํบญัชีโดยใช้บริการสํานักงานบญัชีเป็นผูด้าํเนินการ และพบว่าไม่มีการจดัทาํขอ้มูลทางการบญัชี งบกาํไร

ขาดทุน หรืองบดุลเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจหรือบริหารธุรกิจ มีการจดัทาํเพียงแค่รายปี และจดัทาํไปเพ่ือ

ประโยชนใ์นการนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการเสียภาษีอากรเท่านั้น 

     ในการนาํมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้ (Herman, 2009) มีการศึกษาวิจยั

พบว่ามาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (IFRS for SMEs) ท่ีไดมี้การนาํมาใชป้ฏิบติันั้น มี

ตน้ทุนในการจดัทาํบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างเช่น ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ตน้ทุนในการจดัทาํงบการเงินให้

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  

     (Helen and Susela, 2015) ได้กล่าวว่าคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการออกร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศของ IFRS for SMEs ควรทบทวนถึงความเหมาะสมต่อการพฒันาเศรษฐกิจสําหรับการท่ีประเทศในกลุ่ม

อาเซียนจะนาํไปใช ้โดยควรคาํนึงถึงขนาดของธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ความตอ้งการพ้ืนฐานของผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

และควรมีการยกเวน้บางขอ้กาํหนดสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงมองว่าการ

บงัคบัใหต้อ้งปฏิบติัตามอาจเกิดภาระมากกวา่ประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงิน 
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     (Nadia and Nicolae, 2014) ไดก้ล่าววา่กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ถือไดว้่ามีบทบาทสาํคญัมากใน

เชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงหากมีการประกาศใช ้IFRS for SMEs โดย IASB จะทาํให้กาํไรสุทธิตามบญัชีมีความถูกตอ้งมาก

ยิ่งข้ึน แต่ในบางประเทศก็อาจจะเกิดความขดัแยง้กบักฎระเบียบขอ้บงัคบัไดเ้ช่นกนั อย่างประเทศโรมาเนีย ซ่ึงไดมี้

การนาํมาตรฐานสากลดงักล่าวมาปรับใชจ้ริง ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาระบบบญัชีไปสู่มาตรฐานสากล

พร้อมกบัทาํใหก้ารปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยบางส่วนไดรั้บอิทธิพลจาก IFRSs ท่ีมีการแสดงความเห็นต่อ

กฎระเบียบของประเทศ ทั้งน้ีก็เพ่ือตอ้งการดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศของตน จากการศึกษา

พบอีกว่าท่ีผ่านมาก็ได้พยายามท่ีจะนําหลกัปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศมาปรับให้สอดคลอ้งกับข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบญัชี (IFRSs) แต่ความพยายามดงักล่าวกลบัไม่ไดรั้บความสาํเร็จเท่าท่ีควร เพราะไดรั้บอิทธิพลจาก

กฎหมายของกระทรวงการคลงั แต่อยา่งไรกต็ามผูใ้ชง้บการเงินอยา่งสถาบนัการเงิน ธนาคาร กลบัใหก้ารสนบัสนุน

การประยุกต์ใชม้าตรฐานการบญัชี IFRSs for SMEs โดยมองว่าควรตระหนกัถึงการแยกระบบบญัชีออกจากการ

ระบบการจดัเกบ็ภาษี จากการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหส้ะทอ้นภาพวา่ประเทศโรมาเนีย ควรมีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั

งานบญัชีท่ีมีความซับซ้อนกบัการรายงานทางภาษีอากรก่อน รวมไปถึงการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจนั้น ๆ 

อยา่งต่อเน่ือง  

     จากการศึกษาผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดอ้ธิบายถึง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตแ้นวคิดของกฎระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บ

อิทธิพลจากภาษี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเก่ียวกับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมกัให้ความสนใจถึง

ตน้ทุน และผลประโยชน์ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการนาํมาตรฐานสากลมาปรับใช ้และอธิบายต่ออีกวา่สาํหรับประเทศท่ี

กาํลงัจะนาํมาตรฐานสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้ ควรมุ่งเนน้กระบวนการเรียนการสอนพ้ืนฐานท่ี

สาํคญัของ IFRSs for SMEs ก่อนโดยมองวา่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในภายภาคหนา้ต่อไป (รูปท่ี 1) 

 

 
 

รูปที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี กบัการรายงานทางการเงินทางภาษีอากร 

ท่ีมา: Strategies for and implications of the IFRS for SMEs implementation in emerging economies. Nadia and  

Nicolae, 2014 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     ในส่วนของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะกล่าวถึง แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้อ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ 

     1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่ง และการสมัภาษณ์ 

     2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาตําราวิชาการ เอกสารงานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ และวารสารทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และบทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนท่ี

เก่ียวขอ้ง การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตของสถาบนัการศึกษา และสถาบนัวิชาชีพ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
 

     จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัการนาํมาตรฐานการายงานทางการเงินสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (IFRS for SMEs) มาใช้ประเทศไทย พบว่ากิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ท่ีมีการจัดทําบัญชีภายใต้

ขอ้กาํหนดของมาตรฐาน TFRS for NPAEs ในช่วงปี พ.ศ. 2560 จะมีการนาํมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อม IFRS for SMEs ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ มาใช้กบักิจการท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มกิจการ เพ่ือให้

สามารถรองรับธุรกรรมท่ีมีความซับซอ้น โดยมาตรฐานการบญัชี TFRS for NPAEs ฉบบัปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุม 

เช่น เคร่ืองมือทางการเงินท่ีซบัซอ้น (ตราสารอนุพนัธ์) การรวมธุรกิจ การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ประกอบกบัเพ่ือ

รองรับธุรกรรมซ่ึงกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี TFRS for NPAEs ฉบับ

ปัจจุบนัครอบคลุมถึง แต่อาจไม่สะทอ้นภาพการดาํเนินธุรกิจท่ีซบัซอ้นนั้นใหช้ดัเจน  
 

 
 
รูปที่ 2 เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาความซบัซอ้นของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(TFRS for SMEs) . ประธานคณะทาํงานจดัทาํมาตรฐานการบญัชี. สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
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     ดงัภาพท่ีปรากฎสามารถอธิบายไดว้่า กิจการท่ีมีลกัษณะของการเป็นกลุ่มกิจการ ซ่ึงเม่ือพิจารณากรอบของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะแลว้ จะไม่เขา้ข่ายของการเป็นกิจการท่ี

จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ซ่ึงอาจตีความไดว้า่มี

ลกัษณะของการทาํธุรกิจหรือธุรกรรมท่ีซับซอ้นมาข้ึน จึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบหลกัการท่ีสาํคญับางฉบบัสาํหรับมาตรฐานการบญัชีของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

TFRS for NPAEs กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม TFRS for SMEs 

และประมวลรัษฎากร 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ประมวลรัษฎากร 

สินคา้คงเหลือ 

- ส้ินงวดต้องตีราคาสินค้าคงเหลือ

ตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บ หกั ประมาณการตน้ทุนในการ

ผลิตสิน ค้าให้ เส ร็จและต้น ทุ น ท่ี

จาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ขายได ้แลว้แต่

อะไรจะตํ่ากวา่ 

- ผลต่างเขา้ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 

 

สินคา้คงเหลือ 

- ตอ้งประเมินมูลค่าคงเหลือของ

สินคา้คงเหลือ เปรียบเทียบระหวา่ง

ราคาทุนกบัราคาโดยประมาณท่ีคาด

วา่จะขายได ้หกั ประมาณการตน้ทุน

ในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุน

ท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหข้ายได ้

แลว้แต่อะไรจะตํ่ากวา่ 

- ผลต่างเขา้กาํไรขาดทุน 

 

 

สินคา้คงเหลือ 

- การประมาณการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า / ปรับมูลค่า / การลดลงของ

มูลค่า ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (1) 

- ราคาสินค้าคงเหลือในวนัสุดท้าย 

ให้ค ํานวณด้วยราคาทุน หรือราคา

ตลาดแลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และ

ถือเป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมา

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ เม่ือ

ได้ค ํานวณตามหลักเกณฑ์ใดตาม

วธีิการบญัชี มาตรา 65 ทว ิ(6) 

- การทําลายตอ้งปฏิบัติตามคาํสั่ง ท่ี 

ป.79/2541 จึงจะถือเป็นราจ่ายตาม

ประมวลรัษฎากร เวน้แต่ไม่ปฏิบัติ

ตามต้องห้ามตามมาตรา 65 (ตรี) 1 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอายุใช้งานไม่

แน่นอนใหต้ดัจาํหน่ายเท่ากบั 10 ปี 

- รายจ่ายการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนถา้เขา้เง่ือนไข 6ขอ้ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอายใุชง้านไม่

แน่นอนใหต้ดัจาํหน่ายไม่เกิน 10 ปี 

- รายจ่ายในการพฒันาถือเป็น

ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

- พิจารณาเป็นสินทรัพยอ่ื์น มีสิทธิ

หกัค่าเส่ือมราคาในอตัราร้อยละ 20   

ตามมาตรา 4 (5) แห่ง พรฎ.#145 
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TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ประมวลรัษฎากร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- หา้มตีราคาใหม่ 

- ดอกเบ้ียระหวา่งสร้างคิดเขา้ตน้ทุน

ในการก่อสร้าง 

- กําห น ด ให้ แ ย ก ส่ วน ป ร ะ ก อ บ 

component เ ม่ื อ อ า ยุ ใ ช้ ง า น ไ ม่

เท่ากนั  

- เปล่ียนแทน ให้ลา้งตวัเดิม เอาส่วน

ใหม่ใส่ 

- มีข้อบ่งช้ีด้อยค่าถาวร บันทึกเข้า

ขาดทุนจากดอ้ยค่า 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- ตีราคาใหม่ได ้

- ดอกเบ้ียระหวา่งสร้างเป็นค่าใชจ่้าย 

- แยกส่วนประกอบต่อเม่ือ ให้

ประโยชน์แก่กิจการในรูปแบบท่ี

ต่างกนัอยา่งสาระสาํคญัปัจจยัดูอายุ

ใชง้านกาํลงัผลิต/ชาํรุด/ลา้สมยั/หมด

สญัญา 

- ไม่วา่จะแยกส่วนประกอบหรือไม่ 

เปล่ียนแทนตอ้งลา้งตวัเดิม  ใส่ตวั

ใหม่ 

- มีขอ้บ่งช้ีไม่วา่ชัว่คราวหรือถาวร

บนัทึกเขา้ขาดทุนดอ้ยค่า 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- ดอกเบ้ียระหว่างสร้าง/ก่อสร้าง เป็น

ค่าใชจ่้าย รายจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเพ่ือ

ก่อสร้างเพ่ิมเติมการจัดซ้ือทรัพยสิ์น 

ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (5) 

- ค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ือก่อสร้างสินทรัพย ์

ให้สิทธินําไปรวมคํานวณเป็นมูลค่า

ของสินทรัพย ์เพ่ือหักค่าสึกหรอและค่า

เส่ือมราคา ตามมาตรา 65 ทวิ (2) ส่วน

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายหลังจากก่อสร้าง

เสร็จใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ  

- เงินท่ีสํารองไว ้เช่น สํารองจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุนใน

บริษัทอ่ืน สํารองเผื่อชดเชยและเงิน

บําเหน็จพนักงาน ส่วนแบ่งขาดทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย การประมาณการ

ทางการบัญชี ต้องห้ามตามมาตรา 65 

ตรี (1)  

 

4.2 การศึกษาแจกแบบสอบถาม 
 

     จากการสาํรวจแบบสอบถาม 100 ชุด โดยแบ่งประเภทในการจดัเกบ็เป็น 70 ชุดจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้รับ

การอบรมการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพ และ 30 ชุดผูต้อบแบบสอบถามจากสาํนกังานบญัชีคุณภาพ ภายใต้

กาํกบัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์สดงขอ้มูลประชากร ร้อยละ 87 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 85 

จบการศึกษาปริญญา ร้อยละ 38 มีประสบการณ์ปีกวา่ 15 ปี ร้อยละ 82 จดัทาํบญัชีใหก้บักิจการประเภทบริษทัจาํกดั 

ร้อยละ 48 ลกัษณะของกิจการเป็นธุรกิจบริการ ร้อยละ 38 ของผูต้อบแบบสอบถามขนาดของกิจการตั้งแต่ 51-200 คน 

ในแง่ของความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความรู้ใน IFRS for SMEs ในระดับปานกลางท่ี ร้อยละ 54.7 และร้อยละ 96 ทราบดีว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็น

หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพัฒนามาตรฐานการบัญชี ในแง่ของประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ท่ีเก่ียวข้องกับรายได ้ 

ร้อยละ 76.2 เขา้ใจเก่ียวกบัฐานภาษีและรายไดจ้ากการเก็บภาษี ในแง่ของประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ค่าใช้จ่ายความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 59 อย่างไรก็ตามร้อยละ 33 ของผูต้อบ

แบบสอบถามยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
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4.3 จากการสัมภาษณ์ 
 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการสัมภาษณ์ถึงความเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงการสัมภาษณ์อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการแสดงความคิดเห็นว่าการบญัชีการเงินเป็นการแสดงรายละเอียดของ

รายการทางบญัชีและนาํเสนอขอ้มูลผา่นงบการเงิน ในขณะท่ีบญัชีภาษีอากรเป็นการจดัทาํข้ึนเพ่ือใหมี้การชาํระภาษี

ให้ถูกตอ้งตามท่ีประมวลรัษฎากรกาํหนด ซ่ึงอนาคตสภาวิชาชีพบญัชีฯ จะมีการพฒันามาตรฐานการบญัชีสาํหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงเลง็เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สาํหรับการลงทุน และการนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือ

การบริหารจดัการธุรกิจ นอกจากนั้นผูป้ระกอบการท่ีใหส้ัมภาษณ์ ไดแ้สดงความเห็นว่ารายงานบญัชีเป็นส่ิงสาํคญั

สําหรับธุรกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบการก็พยายามท่ีจะปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมไปถึงการชําระภาษีอากรท่ีเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกาํหนดดว้ยเช่นกนั แต่อย่างไรกต็ามการบญัชีการเงินและบญัชีภาษีอากรท่ีเกิดความแตกต่างข้ึนนั้นมองว่า

ค่อนขา้งซับซ้อน และยากต่อการปฏิบติัตาม ซ่ึงอาจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการทาํให้การหลีกเล่ียง

ภาษี เพ่ือท่ีจะประหยดัเงินของพวกเขาสาํหรับการชาํระเงินภาษี 

     ผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานใน Big4 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมว่า การนาํมาตรฐานดงักล่าวมาบงัคบัใชน้ั้นน่าจะส่งผลต่อค่าสอบบญัชีท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากผูป้ระกอบการ

จะตอ้งเผชิญกบัความซบัซอ้นมากข้ึนระหวา่งบญัชีการเงิน และบญัชีภาษีอากร และมองวา่ผูส้อบบญัชีอาจจะตอ้งมี

ภาระหนา้ท่ีในการตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกตอ้งของงบการเงินมากข้ึนตามไปดว้ย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม กบัประมวลรัษฎากร จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความรู้ในมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) ในระดบั

ปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ 54.7 ในขณะท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ท่ีเก่ียวข้องกับ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 59 แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยรายท่ีจะทราบเก่ียวกบัการ

บนัทึกรายการดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ียจ่ายการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  

     ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีมีการสอบถามถึงประเด็นเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีท่ีอาจ

ส่งผลกระทบหากวิธีการปฏิบติัของมาตรฐานการบญัชีแตกต่างจากหลกัการภาษีอากรระบุชดัเจนว่าในการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะทาํใหกิ้จการตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติัเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี การท่ีจะช่วยยกระดบัเพ่ือพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี น่าจะตอ้งเร่ิมจาก

การประสานงานระหว่างกรมสรรพากร, กระทรวงพาณิชย ์และสภาวิชาชีพบญัชีฯ โดยเร่งเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือ

ต่าง ๆ หรือจดัเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการลดลงปัญหาของโอกาสในการปฏิบติังานท่ีผิดพลาด 

และขจดัความกงัวลต่อการแสดงรายการท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างของกาํไรสุทธิทางบญัชี และกาํไรสุทธิทาภาษี

อากร 
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การจาํแนกความแตกต่างด้านอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่าง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลและกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง

ชีพ ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนในประเทศ 

Discriminant Analysis of demographic factors and insurance contract between  

Long Term Equity Fund (LTF) without dividend payment policy and 

Retirement Mutual Fund (RMF) mainly invested in securities listed on the 

Stock Exchange of Thailand 

ทวิาพร ทองนา1 และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์2 

Thiwaporn Thongna and Boonlert Jitmaneeroj 

  

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจาํแนกความแตกต่างดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและ

ประสิทธิภาพระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมี

นโยบายลงทุนในหุ้นทุนในประเทศ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ในช่วง เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 

ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ศึกษาจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล จาํนวน 20 กองทุน 

และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ จาํนวน 15 กองทุนใชข้อ้มูลรายเดือน ใช้

วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีการวิเคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percent) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ คน้

พบว่า กลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั โดยมีปัจจยัท่ีสามารถใช้จาํแนกกลุ่มไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญั คือ อายขุองกองทุนรวม  

จากการวิเคราะห์ ดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพของกองทุน ทั้ง 35 กองทุนแสดงให้

เห็นว่ากองทุน CG-LTF ของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั มีอตัราผลตอบแทนสะสม 3 ปี สูงท่ีสุด นัน่หมายถึง

กองทุนมีประสิทธิภาพของการบริหารพอร์ตการลงทุนไดดี้ท่ีสุด แต่ขณะเดียวกนักองทุนดงักล่าวมีความเส่ียงสูง

ท่ีสุดเช่นกนั ดงันั้นผูล้งทุนควรพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีสามารถรับไดก่้อนตดัสินใจลงทุน 

คาํสาํคัญ: วเิคราะห์การจาํแนกกลุ่ม, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to study the differences of demographic factors and insurance contracts between 

the group of Long Term Equity Funds (LTF), without a dividend payment policy, and Retirement Mutual Funds 

(RMF), mainly invested in securities listed on the Stock Exchange of Thailand.  

The study will use secondary data, between June 2012 and June 2015, of 20 separate LTFs and 15 separate 

RMFs. This research uses Purposive Sampling methodologies, by statistical analysis, such as Mean, Standard 

Deviation, Percent, One-Way ANOVA analysis and Discriminant analysis. The results from the statistical 

analysis indicates that those two groups of clients have significant differences. The factors used to classify the 

two groups is based on the age of the fund.  

The study shows that the fund with the best performing portfolio over 3 years is “CG-LTF”, managed by UOB 

Asset Management, but this also has the highest level of risk and therefore the investor must be concerned about 

the acceptable level of risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 email: thiwa.thong@gmail.com 

2
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 398 
 
 

1. บทนํา 

     กองทุนรวมมีหลายประเภท ท่ีนกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนได ้และยงัมีกองทุนรวมอยู่ 2 ประเภท ท่ีนอกจากได้

ผลตอบแทนจากการลงทุนแลว้ ยงัไดสิ้ทธิในการลดหย่อนภาษีดว้ย คือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement 

Mutual Fund: RMF) เป็นกองทุนรวมท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ชัดเจนตั้ งแต่แรกเร่ิมในพ.ศ. 2544 คือเป็น

กองทุนท่ีมีลกัษณะผสมระหว่างการเป็นกองทุนรวมกบัการเป็นเคร่ืองมือสะสมเงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณ ท่ีทางการ

ใหก้ารสนบัสนุนโดยใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนเพ่ือเป็นแรงจูงใจ RMF เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไม่มีสวสัดิการ

สะสมเงินเพ่ือวยัเกษียณ เช่นผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระท่ีไม่มีนายจา้ง หรือผูท่ี้มีสวสัดิการอยู่แลว้แต่ตอ้งการสะสม

เพ่ิมเติมไดมี้โอกาสสะสมเงินเพ่ือวยัเกษียณ หลงัจากนั้นในปีพ.ศ. 2547 ไดมี้การก่อตั้ง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(Long Term Equity Fund : LTF) ข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัหรือกองทุน

รวม เพ่ือช่วยเสริมสร้างเถียรภาพในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลงทุนแบบเก็ง

กาํไรรายวนัของผูล้งทุนรายยอ่ยมาลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีระยะเวลาการลงทุนท่ียาวนานข้ึนโดยใหสิ้ทธิประโยชน์

ดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนเพ่ือจูงใจใหเ้กิดการลงทุนในกองทุนดงักล่าว 

   ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงศึกษาการจาํแนกความแตกต่างดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่าง

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุ้น

ทุนในประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุน ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ เพ่ือใชสิ้ทธิในการลดหยอ่นภาษีและเป็นทางเลือกหน่ึงของการออมไวใ้ชใ้นวยัเกษียณของนกัลงทุน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

      1. Markowitz Portfolio theory (จิรัตน์ สังข์แกว้. 2543) Harry Markowitz เสนอความคิดเห็นในการลงทุนเป็น

กลุ่มหลกัทรัพยอ์ยา่งมีหลกัเกณฑ ์จะช่วยใหก้ารลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสมมติฐานใหน้กัลงทุนทุกคนเป็น

ประเภทหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk-Averse) จึงพยายามกระจายความเส่ียง โดยทําการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี

แตกต่างกนัไป เน่ืองจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัย่อมถูกผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในระยะเวลา

เดียวกนัเหมือน ๆ กนั และกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้น จะเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระสิทธิภาพไดต้อ้งมีผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่ม

หลกัทรัพยอ่ื์น ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั หรือมีระดบัความเส่ียงตํ่ากว่า ณ ระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนั ดงันั้นนัก

ลงทุนควรตระหนักไวเ้สมอว่าการลงทุนใดๆ ย่อมมีความเส่ียง และโดยปกติแลว้การลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง นัก

ลงทุนมกัขอส่วนชดเชยความเส่ียงท่ีสูงข้ึน นัน่ก็คือคาดหวงัผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงข้ึนนัน่เอง และการลงทุนใดท่ีมี

ความเส่ียงตํ่ายอ่มคาดหวงัผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่าดว้ยเช่นเดียวกนัดงัท่ีกล่าวไวใ้น High Risk High Return theory  

     2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม กองทุน

รวมไม่รับประกนัผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บ (ยกเวน้กองทุนรวมมีประกนั) นกัลงทุนอาจไดรั้บผลตอบแทน

หรือไม่กไ็ด ้หรืออาจขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนกไ็ด ้เม่ือลงทุนในกองทุนรวม ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ เช่น  
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2.1.เงนิปันผล (Dividend) ในกรณีท่ีกองทุนนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

2.2.กาํไรส่วนเกนิมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) เม่ือผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนขณะท่ีมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนกวา่ตอนท่ีซ้ือ  

2.3.เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redeem) ในกรณีท่ีกองทุนไดก้าํหนดไวใ้นโครงการว่าจะ

จดัสรรเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยโดยอตัโนมติั  

2.4.สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การนาํเงินลงทุนไปลดหยอ่นภาษี ไดรั้บประกนัพ่วงเม่ือซ้ือหน่วยลงทุน      

3. ความเส่ียงในการลงทุน (AIMC, 2558) หมายถึง การท่ีผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจริงจากการลงทุน เบ่ียงเบนไป

จากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บเม่ือแรกเร่ิมลงทุน ไม่ว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะมากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ท่ี

คาดหวงั ถือวา่เป็นความเส่ียงทั้งส้ิน ดงันั้น จึงไม่มีการลงทุนประเภทใดท่ีไม่มีความเส่ียง  

3.1 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน ผูล้งทุนสามารถลดความเส่ียงในการลงทุนในตราสารทุนได้

ในระดบัหน่ึง โดยการ 

ก) กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยข์องหลายอุตสาหกรรมและหลายภาคธุรกิจ  

ข) ควรคดัเลือกตราสารท่ีจะลงทุนอย่างพิถีพิถนั โดยพิจารณาจากปัจจยัทางพ้ืนฐานของบริษทัผู ้

ออกตราสารทุนนั้น ๆ เป็นสาํคญั เช่น กิจการท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง มีผลกาํไรในการประกอบการอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอทุกปีและถา้เป็นกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ก็ตอ้งมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจสูง กิจการท่ีมีแนวโนม้ใน

การเจริญเติบโตท่ีชดัเจนมีส่วนแบ่งตลาดสูงมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูง  กิจการท่ีมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ 

และไม่มีประวติัการปฏิบติังานท่ีด่างพร้อยหรือส่อในทางไม่สุจริต กิจการท่ีมีขอ้มูลประกอบธุรกิจท่ีชดัเจนโปร่งใส 

เป็นประโยชนใ์นการตดัสินใจของนกัลงทุน 

4. การวดัประสิทธิภาพของ Portfolio  

4.1 มาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe 

แนวคิดของ William F. Sharpe เป็นการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียงแลว้ โดย

ความเส่ียงตามแนวความคิดน้ีคือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

 
โดยท่ี 

    = ผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีตอ้งการวดัผล 

     = ผลตอบแทนของการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง 

 = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีคาํนวณมาจากอตัราการแกว่งตวัของผลตอบแทนท่ี

เบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนเฉล่ียหรือความเส่ียงของกองทุนรวม 

4.2 มาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor 

เป็นการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมโดยเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนท่ีปรับดว้ยค่า

ความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียงแลว้ โดยความเส่ียงท่ีใชต้ามแนวความคิดน้ีคือ ค่า

เบตา้ 
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โดยท่ี 

    = ผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีตอ้งการวดัผล 

     = ผลตอบแทนของการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง 

 = ค่าเบตา้ของกองทุนรวม 

4.3 มาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen 

แนวคิดของ Michale C. Jensen เป็นมาตรวดัท่ีอาศยัแนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีเกิดข้ึน

แลว้เปรียบเทียบ กบัเกณฑผ์ลการดาํเนินงานท่ีควรจะเป็นซ่ึงคาํนวณโดยใชแ้นวความคิดของ Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีควรจะ

เป็นหรือค่าอลัฟ่าของกองทุน 

 

 
โดยท่ี 

  = ผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีตอ้งการวดัผล 

 = ผลตอบแทนของการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง ในปัจจุบนัคืออตัราผลตอบแทน 

ของตัว๋เงินคลงัอาย ุ91 วนั 

 = ผลตอบแทนของตลาดโดยเฉล่ีย 

 = ค่าเบตา้ของกองทุนรวม 

 = ตวัวดัผลการดาํเนินงานของ Jensen หรือค่าอลัฟ่าของ Jensen 

ถา้ค่า  เป็นบวก แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ 

ระดบัความเส่ียง (เบตา้) หน่ึง  

ในขณะท่ี ค่า  มีค่าเป็นลบ แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียง (เบตา้) หน่ึงดงันั้น ถา้ค่า  ยิ่งมาก แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียง (เบตา้)  

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

สรัญญา สุดอ่อง 2553 : การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเลียงชีพ (RMF) 

ในประเทศไทยในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั ช่วงเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึง เดือนธันวาคม 

2552 ประกอบดว้ยนโยบายการลงทุน 3 ประเภท ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุนตราสารทุน ตราสารหน้ี และแบบผสม 

โดยนาํทฤษฎี CAPM มาใชเ้พ่ือหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและความเส่ียงของกองทุน RMF กบัตลาดใน

แต่ละประเภทนโยบายการลงทุน รวมทั้งวดัผลการดาํเนินงานโดยใช้มาตรวดัตามตวัแบบ Treynor, Sharpe และ 

Jensen พบว่า ภาพรวม 3 ปี ของกองทุน RMFประเภทนโยบายการลงทุน ตราสารทุน ให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่า

อตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนความเส่ียงของกองทุน RMF กบัตลาดในแต่ละประเภทนโยบายการลงทุน พบว่า 
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ภาพรวม 3 ปี ของกองทุน RMFประเภทนโยบายการลงทุนตราสารทุน และนโยบายการลงทุนตราสารหน้ี มีความ

เส่ียงท่ีนอ้ยกว่าตลาด การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน RMF กบัตลาดในแต่ละประเภท นโยบายการ

ลงทุน พบว่า ภาพรวม 3 ปี ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพประเภทนโยบายการลงทุนตราสารทุน มีผลการ

ดาํเนินงานดีกวา่ตลาด ตามมาตรวดั Treynor, Sharpe และ Jensen  

Santhi and Gurunathan (2012) ประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของ กองทุนเปิดตราสารทุนท่ีเช่ือมโยง

การออม 32 กองทุน (ELSS) เป็นกองทุนรวมประหยดัภาษีในประเทศอินเดีย การวดัประสิทธิภาพการทาํงาน 

วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนรายเดือนกบัตวัเปรียบเทียบมาตรฐานการลงทุนในตลาดหุน้อินเดีย S & P 

CNX NIFTY จุดประสงค์หลกัน้ีคือการวดัประสิทธิภาพความเส่ียงท่ีปรับโดยใชวิ้ธี ชาร์ป เทรเนอร์ และ เจนเซ่น 

สาํหรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของแผนการประหยดัภาษีในปี 2006-2007 และ 2011-1012 มีความผนัผวนใน

รูปแบบเดียวกนักบัผลตอบแทนและเคล่ือนยา้ยทิศทางไปพร้อมกบัดชันีตลาดหุ้น S & P CNX NIFTY จากผลการ

คาดการณ์แสดงใหเ้ห็นว่าผลตอบแทนจะติดลบในช่วง 2008-2009 แต่สูงกว่าดชันีตลาดหุน้โดยผลตอบแทนเฉล่ียจะ

สูงกวา่ส่วนความเส่ียงตํ่ากวา่ดชันี S & P CNX NIFTY 

 

3. วธีิการศึกษา  

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา  

ประชากร  จาํนวนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล จาํนวนทั้งส้ิน 21 กองทุน และ

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนในประเทศ จาํนวนทั้งส้ิน 27 กองทุน ในการศึกษาคร้ังน้ี

ใชก้ลุ่มตวัอย่าง กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล จาํนวน 20 กองทุน และกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ จาํนวน 15 กองทุน 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) รายเดือน ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่

จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุ้นทุนในประเทศ ในช่วง เดือน กรกฎาคม 

2555 ถึง เดือน มิถุนายน 2558 

      การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.วิเคราะห์จาํแนกความแตกต่างของอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพ ระหวา่งกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ 

โดยหาค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่ม 

2. การวิเคราะห์การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการทดสอบ ANOVA 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการจาํแนกความแตกต่าง Discriminant Analysis  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

    ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพ ระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพของกองทุน 

 
 

ค่าสูงสุด  
 

ค่าตํ่าสุด 
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ส่วนที่ 2. ขอ้มูลแสดงความแตกต่างของอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพ ระหว่างกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพ ระหว่าง

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุ้น

ทุนในประเทศ  

ตวัแปรตน้ LTF RMF 

Mean S.D Mean S.D 

อายขุองกองทุนรวม 113.45 19.41 136.40 25.41 

ประเภทบลจ. (Bank,Nonbank) 1.40 0.50 1.33 0.49 

ขนาดของกองทุน 5,212,879,229.62 8,945,910,416.30 2,112,023,837.68 2,511,329,082.8 

อตัราผลตอบแทนสะสม 6 เดือน 0.46 2.27 0.84 2.64 

อตัราผลตอบแทนสะสม 9 เดือน 3.55 3.56 3.56 3.28 

อตัราผลตอบแทนสะสม 1 ปี 3.09 5.42 3.54 5.08 

อตัราผลตอบแทนสะสม 3 ปี 33.41 16.72 35.80 12.65 

Standard Deviation 3.95 1.29 4.45 0.62 

Variance 0.17 0.08 0.20 0.06 

Beta 0.90 0.29 1.02 0.13 

Sharpe Ratio 0.54 1.85 0.93 1.94 

Treynor Ratio 0.31 2.25 0.20 0.11 

Alpha Jensen 6.30 14.63 7.24 12.02 

 

ส่วนที่ 3 วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิต ิ 

     การจาํแนกความแตกต่างดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท่ี

มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.005 ซ่ึงมีตวัแปรตน้ท่ีมควาสามารถในการแบ่งกลุ่มไดดี้ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงตวัแปรตน้ท่ีมีความสารถในการแบ่งกลุ่ม 

 

ลาํดบั ตวัแปร F-Ratio Sig. 

1 อายขุองกองทุนรวม  9.196 0.005 

    
*แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05        

 

จากตารางท่ี 18 เปรียบเทียบตวัแปรตน้ท่ีมีความสาํคญั ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกความแตกต่าง ของกองทุน 2 กลุ่ม 

ไดคื้อ อายขุองกองทุนรวม (sig. = 0.005 , F = 9.196)  

     อภิปรายผล   

    จากการจาํแนกความแตกต่างดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่างกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ 

โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ANOVA พบว่า อายุของกองทุนรวมมีผลต่อการจําแนกความแตกต่างด้านอัตรา

ผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และ

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนในประเทศ  

โดยมีค่าคงท่ี (Constant) อยู่ท่ี -6.37 และค่าสัมประสิทธ์ิ (ค่านํ้ าหนัก) ประเมินว่าตวัแปรแต่ละตวัมีผล

อย่างไรต่อการจาํแนกความแตกต่าง ค่านํ้าหนกัของตวัแปรมีดงัน้ี Treynor Ratio  -0.22, Sharpe Ratio 0.22 , Alpha 

Jensen 2.62, Beta -21.76, ขนาดกองทุนรวม 0.00, ประเภทบลจ. (Bank nonbank) -1.00, อายุกองทุนรวม 0.56, 

Variance -45.34, ค่า SD 8.31, ผลตอบแทนสะสม 3 ปี -0.08, ผลตอบแทนสะสม 1 ปี -0.26, ผลตอบแทนสะสม 9 

เดือน 0.30 และผลตอบแทนสะสม 6 เดือน -0.04   

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพของกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว ท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทุนท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 โดยใชข้อ้มูล

รายเดือน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

     1. กองทุนเปิดหุน้ระยะยาว มีผลตอบแทนสูงกวา่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

     2. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเส่ียงจากการลงทุน พบว่ากองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว ขอ

งบลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั มีความเส่ียงสูงท่ีสุด 

     3. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการลงทุน พบว่ากองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว ขอ

งบลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั มีประสิทธิภาพของการบริหารพอร์ตการลงทุนไดดี้ท่ีสุด 
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     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

1. จากผลการศึกษา อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กนั นกัลงทุนควรพิจารณาวา่ยอมรับ

ความเส่ียงได้มากน้อยเพียงใดต่ออัตราผลตอบแทนท่ีได้รับ ซ่ึงตรงกับทฤษฎี High risk, high return ท่ี  Harry 

Markowitz ไดก้ล่าวไว ้หากนกัลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงไดสู้งนกัลงทุนกค็วรลงทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิ

บาล หุ้นระยะยาว ของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั เน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูงแต่ความเส่ียงก็สูงดว้ย

เช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาจากขอ้มูลในอดึต นกัลงทุนควรพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีลงทุน และ

สภาพเศรษฐกิจ ขณะท่ีลงทุนประกอบดว้ย 

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับนกัลงทุนท่ีมีรายไดถึ้งเกณฑท่ี์ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ควรพิจารณาการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ไวเ้ป็นทางเลือกหน่ึง เพราะเป็นการลงทุนท่ี

สามารถนาํไปลดหยอ่นภาษี พร้อมๆ กบัโอกาสในการทาํกาํไร โดยเฉพาะสาํหรับนกัลงทุนท่ีมีฐานภาษีสูงจะยิ่งช่วย

ทาํใหไ้ดรั้บผลตอบแทนในรูปของการประหยดัภาษีไดม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรใชร้ะยะเวลาการศึกษามากข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัมีการปรับเง่ือนไขการตอ้งถือครองกองทุน LTF จาก

เดิม 5 ปีปฏิทิน เป็นตอ้งถือนาน 7 ปีปฏิทิน  

 2. ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมในส่วน ปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ สภาพเศษฐกิจและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ

นกัลงทุน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกบัภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

และผลกระทบของภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ 

The Relationship between Employee Benefit Obligations and Deferred Tax  

and the Effects of Deferred Tax on Financial Position and Performance  

of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand, Industrial Services Group 

       สมใจนึก  เสตางกูล1,  กติติมา  อคัรนุพงศ์2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ี

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ปรับปรุง 2555) และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และผลกระทบของภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ จาํนวน 86 บริษทั ผลการศึกษาพบว่า ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกบัสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตัดบัญชีมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ แต่ในทางตรงกันข้ามภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนกังานไม่มีความสัมพนัธ์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงการบนัทึกบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีมีผลกระทบต่ออตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

แต่ไม่มีผลกระทบต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเน่ืองจากมีบางบริษทัในกลุ่มตวัอย่างท่ีประสบปัญหา

ขาดทุนจึงทาํการตัดบริษทัท่ีมีผลขาดทุนออก ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมได้รับ

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Abstract 

The objectives of this independent study are to study the composition of deferred tax according to TAS 12 Income 

taxes ( revised 2012) , and analysis of the relationship between employee benefit obligations and deferred tax and the 

effects of deferred tax on financial position and performance of companies listed on the Stock Exchange of Thailand, 

Industrial services group. There are 86 companies listed on this industry. The study finds that employee benefit 

obligations and deferred tax assets are positively related significantly.  In contrast, employee benefit obligations not 

related to deferred tax liabilities. The result indicate that the recognition of deferred tax significantly affects to Debt to 

equity ratio and Total assets turnover ratio had statistical significance to the deferred tax but there is no effect on Return 

on total assets (ROA) because there are some companies in the sample suffer a loss as it cut off. Moreover, the finding 

also show that the recognition of deferred tax significantly affects to Return on total assets (ROA). 
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บทนํา 

 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2555) ซ่ึงมาตรฐาน

กาํหนดให้กิจการตอ้งทาํการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานโดยแสดงรายการหน้ีสินผลประโยชน์

พนกังานหรือภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไวใ้นงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงตามมาตรฐานฉบบัน้ีไดแ้บ่งผลประโยชน์ของพนกังานออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี ผลประโยชน์

ระยะสั้ นสําหรับพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนักงาน และ

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง โดยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนักงาน และ

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง ทางบญัชีใหถื้อว่าเป็นค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑค์งคา้ง แต่ทางภาษีถือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม 

เน่ืองจากรายจ่ายท่ีเกิดจากการประมาณการ หรือรายการสํารองต่างๆ โดยไม่ไดมี้การจ่ายจริงให้ถือเป็นรายจ่าย

ตอ้งห้ามสําหรับการคาํนวณกาํไรสุทธิ ดงันั้น ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามฐานภาษี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินก่อใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี

เงินได ้(ปรับปรุง 2555) ดงันั้นผูศึ้กษาตดัสินใจเลือกบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาก

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมบริการมีจาํนวนพนกังานโดยเฉล่ีย 249,268 คน ส่งผลให้ภาระ

ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานมีมูลค่าสูงตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทาํ

ใหผู้ศึ้กษาตอ้งการท่ีจะวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกบัภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี และศึกษาผลกระทบของการบนัทึกบญัชีสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ต่อฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงาน โดยการศึกษาคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนดา้นภาษี

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และกรมสรรพากรสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการคาํนวณ และประมาณการหา

มูลค่าภาษีท่ีคาดวา่จะไดรั้บชาํระ หรือคืนภาษีเงินไดข้องกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษเีงินได้ 

  สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2555) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับภาษีเงินได ้

โดยกิจการตอ้งบนัทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน ทั้งในงวดปีปัจจุบนัและปีอนาคต หากมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่จะไดรั้บผลประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น หรือตอ้งจ่ายชาํระมูลค่าตามบญัชี

ของหน้ีสินในอนาคต โดยมีผลทาํใหภ้าษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลง กิจการตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไดใ้หค้วามสาํคญักบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน จากผลแตกต่างระหวา่ง

มูลค่าทางบญัชีกบัมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงกาํหนดให้รับรู้ผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั  

 2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน (ปรับปรุง 2555) 

  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(2555) ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 กาํหนดใหกิ้จการตอ้ง

รับรู้เป็นหน้ีสินเม่ือพนกังานไดใ้ห้บริการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนักงานท่ีกิจการจะจ่ายให้ใน

อนาคต และค่าใช้จ่าย เม่ือกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการให้บริการของพนักงานเพ่ือเป็นการ
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แลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ของพนักงาน นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ยงัแบ่งผลประโยชน์ของพนักงาน

ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่     1. ผลประโยชน์ระยะสั้นสาํหรับพนกังาน 2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความซบัซอ้น 3. ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน และ 4. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง  

 3. ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (1) (2) และ (9) 

  ตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กาํหนดว่ารายการต่อไปน้ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย หรือเป็นรายจ่าย

ตอ้งห้ามในการคาํนวณกาํไรสุทธิ ไดแ้ก่ (1) เงินสํารองต่างๆ ของกิจการ (2) เงินกองทุน ยกเวน้แต่เงินท่ีเขา้กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ (9) รายจ่ายท่ีกาํหนดข้ึนเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซ่ึงควรจะไดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืน  

 4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

  วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และคนอ่ืนๆ (2556, หนา้ 38-53) ไดอ้ธิบายถึงการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

เป็นการนาํขอ้มูลรายการในงบการเงิน 2 รายการมาหาความสัมพนัธ์กนั โดยทั้งสองรายการท่ีนาํมาเขา้สดัส่วนกนันั้น 

อาจเป็นขอ้มูลจากงบการเงินเดียวกนั หรือขอ้มูลจากงบการเงินต่างงบกนักไ็ด ้ ซ่ึงการศึกษาเร่ืองน้ีไดน้าํอตัราส่วน

ทางการเงินทั้ง 3 อตัราส่วนมาวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to equity ratio) มีวิธีการคาํนวณ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on total assets, ROA) มีวธีิการคาํนวณ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total assets turnover ratio) มีวธีิการคาํนวณ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

หมายเหตุ  :  สินทรัพยร์วมเฉล่ีย* = (สินทรัพยร์วมตน้งวด + สินทรัพยร์วมปลายงวด)      

        2 

  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

Poterba, Rao and Seidman (2007, หน้า 1-28) ศึกษาเก่ียวกบัความสําคญัและองค์ประกอบของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ของกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1993 ถึงปี 2004 ผลการศึก

พบวา่ มี 25 บริษทัในกลุ่มตวัอยา่งมีรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 73 รายการ และหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีสุทธิ  48 รายการ อีกทั้งองค์ประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัมี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั  

 อริศรา  กาํจดัภยั (2554, หนา้ 48-53) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบักาํไร

สุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่ปี 2551–2553 ผลการศึกษาพบว่า รายการท่ีก่อให้เกิดภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีในแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัตามประเภทของรายการท่ีเกิดข้ึนและตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม =             ยอดขาย            ( เท่า ) 

        สินทรัพยร์วมเฉล่ีย* 

 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม =          กาํไรสุทธิ           ( เท่า ) 

          สินทรัพยร์วมเฉล่ีย* 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =        หน้ีสินรวม         ( เท่า ) 

       ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ถือปฏิบติั ในส่วนของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและกาํไรสุทธิพบว่า สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักาํไรสุทธิอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

อนงค ์ บุณยนิธิกุล (2554, หนา้ 7-40) ศึกษานโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนกังาน ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในปี 

2553-2554 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกวิธีรับรู้เป็นกาํไรขาดทุน และรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน

จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั และบริษทัท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีแตกต่างกนัเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับนโยบายการบญัชีในเร่ืองการรับรู้ภาระผลประโยชน์ของพนกังาน บริษทั

เลือกวิธีการรับรู้ดว้ยวิธีการลดกาํไรสะสมตน้งวดมากท่ีสุด และวิธีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ี

บริษทัท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกนัจะมีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีแตกต่างกนัหรือเลือกใชน้โยบายการบญัชีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กิตติมา  อคัรนุพงศ์ และนิยะดา  วิเศษบริสุทธ์ิ (2557, หนา้ 5-23) ไดศึ้กษานโยบายการบญัชีและผลกระทบของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานต่อบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ผลการศึกษาพบว่า วิธีท่ีบริษทัเลือกปฏิบติั คือ การคาํนวณผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน และปรับกบักาํไรสะสมตน้งวดมากท่ีสุด โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนพบว่า 

อัตราส่วนแสดงสภาพหน้ีท่ีรวมผลกระทบของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานมากกว่าอัตราส่วนท่ีปรับ

ผลกระทบออกอยา่งมีนยัสาํคญั และอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมข้ึนเม่ือปรับผลกระทบออก และค่าใชจ่้าย

และภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน มีความสมัพนัธ์กบัขนาดของธุรกิจกบัจาํนวนพนกังานเช่นกนั 

ปรายฟ้า  แซ่ล้ิง (2558, หนา้ 20-81) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน ผลจากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสยัจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสมัพนัธ์

กนัไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญั และจากการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานในทางท่ีแย่ลง คือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม ของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคารและ

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อตัราส่วนระหว่างสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนระหวา่งทุนต่อสินทรัพยห์กัเงินสด และอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์

รวม ของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคาร 

ไพฑูรย ์ กอบกาญจนพฤติ และภทัรณัชชา  โชติคุณากิตติ (2558, หน้า 464-471) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัมูลค่าตลาดรวมของหลกัทรัพย ์และอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจด

ทะเบียนไทยกลุ่มตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่า สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์

กบัอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้อย่างมีนยัสาํคญั โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.284 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนั

ในระดบัตํ่า และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และผลการศึกษายงัพบว่า ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าตลาดรวมของหลกัทรัพย ์แสดงว่ารายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มีผลต่อมูลค่าตลาด

รวมของหลกัทรัพย ์
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สุภาพร  จะเร (2558, หนา้ 1-62) ศึกษานโยบายการบญัชีและผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค จากการศึกษาพบว่า ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีก่อเกิดรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ ผล

ขาดทุนทางภาษียกมา ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในส่วนของรายการท่ี

ก่อให้เกิดหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน หลงัจากนั้นวิเคราะห์หาผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน พบว่า ภาษีเงินได ้ รอการตดับญัชีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ แต่ไม่มีผลกระทบต่ออตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ   ผูศึ้กษาไดเ้ลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีการบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบแสดงฐานะการเงิน จากการ

เก็บขอ้มูลจากงบการเงิน มีจาํนวน 86 บริษทั แยกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1. บริษทัท่ีบนัทึกเฉพาะสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2. บริษทัท่ีบนัทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ 3. บริษทัท่ีบนัทึกทั้งสินทรัพย์

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ตวัแปรในการศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 3 อตัราส่วน ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้แสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางที่ 1  อตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อตัราส่วน 
การคาํนวณ 

ก่อนปรับผลกระทบ หลงัปรับผลกระทบ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(Debt to equity ratio) ( เท่า ) 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

หน้ีสินรวม – หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(Return on total assets, ROA) ( เท่า ) 

กาํไรสุทธิ   

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

                                    กาํไรสุทธิ                                        

  สินทรัพยร์วมเฉล่ีย – สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 

(Total assets turnover ratio) ( เท่า ) 

     ยอดขาย 

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

ยอดขาย 

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย – สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาโดยขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีดงัน้ี  ศึกษาองค์ประกอบรายการภาษีเงินได้รอการตัด

บญัชี ซ่ึงปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้(ปรับปรุง 2555) หลงัจากนั้นทาํการเก็บขอ้มูลจาก 

งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และแบบแสดงรายการประจําปี 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ประจาํปี 2557 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ศึกษาองค์ประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2555) จากงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจาํปี 2557 ของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยสรุปจาํนวนรายการทางการบญัชีท่ีก่อใหเ้กิดภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี  

 2. นาํขอ้มูลภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวม มา

หาค่าอตัราส่วนเบ้ืองตน้ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าเฉล่ีย 

 3. ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน โดยทาํการ

ทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและสเปียร์แมน กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นการ

ทดสอบแบบสอง 

ดา้น (two-sided tailed test) โดยแยกกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม 

 4. คาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 

2555) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าเฉล่ีย 

 5. วิเคราะห์หาผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยคาํนวณจาก

การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มาหักออกจากสินทรัพยร์วม และนาํหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มา

หักออกจากหน้ีสินรวม และคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินใหม่ หลงัคาํนวณอตัราส่วนจึงใช้สถิติเชิงพรรณนามา

วิเคราะห์  

 6. ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่าง อตัราส่วนท่ีคาํนวณทั้งก่อนและหลงัจากการปรับภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีออก โดยใช้การทดสอบ Paired Sample t-test และสถิตินอนพารามิเตอร์แบบวิลคอกสัน มาวิเคราะห์เพ่ือศึกษา

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงมีการกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยแยกกลุ่มวิเคราะห์ออกเป็น 

3 กลุ่ม 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 รายการทางบัญชีที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี เงินได้รอการตัด

บัญชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบว่า บริษทัมีการบนัทึกรายการท่ี

ก่อใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 16 บริษทั 

คิดเป็น 31.08% ในส่วนของกลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบว่า บริษทัมีการ

บนัทึกรายการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขาย มีจาํนวน  4 บริษทั คิดเป็น 36.36% และกลุ่มท่ี 3 บริษทัท่ีบนัทึกทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี พบวา่ไม่ระบุรายการทางบญัชีจาํนวน 1 บริษทั และบริษทัในกลุ่มน้ีไดท้าํการบนัทึกรายการท่ีก่อใหเ้กิด

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานมีจาํนวน 7 บริษทั คิดเป็น 

21.88% ซ่ึงผลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบักลุ่มท่ี 1 และมีการบนัทึกรายการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
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ท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย มีจาํนวน 6 บริษทั คิดเป็น 18.75%ซ่ึง

ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบักลุ่มท่ี 2 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์อัตราส่วน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต่อหนี้สินรวม หนี้สินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีต่อหนี้สินรวม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่อสินทรัพย์รวม ซ่ึงมีการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณนาในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 ค่าสถิติเชิงพรรณนาอตัราส่วนเบ้ืองตน้ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

กลุ่มบริษัท / อตัราส่วน จาํนวน 

(บริษัท) 

ค่าสูงสุด 

(%) 

ค่าตํา่สุด 

(%) 

ค่าเฉลี่ย 

(%) 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวต่อหน้ีสินรวม 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อสินทรัพยร์วม 

 

43 

43 

 

17.52 

10.52 

 

0.23 

0.09 

 

4.76 

1.36 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวต่อหน้ีสินรวม 

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อหน้ีสินรวม 

 

11 

11 

 

14.24 

88.79 

 

0.70 

0.15 

 

5.38 

16.41 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวต่อหน้ีสินรวม 

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อหน้ีสินรวม 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อสินทรัพยร์วม 

 

32 

32 

32 

 

10.40 

28.63 

4.73 

 

0.34 

0.04 

0.0003 

 

2.25 

5.85 

0.88 

 

กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบวา่ ค่าสูงสุดทั้งสองอตัราส่วนมา

จากบริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในส่วนค่าตํ่าสุดของอตัราส่วนภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานระยะยาวต่อหน้ีสินรวมมาจากบริษทั แมนดารินโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และค่าตํ่าสุดของสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีต่อสินทรัพยร์วมมาจากบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบว่า ค่าสูงสุดของอตัราส่วนภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวต่อหน้ีสิน

รวมมาจากบริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) และค่าสูงสุดของอตัราส่วนหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อ

หน้ีสินรวมมาจากบริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงแสดงว่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีส่งผลใหห้น้ีสินรวมในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าสูงข้ึน และกลุ่มท่ี 3 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบว่า ค่าสูงสุดของอตัราส่วนหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อหน้ีสินรวมมาจาก

บริษทั ลากนู่า รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 414 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกับภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี ซ่ึงมีการกาํหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 

H1 : ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสมัพนัธ์กบัภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวกบัภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี 

 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

กลุ่มบริษัท / ความสัมพนัธ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) Sig. (2-tailed) 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวพนกังานกบัสินทรัพยภ์าษี    

เงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน = 0.697 

 

0.000** 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาวกบัหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบ สเปียร์แมน = 0.564 

 

0.071 

บริษทัท่ีบันทึกทั้ งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด

บญัชี : 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวกบัสินทรัพยภ์าษี    

เงินไดร้อการตดับญัชี 

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาวกบัหน้ีสินภาษี

เงินได ้  รอการตดับญัชี 

 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน = 0.995 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน = 0.089 

 

0.000** 

 

0.627 

**ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

  

 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบว่า ภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานระยะยาวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) มีค่าเป็น

บวก และมีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า α=0.05 แสดงว่า สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์กบัภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอย่างมีนยัสําคญัโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีทาํการบนัทึก

เฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพบว่า ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีของ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ สเปียร์แมน (r) มีค่าเป็นบวก และมีค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า α=0.05 

แสดงวา่ หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มีความสมัพนัธ์กบัภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว และกลุ่มท่ี 3 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพบว่า  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวกบั

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) มีค่าเป็นบวก และค่า Sig.(2-tailed) 

น้อยกว่า α=0.05 ดงันั้น สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์กบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 415 
 
 

ระยะยาวอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวกบัหน้ีสินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) มีค่าเป็นบวก และมีค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 

α=0.05 ดงันั้น หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มีความสมัพนัธ์กบัภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่อฐานะการเงินและ ผลการดําเนินงาน มี

การกาํหนดสมมติฐานดงัน้ี  

H1 : อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสูงกว่าอตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือนาํผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 H2 : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม โดยรวมผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตํ่ ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 H3 : อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม โดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตํ่ากว่าอตัราการหมุนของ

สินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 

กลุ่มบริษัท / อตัราส่วนทางการเงนิ 

จาํนวน 

(บริษทั) 

ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย 

(เท่า) 

การ

วเิคราะห์

ทางสถิติ 

Sig.           

(1- tailed) 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 

    ROA – ROA Adj. 

     Total assets turnover - Total assets turnover Adj. 

 

43 

43 

 

- 0.0001 

- 0.0105 

(t-test) 

- 0.246 

- 5.944 

 

0.403 

0.000* 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     Debt to Equity – Debt to Equity Adj. 

 

11 

 

0.0502 

(Z) 

- 2.934 

 

0.0015* 

บริษทัท่ีทาํการบนัทึกทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

     Debt to Equity  – Debt to Equity Adj. 

     ROA – ROA Adj. 

     Total assets turnover - Total assets turnover Adj. 

 

 

32 

32 

32 

 

 

0.052 

0.0002 

- 0.0072 

(t-test) 

 

3.331 

0.526 

- 4.417 

 

 

0.001* 

0.301 

0.000* 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  

หมายเหตุ  :  Debt to equity = อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นโดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  Debt to equity Adj. = อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเม่ือนาํผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

  ROA = อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมโดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

  ROA Adj. = อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

  Total assets turnover  = อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมโดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  Total assets turnover Adj.  = อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 416 
 
 

กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกเฉพาะสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยใช้การทดสอบ t-test พบว่า

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) หลงัปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีค่า t-test เป็นลบ และมีค่า 

Sig.(1-tailed) มากกว่า α=0.05 ดงันั้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม โดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีออก ซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไวผู้ศึ้กษาจึงทาํการตดับริษทัท่ีมีผลขาดทุน ผลท่ีไดพ้บว่า มีค่า t-test = - 

4.494 และมีค่า Sig.(1-tailed) = 0.000 มีค่าน้อยกว่า α=0.05 แสดงว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัท่ี

ตดัผลขาดทุนออกไดรั้บผลกระทบจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีอย่างมีนัยสําคญั และอตัราการหมุนของ

สินทรัพย์รวมหลงัปรับผลกระทบ พบว่า มีค่า t-test มีค่าเป็นลบ และมีค่า Sig.(1-tailed) ค่าน้อยกว่า α=0.05 ดงันั้น 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม โดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตํ่ากว่าอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม

เม่ือนาํผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออกอยา่งมีนยัสาํคญั  

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีทาํการบันทึกเฉพาะหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี โดยให้การวิเคราะห์ดว้ยสถิตินอน

พารามิเตอร์แบบวิลคอกสัน พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นหลงัปรับผลกระทบ มีค่า Z เป็นลบ และมีค่า 

Sig.(1-tailed) นอ้ยกวา่ α=0.05 ดงันั้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ ผูถื้อหุน้โดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีสูงกวา่อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือนาํผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออกอยา่งมีนยัสาํคญั  

กลุ่มท่ี 3 บริษทัท่ีทาํการบนัทึกทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยใชก้ารทดสอบ t-test 

พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นหลงัปรับผลกระทบ มีค่า t-test เป็นบวก และมีค่า Sig. (1-tailed) นอ้ย

กว่า α=0.05 ดงันั้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นโดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสูงกว่า

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือนาํผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออกอย่างมีนยัสาํคญั ในส่วนของ

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมหลงัปรับผลกระทบ มีค่า t-test เป็นบวก และมีค่า Sig.(1-tailed) มากกว่า α=0.05 

ดงันั้น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม โดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสําคญักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้ผูศึ้กษาจึงทาํการตดับริษทัท่ีมีผลขาดทุนออก จึงเหลือจาํนวนบริษทั 28 บริษทัท่ีมีผลกาํไร จึงทาํ

การวิเคราะห์ดว้ยสถิตินอนพารามิเตอร์ แบบวิลคอกสัน (Wilcoxon Matched-Paired Signed-Rank) พบวา่ มีค่า Z เท่ากบั 

- 4.623 มีค่า Asymp. Sig.(1-tailed) เท่ากบั 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ α=0.05 แสดงว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมของ

บริษทัท่ีท่ีมีผลกาํไรไดรั้บผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีอย่างมีนยัสําคญั และอตัราการหมุนของสินทรัพย์

รวมหลงัปรับผลกระทบ มีค่า t-test เป็นลบ และมีค่า Sig.(1-tailed) มากกวา่ α=0.05 ดงันั้น อตัราการหมุนของสินทรัพย์

รวมโดยรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตํ่ากว่าอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมเม่ือนาํผลกระทบภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีออกมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า รายการทางบญัชีท่ีก่อให้เกิดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ คือ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน และ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 417 
 
 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (ตามลาํดบั) ในส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการทั้ง 3 กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั ในทางตรงกนัขา้มภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานไม่มี

ความสัมพนัธ์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และผลการวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดย

การทดสอบความแตกต่างระหว่างอตัราส่วนทางการเงินก่อนและหลงัจากปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 

พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง2555) คือ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 เม่ือทาํการปรับผลกระทบของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีออก ผลลพัธ์ท่ีออกมาอตัราส่วนสูงข้ึน ซ่ึงในส่วนของอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม ของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 

3 เม่ือทาํการปรับผลกระทบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก ผลลพัธ์ท่ีออกมาอตัราส่วนตํ่าลงส่งผลให้

ความสามารถในการบริหารสินทรัพยร์วมของบริษทัแย่ลง นอกจากน้ีมีอตัราส่วนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากจากการ

ปฏิบติัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม

ท่ี 3 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวจึ้งทาํการตดับริษทัมีผลขาดทุนออกไปแลว้ทาํการทดสอบอีกคร้ังพบว่า ผลลพัธ์

ท่ีออกมาอตัราส่วนตํ่าลงส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรสุทธิของบริษทัและประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยร์วม

ของบริษทัแยล่ง  

 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า รายการท่ีมีมูลค่าสูงสุดก่อให้เกิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ ภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของไพฑูรย ์ กอบกาญจนพฤติ และภทัรณัชชา  โชติคุณากิตติ 

(2558) พบว่า ความถ่ีของรายการท่ีก่อให้เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

Poterba et al. (2007) ศึกษาเก่ียวกบัความสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพบว่า องคป์ระกอบ

ท่ีก่อใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ การจา้งงาน และผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ในส่วนของผลการ

วิเคราะห์ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่ออตัราส่วนทาง พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลให้ฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัแย่ลง คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือทาํการปรับผลกระทบของ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก และอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมเม่ือทาํการปรับผลกระทบของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีออก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรายฟ้า  แซ่ล้ิง (2558) พบว่า อัตราส่วนการ

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ของหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์เม่ือทาํการปรับผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีออกไดรั้บผลกระทบ นอกจากน้ียงัอตัราส่วนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

12 มาถือปฏิบติั คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง จึงทาํการตดับริษทัท่ีมีผล

ขาดทุนออกไปแลว้ทาํการทดสอบอีกคร้ังพบว่า ผลลพัธ์ท่ีออกมาอตัราส่วนตํ่าลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

สุภาพร  จะเร (2558) และปรายฟ้า  แซ่ล้ิง (2558) พบว่า ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมตํ่าลง เม่ือมีการปรับผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 ข้อเสนอแนะ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 418 
 
 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

 ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแนวทางการกาํหนดนโยบายทางการบญัชีในการวางแผนการ

บริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยวางแผนการดาํเนินงานให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2555) เพ่ือลดผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และนกัลงทุนสามารถนาํการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากผลกระทบของการบนัทึกภาษีเงินไดร้อการ

ตดับัญชีทําให้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการเปล่ียนแปลงไปเกิดจากการคิดรายได ้และค่าใช้จ่ายบางประเภทของสองระบบแตกต่างกนัตาม

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีและทางภาษี ทาํให้หลายบริษทัอาจเกิดกาํไรหรือขาดทุนจากภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี เม่ือนัก

ลงทุนนาํผลกาํไรหรือขาดทุนมาคาํนวณเพ่ือตดัสินใจลงทุนควรนาํภาษี 

เงินไดร้อการตดับญัชีมาคาํนวณดว้ยเพ่ือหากาํไรขาดทุนท่ีแทจ้ริงของบริษทั 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 สามารถขยายกลุ่มการศึกษาไปยงับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบักลุ่มอุตสาหกรรม

อ่ืน และอาจศึกษาผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบักลุ่มอุตสาหกรรมบริการโดยเปรียบเทียบกบัปีปัจจุบนักบั

หลาย  ๆปีท่ีผา่นมา หรือทาํการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัรายการบญัชีอ่ืน  ๆ
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ปัจจยัที่มีผลต่อการปรากฏของนักลงทุนสถาบัน:  

กรณศึีกษาหลกัทรัพย์ทีม่ีปริมาณการซ้ือขายแลกเปลีย่นมือตํา่ 

Factors Affecting the Appearance of Institutional Investors:  

A Case Study of Low Free Float Securities 
ศุภนาท อยู่ทรง1 และ ภัทรกติติ์ เนตินิยม2 

Supphanat Yutrong and Pattaragit Netiniyom 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนัในกลุ่มหลกัทรัพย ์ ท่ีมี

ปริมาณการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือตํ่า (Low Free Float) สาํหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีตวัแปรจากงบการเงินของบริษทั คือ ระดบัธรรมาภิบาล (CG) อตัราส่วนระหว่างราคาตลาดของหุ้น

สามญัต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั (P/E) อตัราส่วนระหว่างราคาหุน้กบัส่วนผูถื้อหุ้น (P/BV) กาํไรสุทธิต่อหุน้ 

(EPS) ตวัวดัมูลค่าของกิจการ (Tobin Q) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษทั (DY) อตัราส่วนผลตอบแทน

ของสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROE) สินทรัพยร์วมของบริษทั (TA)  ผลกาํไรขั้นตน้ 

(GPM) ผลกําไรสุทธิ (NPM) มูลค่าตลาดของบริษัท (Market Value) อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องของบริษัท 

(Current Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (LEV) ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – 2558 จาํนวน 5 ปี

เพ่ือใชศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนั ผลการศึกษาโดยใชส้มการถดถอยพหุคูณพบว่ามี

ปัจจยั 3 ปัจจยั จาก 14 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระดบัธรรมาภิบาล (CG) กาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าตลาดของบริษทั 

(Market Value) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนัอย่างมีนยัสําคญัของหลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณ

การซ้ือขายแลกเปล่ียนมือตํ่า (Low Free Float) 
 
คาํสาํคัญ: นักลงทุนสถาบัน, หลกัทรัพย์ท่ีมปีริมาณการซื้อขายแลกเปลีย่นมือตํา่ 

1Abstract 

This research aimed to study for factors that affecting the appearance of institutional investors with low free float 

securities in Thailand Stock Exchange by collecting the index data in the pass about 5 years ago from year 2011 – 2015 

of the financial statement such as Corporate Governance (CG), Price per Earnings Ratio (P/E), Price per Book Value 

(P/BV), Earning per Share (EPS), Tobin Q, Dividend Yield (DY), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), 

Total Assets (TA), Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM),  Market Value, Current Ratio and Leverage 

ratio (LEV) for the main factors to define which factors that affecting the appearance of institutional investors. The 

findings by using Ordinary Least Squares Model revealed that 3 factors from total 14 factors as Corporate Governance 

(CG), Earning per Share (EPS) and Market Value have related to the appearance of institutional investors significantly 

with low free float securities. 
Keywords: Institutional Investors, Low Free Float 
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1.บทนํา 
 
     โครงสร้างผูถื้อหุ้นหรือการกระจายการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายย่อย หรือ Free Float มีความสําคญัเพราะสภาพ

คล่องในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัจะถูกสะทอ้นออกมาจากระดบัราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งจะเป็นประโยชน ์ ต่อผูถื้อหุน้

ของบริษทั และผูล้งทุนสําหรับการซ้ือขายหุ้นไดอ้ย่างคล่องตวัและไดร้าคาท่ีสะทอ้นถึงปัจจยัพ้ืนฐาน ทาํให้เกิด

ความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษทั อนัจะส่งผลให้บริษทัสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดโ้ดยมี

ต้นทุนทางการเงินท่ีตํ่า ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงกาํหนดให้ Free Float เป็นคุณสมบัติประการหน่ึงในการเข้าจด

ทะเบียนและดาํรงสถานะในการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

     หุ้นท่ีมีอตัราการหมุนเวียนท่ีสูง High Free Float แสดงว่าปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ มี

จาํนวนมาก ข้ึนอยู่กบัแต่ละบริษทั บางบริษทัอาจเป็นเพราะกิจการมีแนวโนม้ไม่ดีผูบ้ริหารเลยไม่ถือไวห้รืออาจจะ

เป็นเหตุผลอ่ืนกไ็ดหุ้น้ท่ีมีเปอร์เซ็นตส์ัดส่วน Free Float ตํ่า การเคล่ือนไหวของราคาหุน้จะถูกควบคุมโดยนกัลงทุน

รายใหญ่ท่ีถือหุ้นไดง่้าย เม่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตอ้งการให้ราคาหุ้นข้ึนหรือลง ทิศทางราคาก็จะเคล่ือนไหวผนัผวน

มากกว่าหุ้นท่ีมี Free Float สูงหุ้นท่ีมี Free Float ตํ่า อาจจะมีสภาพคล่อง หรือปริมาณการซ้ือขายตํ่า แต่เม่ือใดท่ีมี

แรงซ้ือเขา้มา ราคากจ็ะปรับตวัมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

     บทบาทของนกัลงทุนสถาบนัในปัจจุบนัมีประโยชน์ในดา้นการลดตน้ทุนตวัแทน ต่อตา้นการคอรัปชัน่รวมถึง

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนสถาบนันั้นเป็นการลงทุนแบบระยะยาว ในปัจจุบนันกัลงทุนสถาบนัต่างๆทั้งใน

และต่างประเทศต่างให้ความสําคญักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมี CG กนัมากข้ึนเพราะนอกจากจะพิจารณา Business 

Model และความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัท่ีจะเลือกลงทุนแลว้ ยงัพิจารณาความสามารถในการเติบโตหรือ

ความยัง่ยืนในการทาํธุรกิจระยะยาวกนัมากข้ึนอีกดว้ย เน่ืองจากบริษทัท่ีมีระดบัธรรมาภิบาลท่ีดีกบัมองประโยชน์

ระยะยาวของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจของบริษทัจะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     Rubin (2550) ศึกษาสภาพคล่องหลกัทรัพยข์องกิจการกบัโครงสร้างของผูถื้อหุ้น โดยประเด็นศึกษาหลกัคือ

สดัส่วนของการถือหุน้ภายในและนกัลงทุนสถาบนัมีผลต่อสภาพคล่องแตกต่างกนัหรือไม่ผลการศึกษาพบวา่สภาพ

คล่องของหุน้มีความสมัพนัธ์กบัสดัส่วนของนกัลงทุนสถาบนัท่ีถือครองหลกัทรัพย ์

     Ferreira และ Matos (2551) สดัส่วนของนกัลงทุนสถาบนัต่างชาติมากกวา่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศบางตลาด 

นักลงทุนสถาบันเลือกลงทุนในบริษทัขนาดใหญ่โดยให้ความสาคัญกับดชันีช้ีวดัทางด้านกลไกธรรมาภิบาล 

(Governance Indicators) นกัลงทุนสถาบนัส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัตวับริษทัมากกวา่ประเทศซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

บริษทั ผลการศึกษายงัไดข้อ้สรุปอีกดว้ยว่ากลุ่มของนกัลงทุนสถาบนัเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการเฝ้าระวงัอย่างมี

ประสิทธิผล (Effective Monitors) โดยการปรากฏของนักลงทุนสถาบนัจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของผูถื้อหุ้น ดงันั้นนัก

ลงทุนสถาบนัเหล่าน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถต่อรอง หรือผลกัดนัผูก้าํกบัดูแลตลาด  

     อาริสา รัตนโรจนากลุ (2558) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช ้Tobin’s Q Ratio วดัผลการดาํเนินงานผลการประกอบการ

ของบริษทั กบั อตัราส่วนการหมุนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วนระหว่างราคาหุ้นกบัส่วนผูถื้อหุน้ 
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อตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย ์อตัราส่วนระหวา่งภาษีจ่ายกบัสินทรัพยร์วม อตัราส่วนระหวา่งภาษีจ่ายกบักระแสเงิน

สดจากการดาํเนินงานจาก  วิธี Ordinary Least Squares และ Two-Stage Least Squares มีความสอดคลอ้งกนั 

     ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม (2558) ศึกษาปริมาณหมุนเวียนของหลกัทรัพยมี์ผลต่อความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นอย่างไร โดย

ศึกษาจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือตํ่าทั้งหมด 169 บริษทั จากผล

การศึกษาพบวา่กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือตํ่าสามารถสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดจ้าก

ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ไดแ้ก่ 

     รายงานประจาํปีของบริษทัขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง ใน

ส่วนท่ีเป็นงบการเงินเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชข้อ้มูลรายปีตั้งแต่  ปี 2554 

– 2558  จาํนวน  706 หลกัทรัพย ์ซ่ึงรวบรวมจากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งบริษทัท่ีมีปริมาณการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือตํ่า  

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนปี 2558* 

ในตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 706 บริษทั 

บริษทัท่ีมีร้อยละของปริมาณหุน้ท่ีถือครอง

หุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย > 30%  

494 บริษทั จาก 706 บริษทั ไม่นาํมาพิจารณา

ในงานวจิยัน้ี เหลือ 212บริษทัท่ีมีร้อยละของปริมาณ

หุน้ท่ีถือครองหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย < 30% 

 

 

706 – 494 = 212 

จาก 212 บริษทั มี 92 บริษทั ท่ีจด

ทะเบียนเขา้ในตลาดหลกัทรัพยห์ลงัปี 2554 

ทาํใหมี้ขอ้มูลดชันีทางการเงินท่ีสาํคญัและ

ตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ไม่ครบถว้นและกลุ่ม

ธุรกิจการเงิน 11 บริษทั** ไม่นาํมาคิด 

 

 
212 – 92 - 11 = 109 

กลุ่มตวัอย่าง 109 บริษทั แบ่งได้ตามหมวด

อุตสาหกรรมดงันี:้ 

•บริการ 19 บริษทั 

•สินคา้อุตสาหกรรม 26บริษทั 

•อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 12ร่วม 

•สินคา้อุปโภคบริโภค 13 บริษทั 

•เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 ร่วม 

•เทคโนโลยี 10บริษทั                                             

• พลงังาน 3 บริษทั 

•การเงิน 11 บริษทั 

•อ่ืน ๆ 1 บริษทั 

 

 

     * สา เหตุ ท่ี เ ลือกกลุ่มตัวอย่างจากปี  2558

เน่ืองจากมีข้อมูลครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์         

ท่ีผิดปกติทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

     **เน่ืองจาก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมีการลงทุน 

การถือเงินสด และการประกอบกิจการต่างจาก

อุตสาหกรรมอ่ืน 
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     นาํขอ้มูลท่ีได้จากการคัดกรองมาเขา้ในแบบจาํลองท่ีใช้ในการหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรากฏของนักลงทุน

สถาบนั โดยแบบจาํลองมีดงัน้ี  

     Institute =   𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎2𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎3𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎4𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎5𝑃𝑃𝑅𝑅𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎6𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎7𝐿𝐿𝑅𝑅𝑃𝑃𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎8𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 +

𝑎𝑎9𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎10𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑃𝑃𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎11𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑖𝑖𝑅𝑅𝑎𝑎𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎12𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎13𝐶𝐶𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎14𝑁𝑁𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀                                 (1)                                                

     สมการท่ี (1) แสดงแบบจาํลองท่ีใชใ้นการทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนั  
 

โดยมีนิยามของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 นิยามของตวัแปรในการทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนั   

 

ตวัแปร   นิยาม 

Institute = อตัราการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัของบริษทั i ปีท่ี t 

Tobin Qit = ตวัวดัมูลค่าของบริษทั i ปีท่ี t 

DYit = อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษทั i ปีท่ี t 

CGit        = ระดบัธรรมาภิบาลของกิจการบริษทั i ปีท่ี t 

ROAit  = ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั i ปีท่ี t  

ROEit = ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั i ปีท่ี t  

EPSit = กาํไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทั i ปีท่ี t 

P/E it = 

อตัราส่วนเปรียบเทียบระหวา่งราคาตลาดของหุน้สามญัต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ 

ของบริษทั i ปีท่ี t 

LEVit = อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ของบริษทั i ปีท่ี t 

P/BVit = อตัราส่วนระหวา่งราคาหุน้กบัส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทั  i ปีท่ี t 

TAit = สินทรัพยร์วมของบริษทั i ปีท่ี t 

NPMit = กาํไรสุทธิของบริษทัของบริษทั i ปีท่ี t 

GPMit = กาํไรขั้นตน้ของบริษทั i ปีท่ี t 

Market Valueit = ตลาดของบริษทั i ปีท่ี t 

Current Ratioit = อตัราส่วนแสดงสภาพคล่องของบริษทั i ปีท่ี t 

€ i = ค่าความคลาดเคล่ือนของหลกัทรัพย ์i 

i = 

หลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณการถือครองหุน้ในผูถื้อหุน้รายยอ่ยตํ่า (Low Free Float)   

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1,….,109 
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4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การทดสอบคุณสมบัติตัวแปรทีใ่ช้ในสมการถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
 

4.1.1 ทดสอบความมีเสถียรภาพ (Test of Stationarity) ของข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ในการศึกษา โดยใช้วิธีการ 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ในการทดสอบ โดยสมมติฐานหลกั (Ho) ท่ีระดบั level {I(0)} คือ ตวัแปรท่ี

ใชใ้นการทดสอบมี unit root  หรือมีลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) ดงันั้น ถา้ผลการทดสอบออกมาค่า P-value < 

0.05 แสดงวา่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) ได ้แสดงวา่ชุดขอ้มูลไม่มี unit root หรือมีเสถียรภาพ (Stationary) 

เหมาะสมในการจะใชใ้นการทดสอบตามแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ โดยผลการทดสอบแต่ละตวัแปรไดผ้ล

ตามตารางท่ี 2 
      

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพ (Test of  Stationarity) ของตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 
 

Variable 
Test for 

unit root in 

Lag 

Length 
ADF test  Prob. 

Test Critical Value 

1% level  5% level  10% level  

CG Level {I(0)} 0(12) -9.540785 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

CURRENT_RATIO Level {I(0)} 0(12) -6.235481 0.0000* -3.507394 -2.895109 -2.584738 

DY Level {I(0)} 0(12) -8.234920 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

EPS Level {I(0)} 0(12) -10.634540 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

GPM Level {I(0)} 0(12) -4.221821 0.0012* -3.528515 -2.904198 -2.589562 

INSTITULT Level {I(0)} 0(12) -10.58709 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

LEV Level {I(0)} 0(12) -10.33707 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

MARKET_VALUE Level {I(0)} 0(12) -10.94165 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

NPM Level {I(0)} 0(12) -10.8454 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

P_BV Level {I(0)} 0(12) -10.60018 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

P_E Level {I(0)} 0(12) -9.939473 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

ROA Level {I(0)} 0(12) -10.07692 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

ROE Level {I(0)} 0(12) -9.386843 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

TOBIN_Q Level {I(0)} 0(12) -11.38863 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

TOTAL_ASSET Level {I(0)} 0(12) -10.47514 0.0000* -3.491928 -2.888411 -2.581176 

* ผลการทดสอบตวัแปรมีเสถียรภาพ (Stationary) 

     การผลการทดสอบขา้งตน้ค่าสถิติ โดยใชวิ้ธีการ Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ดงัแสดงในตารางขา้งตน้

ซ่ึงค่า prob. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัว่าตวัแปรมี unit root  หรือมีลกัษณะไม่น่ิง 

(Non-Stationary) ของทั้ง 15 ตวัแปร สรุปไดว้่าทุกตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบมีเสถียรภาพ เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการ

ทดสอบตามแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณต่อไป 
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4.1.2  ทดสอบวา่ระหวา่งตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงอยา่งสมบูรณ์ 

     ทดสอบวา่ระหวา่งตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงอยา่งสมบูรณ์ (No Perfect Multicollinearity) ใชค่้า 

Simple Correlation Coefficients ซ่ึงใชค้าํสัง่ Correlation Matrix จากการทดสอบพบวา่มีความสมัพนัธ์ของตวัแปร

อิสระท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาเชิงเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) 3 คู่ไดแ้ก่ตวัแปร Tobin Q กบั P_BV TA กบั Market 

Value และ ROE กบั ROAโดยมีค่าสหสมัพนัธ์อยูท่ี่ 0.8315 0.9184 และ 0.8585 ตามลาํดบั ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดต้ดัตวั

แปรอิสระ คือ Tobin Q, TA และ ROE ออกจากการวิเคราะห์หลงัจากตดัตวัแปรดงักล่าวแลว้ จึงวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเหลือสามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ (Correlation Matrix) ของหลกัทรัพย ์109 บริษทั 

 (หลงัจากตดัตวัแปลอิสระ Tobin Q, TA และ ROE ออกจากการวิเคราะห์) 
 

     ภายหลงัการตดัตวัแปรอิสระ Tobin Q, TA และ ROE  ออกจากการวิเคราะห์โดยตวัแปรคงเหลือ 11 ตวัแปรอิสระ 

ซ่ึงมีค่าสหสมัพนัธ์ในแต่ละคู่ตํ่ากวา่ 0.700 ดงันั้น จึงไม่เกิดปัญหาเชิงเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) ในระดบัท่ีจะ

เกิดปัญหากบัสมการถดถอยพหุคูณ 
 

          จากขอ้สรุปตวัแปรในแบบจาํลอง จึงนาํเสนอขอ้มูลสถิติเชิงพรรณาไดด้งัตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

Correlation CG C_R DY EPS GPM INST LEV M_V NPM P_BV P_E ROA 

CG 1 -0.1554 0.1665 -0.1409 -0.0589 0.6668 0.1352 0.2417 0.0379 0.1702 0.1058 0.2680 

C_R -0.1554 1 0.0593 0.0311 0.0720 -0.1326 -0.4170 -0.1276 0.0720 -0.2499 0.0688 -0.0526 

DY 0.1665 0.0593 1 0.0153 -0.2185 0.1371 -0.1354 -0.0196 0.2337 -0.1882 -0.3169 0.4667 

EPS -0.1409 0.0311 0.0153 1 0.1310 0.0361 -0.2007 0.1128 0.3326 0.2230 0.0624 0.3467 

GPM -0.0589 0.0720 -0.2185 0.1310 1 -0.0146 -0.1349 0.1978 0.4941 0.2684 0.3084 0.1803 

INST 0.6668 -0.1326 0.1371 0.0361 -0.0146 1 0.0595 0.3539 -0.0100 0.1097 0.0484 0.1742 

LEV 0.1352 -0.4170 -0.1354 -0.2007 -0.1349 0.0595 1 0.1741 -0.1998 0.3243 -0.0268 -0.2090 

M_V 0.2417 -0.1276 -0.0196 0.1128 0.1978 0.3539 0.1741 1 0.2467 0.4262 0.1925 0.2403 

NPM 0.0379 0.0720 0.2337 0.3326 0.4941 -0.0100 -0.1998 0.2467 1 0.1858 0.1708 0.5201 

P_BV 0.1702 -0.2499 -0.1882 0.2230 0.2684 0.1097 0.3243 0.4262 0.1858 1 0.4960 0.3648 

P_E 0.1058 0.0688 -0.3169 0.0624 0.3084 0.0484 -0.0268 0.1925 0.1708 0.4960 1 0.0919 

ROA 0.2680 -0.0526 0.4667 0.3467 0.1803 0.1742 -0.2090 0.2403 0.5201 0.3648 0.0919 1 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดโดยรวม descriptive table ของหลกัทรัพย ์109 บริษทั 

 

ตวัแปร Max Average Min Stdev N 

Market value 432856.710 12848.862 48.466 36180.222 2071 

DY 13.110 3.528 0.000 2.506 2071 

P/E 99.520 16.273 0.000 15.411 2071 

P/BV 18.770 2.141 0.000 2.019 2071 

CG 5.000 2.394 0.000 1.761 2071 

EPS 22.290 0.957 -12.015 2.602 2071 

Current ratio 39.630 2.861 0.250 3.901 2071 

LEV 14.010 1.156 0.010 1.491 2071 

GPM 100.000 24.246 -17.410 17.188 2071 

NPM 76.890 6.256 -119.120 15.128 2071 

ROA 41.720 8.067 -23.830 7.498 2071 

Institute 95.080 40.088 0 32.048 2071 

 

4.2 การทดสอบสมการถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
 
     ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้ง 11 ตวักบัตวัแปรตาม หลงัจากทาํการตดัตวัแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงอยา่งสมบูรณ์ พบวา่มีตวัแปรอิสระท่ีความสัมพนัธ์และไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั

กบัตวัแปรตามท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ผลท่ีไดแ้สดง  ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)  

 

Dependent Variable: INSTITULT       

Method: Least Squares       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.825684 10.48727 0.746208 0.4576 

CG 11.5032 1.445458 7.958164 0.0000 

CURRENT_RATIO -0.54228 0.812119 -0.667735 0.5061 

EPS 2.557195 1.169163 2.187201 0.0314 

DY 1.995272 1.750425 1.139878 0.2575 

GPM 0.193044 0.186512 1.035025 0.3036 

NPM -0.571691 0.324183 -1.763481 0.0814 

LEV -2.414168 4.239319 -0.569471 0.5705 
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MARKET_VALUE 2.54E-10 8.16E-11 3.116208 0.0025 

P_E 0.035411 0.260753 0.135804 0.8923 

P_BV -1.716244 2.079943 -0.82514 0.4116 

ROA -0.457082 0.627862 -0.727998 0.4686 

R-squared 0.53569     Mean dependent var 38.32341 

Adjusted R-squared 0.47630     S.D. dependent var 31.59607 

F-statistic 9.02001     Durbin-Watson stat 1.922647 

Prob.(F-statistic) 0.00000       

 

     จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่าค่า Prob.(F-statistic) < 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระท่ี

มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัและค่า Durbin-Watsons stat อยูร่ะหวา่ง 1.75 – 2.25 แสดงถึงสมการ

ถดถอยพหุคูณน้ี ไม่มีปัญหา Autocorrelation จากนั้นพิจารณาค่า Prob. ของสมการถดถอยพบว่า มีตวัแปรอิสระ 3 

ตวั คือ CG  EPS และ Market Value ท่ีมีค่า Prob. < 0.05 จึงสามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัท่ีกล่าวมาน้ี มี

ความสมัพนัธ์กบัการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

     การทดสอบ Normality โดยวิธีของ Jarque - Bera และการทดสอบปัญหา Heteroscedastic โดยวิธีของ White 

ของสมการถดถอยพหุคูณปรากฏว่าค่า Prob. > 0.05 ทั้งสองการทดสอบแสดงว่าสมการมีการกระจายตัวแบบ 

Normal และความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงแบบ Homoscedastic 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     โดยรวมแลว้ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนั Appearance of Institutional 

Investors สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรงบการเงิน ซ่ึงเป็นดชันีท่ีสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละไตร

มาส เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนสถาบนัต่อหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีมีปริมาณการถือครอง

หุน้ในผูถื้อหุน้รายยอ่ยตํ่า (Low Free Float)  

     จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนั มีปัจจยั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระดบั 

ธรรมาภิบาล (CG) กาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)  และมูลค่าตลาดของบริษทั (Market Value) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ปรากฏของนกัลงทุนสถาบนัอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

     ผลการศึกษาในงานวิจยัฉบบัน้ีสามารถเป็นขอ้มูลและเป็นทางเลือกของนกัลงทุนกบัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี

อตัราการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือตํ่าโดยพิจารณาจากปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัขา้งตน้ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัธรรมาภิบาลของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี ถา้อยู่ในระดบัท่ีดี ก็เป็นการการันตีในการเลือกลงทุนไดแ้ละจากการศึกษาถึงการปรากฏของนัก

ลงทุนสถาบนันั้นแสดงถึงความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย ์เน่ืองจากนกัลงทุนสถาบนัเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการเฝ้า

ระวงัอย่างมีประสิทธิผล (Effective Monitors) โดยการปรากฏของนกัลงทุนสถาบนัจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของผูถื้อหุ้นอีก

ดว้ย 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาอิทธิพลของการบริหารความเส่ียงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรตน้ คือ การบริหารความเส่ียงทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้น

กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน (Operational Risk) ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial 

Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ได้แก่ อัตรากําไรขั้ นต้น (Gross Profit Margin) กําไรจากการดําเนินงาน(Operating Profit 
Margin) อตัรากาํไรสุทธิ(Net Profit Margin) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์Return on Asset)  อตัราผลตอบแทนผู ้

ถือหุน้(Return On Equity ) และกาํไรต่อหุน้(Earnings per share) งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) จากระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (SET Market Analysis and Reporting Tool : 

SETSMART)  ผลิตโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2557 จากขอ้มูลท่ีระบุไวแ้บบแสดง

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  ขั้นตอนดาํเนินงานของงานวิจยัมีดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงโดยแบ่ง

ตามประเภทของธุรกิจทั้งหมด 8 ประเภทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วิเคราะห์แสดงออกมาเป็น

แผนผงักา้งปลา บรรยายเชิงพรรณาโวหาร ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือคาํนวณค่าเฉล่ีย(Mean) 

และค่าเบ่ียยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของตวัแปรแต่ละตวั ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ถดถอย หาค่า

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวัเพ่ือตอบสมมุติฐานของงานวิจยั  
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Abstract 

The objective of this study was to examine risk management effects on the performance of companies listed on the 

Stock Exchange of Thailand.  Independent variables were four risk management; Strategic risk, Operational risk, 

Financial risk and Compliance risk. Dependent variables were performance; Gross profit margin, Operating profit 

margin, Net profit margin, Return on asset, Return on equity and Earnings per share. The study was collected via 

secondary data of SET Market Analysis and Reporting Tool: SETSMART.   It was produced by the Stock Exchange 

of Thailand during the years 2555 to 2557. The information provided shows the annual information in 56-1 form. 

Research methodologies were as follows: (1)   Study the risk factors divided according to 8 types of business then 

analyzed and expressed as a fishbone diagram with descriptive narrative stylistic; (2) Data were analyzed using 

descriptive statistical to calculated Mean and Standard Deviation; (3) Evaluating regression analysis and variable 

relationship to answer the research hypothesis. 

Keywords: Fish model, Risk, performance of companies 
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1. บทนํา 

 

     เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ผชิญกบัเหตุกาณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัภายใน ทั้งท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เช่น วิกฤตการณ์ทาง

การเมือง สภาวะเศษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง  ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ความผนัผวลจากอตัราดอกเบ้ีย

การกาํหนดกลยุทธขององค์กร โครงสร้างขององคก์ร  การเปล่ียนแปลงนโยบาย ดว้ยเหตุการณ์ความไม่แน่นอน

ดงักล่าว คณะกรรมการบริหารของกลุ่มหลกัทรัพยไ์ดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร

ซ่ึงเป็นกระบวนการใหก้ลุ่มหลกัทรัพย ์สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และในขณะเดียวกนัการความเส่ียงท่ีเป็น

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนทาํใหอ้งคก์รไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้าจส่งผลต่อกาํไร การปฎิบติังาน และความเช่ือถือจาก

ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อทรัพยสิ์นขององค์กร ผลการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงเหล่านั้น ถา้มีการควบคุมหรือการวางแผนท่ีดี กส็ามารถเสริมสร้างความเช่ือมัน่และเพ่ิมมูลค่าใหก้บันกั

ลงทุนรวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงไดก้าํหนดกรอบ

การบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM Framework) และการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย์

ข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร (นโยบายบริหารความเส่ียงองคก์ร:ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557)  โดยมีขั้นตอน

การบริหารความเส่ียงเช่นเดียวกนักบั The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : 

COSO (1992) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ  คือ สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร (Internal Environment) การ

กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) การประเมินความเส่ียง (Risk 

Response) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลและการ

ติดต่อส่ือสาร(Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) ความเส่ียงเป็นความไม่แน่นอนของ

เหตุการณ์ ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์กร  เช่น การ

แข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดอกเบ้ีย ภยัธรรมชาติ การทุจริต การลกัขโมย เทคโนโลยีและสาระสนเทศ  หรือการถูก

ดาํเนินการทางกฎหมาย ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ การไม่สามารถจาํกดัความสูญเสีย การเสียโอกาสท่ีพึงมี การไม่

ดาํเนินการจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม จะทาํใหอ้งคก์รเสียโอกาส หรือเกิดผลเสียหายอนัแกไ้ขไดอ้ยาก หรือ

อาจทาํใหเ้กิดความลม้เหลวอย่างไม่คาดคิด สาเหตุทาํใหเ้กิดความเส่ียง คือการลงทุนใหม่ เศรษฐกิจและการเมือง 

เทคโนโลยี การซ้ือและควบรวมกิจการ ความคาดหวงัของชุมชน คู่แข่งขนั กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม 

โครงสร้างองค์กร วฒันธรรมและจริยธรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล สินคา้และนวตักรรมใหม่ ภาวะ

การเงินและการคลงั เป็นตน้ (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส,2547)  ความเส่ียงหรือสถานการณ์จะถูกตรวจสอบและมี

การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีลดลงในสภาวะท่ีเศรฐกิจตกตํ่าท่ีสุด การบริหารจดัการความเส่ียงกเ็ป็นเคร่ืองมือหน่ึง

ท่ีสามารถคุ้มครองธุรกิจให้รอดพ้นจากภาวะการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนนั้ นได้ (Erika P. McBride, 2012) ทั้ ง น้ี

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้าํแนกประเภทความเส่ียงออกเป็น ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียง

ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน (Operational Risk) ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial 

Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) (กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร: 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557)การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีย่อมทาํใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินเป็นไปตาม
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เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ การวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานและความสามารถในการบริหารงาน 

ศกัยภาพการทาํกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้น อตัราส่วนทางการเงินเพ่ือวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานหรือการบริหาร

สินทรัพย ์หรือผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ และเป็นปัจจยัต่อตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานไดดี้อีกดว้ย อตัราส่วนท่ีใชว้ดั

ประสิทธิภาพการดาํนินงาน การบริหารสินทรัพย ์และผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ได้แก่ อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ 

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากผู ้

ถือหุน้และกาํไรต่อหุน้ (นุชจรี พิเวฐกลุ, 2555) 

     จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ การวิจยัคร้ังน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองอิทธิพลของ

การบริหารความเส่ียงต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจยัความเส่ียงโดยรวบรวมและแสดงออกมาเป็นแผนผงักา้งปลา วิเคราะห์อิทธิพลของการ

บริหารความเส่ียงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และวิเคราะห์อิทธิพลของกิจการท่ีมีขนาด การเจริญเติบโตรายได ้และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีแตกต่าง

กนัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีต่อการบริหารความเส่ียง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1แนวคิดการควมคุมภายในบริหารจัดการความเส่ียง   

     กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร ERM Framework (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) ไดใ้ห้ความ

เหมายของ ความเส่ียง (Risk) โอกาสหรือเหตุการณ์ ท่ีมีความไม่แน่นอนท่ีทาํใหแ้ผนงานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัไม่บรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว ้และทาํให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เช่น 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส,2547) ไดใ้หค้วามหมายของ ความเส่ียงวา่ เป็นคือความไม่แน่นอน

ของเหตุการณ์ ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุเปาหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ร  เช่น การ

แข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดอกเบ้ีย ภยัธรรมชาติ การทุจริต การลกัขโมย เทคโนโลยีและสาระสนเทศ  หรือการถูก

ดาํเนินการทางกฎหมาย ความเส่ียงประกอบดว้ย 4 ดา้นคือ 1) ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic :S) ตามกรอบการ

บริหารความเส่ียงองคก์รของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหค้วามหมายของความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ หมายถึง 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการกาํหนดกลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน และการนําแผนดังกล่าวไปปฎิบัติอย่างไม่

เหมาะสม รวมถึง การเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน อนัส่งผลประทบต่อกลยุทธ์ หรือการ

ดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ร(ธิติภณัฑ ์สุตมาศ, 2548) 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากกกระบวนการกาํหนดแผนกลยุทธ์ท่ีไม่เหมาะสมระหว่าง

นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองคก์ร การปฎิบติัตามแผน สภาพแวดลอ้ม และทรัพยากร ทาํใหก้ลยทุธ์ท่ีวาง

ไวไ้ม่สามารถดาํเนินการได ้(กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ,2550) ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ เป็นความเส่ียงท่ีจากการ

กาํหนดแผนการดาํเนินงานและนาํปปฎิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 2) ความเส่ียงการปฎิบติังาน (Operational: O) ตามกรอบการบริหาร

ความเส่ียงองคก์รของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหค้วามหมายของความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน หมายถึง 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหรือกิจกรรมภายในองคก์ร การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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ขอ้มูลความรู้ต่างๆเพ่ือใหก้ารปฎิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และเป็นความเส่ียงดา้นการปฎิบติังานท่ีส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน และการบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร (Janet L.Colbert and 

C.Wayne Alderman,1995) ไดร้ะบุความเส่ียงดา้นการปฎิบติังานคืออตัราการเขา้ออกของพนกังาน การวางแผนการ

ใหโ้บนสัสาํหรับการบริหารจดัการ  3)ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial: F) ตามกรอบการบริหารความเส่ียง

องคก์รของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหค้วามหมายของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการบริหารจดัการทาง

การเงิน โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจดัการสภาพคล่อง ดา้นเครดิต ดา้นเงนลงทุน 

หรือปัจจยัภายนอก เช่นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถ

ปฎิบติัตามภาระผกูพนัท่ีตกลงไวอ้นัส่งผลกระทบต่อการดาํรงอยู ่รวมถึงส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร (Janet 

L.Colbert and C.Wayne Alderman, 1995) ไดร้ะบุความเส่ียงดา้นการเงินท่ีสาํคญัไว ้คือ ระดบัเงินทุนของกิจการ 4)

ความเส่ียงด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance: C) ตามกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหค้วามหมาย ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ หมายถึง ความเส่ียง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูและและตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ รวมทั้ง

ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มหลกัทรัพย ์ซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงดา้นน้ีเกิดข้ึน

จะส่งผลต่อช่ือเส่ียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Janet L.Colbert and C.Wayne Alderman, 1995) ไดร้ะบุความเส่ียง

ดา้นการปฎิบติัตามกฎระเบียบคือ การไม่ปฎิบติัตามกฎของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ 

2.2 แนวคิดเร่ืองการวดัประสิทธิภาพการดําเนินงาน ( Operating Efficiency Ratio) 

 อตัราส่วนทางการเงินเพ่ือวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานหรือการบริหารสินทรัพยจ์ะแสดงความสัมพนัธ์

ระหว่างระดบัการดาํเนินงานของกิจการกบัสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานอตัราส่วนทางการเงินน้ียิ่ง

มากเท่าไหร่ยิ่ง ยิ่งมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยม์ากเท่านั้น  ถา้อตัราส่วนมาก แสดงวา่กิจการใชสิ้นทรัพย์

น้อยกว่าก่อให้เกิดรายไดห้รือก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ ถา้นาํไปเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนจะแสดง

ปัญหาท่ีเกิดช้ึน หากอตัราส่วนทางการเงินเราตํ่ากวา่ปกติ และอตัราส่วนน้ียงัเป็นปัจจยัต่อตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน

อีกดว้ย อตัราส่วนท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานหรือประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์มีดงัน้ีคือ อตัราส่วน

กาํไรขั้นต้น อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อตัรา

ผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้และกาํไรต่อหุน้(นุชจรี พิเวฐกลุ, 2555) 
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ตารางที่ 1 สรุปงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการบริหารความเส่ียงที่มต่ีอประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

อา้งอิงช่ือผูแ้ต่ง/ผูว้จิยั เร่ือง 

ความเส่ียง

ดา้นกล

ยทุธ์ 

ความ 

เส่ียงการ

ปฎิบติังาน 

ความ 

เส่ียง

ทางดา้น

การเงิน 

ความ 

เส่ียงดา้นการ

ปฎิบติัตาม

กฎระเบียบ 

จนัทนาสาขากร, 

นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ, 

ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร (2557) 

การควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (2557) 

กรอบการบริหารความเส่ียง

องคก์ร 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

(2547) 

แนวทางการบริหารความ

เส่ียง 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

Eva Maria Falkner (2015) การบริหารจดัการความเส่ียง

ของธุรกิจSMEs: จากการทว

บทวนหลกัฐานท่ีมีอยู ่

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Siti Zaleha Abdul Rasid Abdul 

Rahim Abdul Rahman Wan 

Khairuzzaman Wan Ismail, (2011) 

การบญัชีเพ่ือการจดัการและ

การบริหารความเส่ียงของ

สถาบนัการเงินของประเทศ

มาเลเซีย 

 

√ 

  

√ 

 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัขนาดกจิการ 

 ขนาดของกิจการจะวดัจากสินทรัพยร์วมสินทรัพยซ่ึ์งสินทรัพยข์องกิจการเป็นของท่ีไม่สูญหาย ถึงแมจ้ะมีการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์แต่กจ็ะคงสภาพเดิมไดย้าวนาน หากใชร้ายไดท้าํใหไ้ปสามารถทราบขนาดของกิจการท่ีชดัเจน

ไดเ้น่ืองจากรายไดจ้ะมีความเปล่ียนแปลงไดแ้ต่สินทรัพยจ์ะยงัคงเดิม  

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการเติบโตของรายได้ 

 การเติบของการเติบโต คือ   การท่ียอดขายเพ่ิมข้ึน ยิ่งมากยิ่งดี  แต่การเจริญเติบโตของรายไดข้องธุรกิจท่ีเติบโต

สูงมากในปีปัจจุบนันั้น ไม่ไดส้ะทอ้นในเห็นว่าในอนาคตช่วงถดัไปจะเจริญเติมโตไดไ้ปในทิศทางทาํนองเดียวกนั  

อาจจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ  
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2.5 แนวคิดเกีย่วกบักระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน หมายถึง กระแสเงินสดท่ีเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆในดา้นการดาํเนินการ ซ่ึง

ถือเป็นกิจกรรมหลกัท่ีสร้างรายไดแ้ละกาํไรใหก้บักิจการ ตวัอย่างของกระแสเงินสดจากการดาํเนินการไดแ้ก่ การ

ไดเ้งินจากการขายสินคา้ การจ่ายเงินซ้ือสินคา้ การจ่ายค่าดอกเบ้ีย จ่ายค่าภาษี เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได้ กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน มอีทิธิพลต่อการบริหารความเส่ียง 

อ้างองิช่ือผู้แต่ง/

ผู้วจิยั 

เร่ือง ขนาด

ของ

กจิการ 

การเจริญเตบิโต

ของรายได้ 

กระแสเงนิสดจาก

กจิกรรม

ดาํเนินงาน 

Abdullah 

Alam(2013) 

การกาํกบัดูแลกิจการและผลกระทบท่ีมีต่อ

ความเส่ียงของบริษทั 

 

√ 

 

√ 

 

Jahmni, 

Mohammed (2014 ) 

การทดสอบจุดอ่อนของระบบการควบคุม

ภายในของการจดัทาํรายงานอยา่งเร่งด่วน 

  

√ 

 

√ 

 

2.6 แนวคิดแผนผงัก้างปลา (Fish Model) 

 แผนผงักา้งปลาหรือแผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย 

ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียวเป็นแผนผงั ท่ีใชวิ้เคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible 

Cause) สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (JIS) ไดนิ้ยามความหมายของผงักา้งปลาน้ีว่า "เป็นแผนผงัท่ีใช้

แสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหน่ึง

ปัญหา"งานวิจยัน้ีไดป้ระยกุตใ์ชแ้ผนผงักา้งปลา โดยกาํหนดผลลพัธ์ คือ การบริหารความเส่ียง 

และสาเหตุหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย  
1. ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์ 
2. ความเส่ีงดา้นทางดา้นการปฎิบติังาน 
3. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัตามกฎระเบียบ 

 ซ่ึงสามารถแสดงแผนผงัไดด้งัน้ี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 437 

 

 
รูปที่ 1 แสดงแผนผงักางปลาวเิคราะห์สาเหตุของการบริหารความเส่ียง 

2.6 แบบจําลองกรอบแนวคิดทีนํ่าเสนอ 

     จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการบริหารความเส่ียงต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้กรอบแนวคิด ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กรอบแนวคิดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดที่ 1 การบริหารความเส่ียงมอีทิธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

1. อตัรากาํไรขั้นตน้  

2. กาํไรจากการดาํเนินงาน  

3. อตัรากาํไรสุทธิ  

4. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

5. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  

6. อตัรากาํไรต่อหุน้ 

 

 

ตวัแปรต้น 

ความเส่ียง 

1. ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์  

2. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน  

3. ความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังาน 

4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ 

 

 

 

 
 
 
 

 

ตวัแปรต้น 

1. ขนาดของกิจการ 

2. การเติบโตของรายได ้

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม 

ความเส่ียง 

1. ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์  

2. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน  

3. ความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังาน 

4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั

ตามกฎระเบียบ 
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กรอบแนวคิดที่ 2 ขนาดของกิจการ การเจริญเตบิโตของรายได้ กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน มอีทิธิพลต่อ

การบริหารความเส่ียง 

สมมตฐิานของการวิจยั 

 จากกรอบแนวคิดท่ี 1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ เป็นเป้าหมายระดับสูง ขององค์กรซ่ึงสอดคลอ้งกับภารกิจ 

วิสัยทศัน์ขององค์กร ซ่ึงสะทอ้นถึงวิธีการของผูบ้ริหารในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ความเส่ียงของการใช้

ทรัพยกรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการคุม้ค่า ดงันั้นความเส่ียงดา้นกลยุทธ์จึงเป็นส่ิงท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน(Ash Baugh , 2007) บริษทัท่ีมีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในคือ

บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงทางการเงินความเส่ียงดา้นการดาํเนินงานคือการใชท้รัพยากรขององคก์รอย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุม้ค่า ความเส่ียงดา้นกฎหมายและขอ้ผูกพนัองคก์ร คือองคก์รตอ้งปฎิบติัตามกฎหมาย

ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสาํคญัและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์

ใหก้บัองคก์ร (จนัทนา สาขากร, นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ, ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2557) หากองคก์รไม่ไดป้ฎิบติัตาม

กฎระเบียบอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Siti Zaleha Abdul Rasid Abdul Rahim Abdul 

Rahman Wan Khairuzzaman Wan Ismail, 2011) รายงานทางการเงินมีความสําคญัในการบริหารความเส่ียงมาก

ท่ีสุดและการวางแผนกลยทุธ์กมี็บทบาทท่ีสาํคญัในการจดัการความเส่ียงเป็นท่ีมาของสมมุติฐานดงัน้ีคือ 

 สมมุติฐานท่ี 1 การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน ความเส่ียงทางดา้นการเงิน และ

ความเส่ียงดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีอิทธิพลต่อกาํไรขั้นตน้ 

 สมมุติฐานท่ี 2 การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน ความเส่ียงทางดา้นการเงิน และ

ความเส่ียงดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีอิทธิพลต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 สมมุติฐานท่ี 3 การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน ความเส่ียงทางดา้นการเงิน และ

ความเส่ียงดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีอิทธิพลต่อกาํไรสุทธิ 

 สมมุติฐานท่ี 4 การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน ความเส่ียงทางดา้นการเงิน และ

ความเส่ียงดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์

 สมมุติฐานท่ี 5 การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน ความเส่ียงทางดา้นการเงิน และ

ความเส่ียงดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีอิทธิพลต่อกาํไรต่อหุน้ 

 จากกรอบแนวคิดท่ี 2 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วของรายได้ และกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน( Jeffrey Doyle, 2007)  การทดสอบจุดอ่อนของระบบการ

ควบคุมภายในของการจดัทาํรายงานอย่างเร่งด่วนพบว่าขนาดของกิจการส่งผลต่อการควบคุมภายใน( Jahmni , 

2014) เช่นเดียวกนั (Abdillah Alam , 2013) พบว่าขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรรายไดมี้ความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัความเส่ียงของบริษทั จึงเป็นท่ีมาของสมมุติฐาน  

 สมมุติฐานท่ี 6 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได ้และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มี

อิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียง 

 สมมุติฐานท่ี 7 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีอิทธิพลต่อ

การบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ 
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 สมมุติฐานท่ี 8 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีอิทธิพลต่อ

การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 

 สมมุติฐานท่ี 9 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีอิทธิพลต่อ

การบริหารความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน 

 สมมุติฐานท่ี 10 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีอิทธิพล

ต่อการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

  

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีขอบเขตท่ีจะศึกษาเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมี

ลกัษณะงบการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั เปรียบเทียบกนัได ้หรือ มีขอ้มูลท่ีให้ตวัเลขไดต้ามตอ้งการครบถว้น โดยเก็บ

ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2557กลุ่มตวัอย่างใชจ้าํนวนทั้งหมดโดยแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ ของประชากร

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวนทั้งหมด 451 บริษทั 

3.2 ด้านเน้ือหา  

ขอบเขตดา้นตวัแปร  

ภายใตก้รอบแนวคิดท่ี 1 การบริหารความเส่ียงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานไดก้าํหนดตวัแปรดงัน้ี 

 ตวัแปรตน้ คือ ความเส่ียงทั้ง 4 ดา้นตามกรอบบริหารความเส่ียงขององค์กร คือความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้น

การเงิน ดา้นการปฎิบติังาน ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

 ตวัแปรตาม คือ  ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานประกอบดว้ย อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรจากการ อตัรากาํไร

สุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และกาํไรต่อหุน้ 

ภายใตก้รอบแนวคิดท่ี 2 ขนาดของกิจการ การเจริญเติบโตของรายได ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มี

อิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเส่ียง 

 ตวัแปรตน้ คือ ขนาดของกิจการ การเติบโตของรายได ้และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

 ตวัแปรตาม คือ ความเส่ียงทั้ง 4 ดา้นตามกรอบบริหารความเส่ียงขององค์กร คือความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้น

การเงิน ดา้นการปฎิบติังาน ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

3.3 เคร่ืองมือการวจัิย 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบบนัทึก ท่ีรวบรวมจากระบบฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัออนไลน์ (SET 

Market Analysis and Reporting Tool : SETSMART)  ผลิตโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.

2555 – 2557 จากขอ้มูลท่ีระบุไวแ้บบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   
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3.4 ข้ันตอนการดําเนินงานวจัิย 

 ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแสดงดว้ยแผนผงักา้งปลา บรรยายออกมาเชิง

พรรณนาโวหาร 

 ตอนท่ี 2 ใชส้ถิติพรรณนา เป็นสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือบรรยายถึงลกัษณะของประชาการท่ีศึกษา ซ่ึงแสดง 

ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบตามสมมุติฐานทางสถิติท่ีไดท้าํการทดสอบ คือ 

ค่าความถ่ีของประชากรแบบ (Frequency) ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ถดถอย เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวัเพ่ือตอบสมมุติฐาน 
 

4. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการจดักระทาํกบัขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  

 4.1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

คาํนวณค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

 4.2.   สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

4.2.1 ใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอย 

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวเิคราะห์ตวัแปร 

4.2.2 การทดสอบสมมติฐานเม่ือระดบันยัสาํคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวคิดการวิจยัท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเก่ียวกบั

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  ผลการดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและตน้ทุนของเงินทุนท่ีส่งผลต่อการ

จดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ Modified Jones Model และตวัแบบ Yoon Model และศึกษาความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 

ตวัแบบ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และมีงบการเงินท่ี

มีขอ้มูลสมบูรณ์เพียงพอในการคาํนวณหาค่าตวัแปรตามท่ีมีในงานวิจยัเพ่ือศึกษาขอ้มูลช่วงปี 2554-2558 ทาํใหก้ลุ่ม

ตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี มีจาํนวน 98 รายต่อปี ขอ้มูลรวบรวมจากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุน 

นกัวิเคราะห์ และผูท่ี้สนใจ นาํไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 

คาํสาํคัญ: การจัดการกาํไร, กระแสเงินสดกิจกรรมดาํเนินงาน, ผลการดาํเนินงาน, โครงสร้างเงินทุน, ต้นทุนของ

เงินทุน 

Abstract 

This research is aimed to study the relationship of between factor about cash flow from operating activities, 

performance, capital structure and cost of capital was effected to earnings management measurement by modified 

jones model and yoon model. The sample were financial statements of listed companies in market for alternative 

investment of Thailand (MAI) during the period 2011 – 2015. The samples were 98 limited companies per years.  

The data collected from the SETSMART database. The statistics for this study were descriptive statistics and 

multiple-regression analysis.  This paper will be useful information for investors and other. 

 

Keywords: earnings management, cash flow from operating, performance, capital structure, cost of capital 
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1. บทนํา 

 

     ธุรกิจถูกก่อตั้งข้ึนมาโดยมีเป้าหมายคือตอ้งการสร้างความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั

ตวัธุรกิจในระยะยาว  ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการมกัจะตอ้งการผลตอบแทนจากการท่ีลงทุน  มีหลายกิจการท่ี

ดาํเนินงานทุกอย่างเพ่ือใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการสร้างผลตอบแทนใหม้ากท่ีสุด  โดยไม่มองถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บมาเป็นเพียงแค่ผลตอบแทนในระยะสั้นมากกวา่ระยะยาว  ผูถื้อ

หุ้นเองไม่ไดมี้ส่วนบริหารงานโดยตรงแต่จะมีตวัแทนในการดาํเนินการเป็นผูบ้ริหารงานแทน  พฤติกรรม ความ

เป็นไปได ้ อาจก่อใหเ้กิดมูลเหตุจูงใจของผูบ้ริหารในการประพฤติส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น  การจดัการกาํไร การตกแต่ง

บญัชี เพ่ือสร้างผลประโยชนส่์วนตน  ซ่ึงเป็นผลประโยชนท่ี์ไม่ควรจะไดรั้บ (Jensen and Meckling, 1976)  ผูถื้อหุน้

หรือเจา้ของกิจการไม่สามารถดาํเนินธุรกิจเองไดจึ้งก่อให้เกิดความจาํเป็นในการเขา้มาของผูบ้ริหาร ซ่ึงถือว่าเป็น

ตวัแทน (Agent) ของกิจการ เน่ืองจากเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นของกิจการ ผูบ้ริหารเป็นผูม้อบอาํนาจเรียกว่า ตวัการ 

(Principle) ไม่สามารถบริหารงานเองได ้จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชต้วัแทนในการบริหารงานของกิจการกคื็อ ผูบ้ริหาร  

หากผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตัวแทนของกิจการสามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้เงินทุนและก่อให้เกิดการสร้าง

ผลประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี แต่ถา้หากผูบ้ริหารไม่สามารถสร้างผลตอบแทนหรือผลประโยชนแ์ก่

ผูถื้อหุน้ก็จะเกิดปัญหาในการเป็นตวัแทนได ้(Agency Problem) (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) การลม้ลายของบริษทั

ช่ือดงัในต่างประเทศ  มีบางกรณีท่ีเป็นตวัอย่างของการเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูบ้ริหารและผู ้

มีส่วนไดเ้สีย  ซ่ึงถือว่าเป็นกรณีศึกษาอย่างดีสําหรับนกัลงทุน เกิดจากการท่ีโครงสร้างของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่

สามารถเขา้ไปควบคุมหรือรับรู้ผลการดาํเนินงานไดโ้ดยตรง  ก่อให้เกิดการขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็น

สาเหตุท่ีนาํไปสู่การตกแต่งกาํไรทางบญัชีเพ่ือหลีกเล่ียงผลขาดทุน  ไม่ทาํการรายงานผลทางการเงินท่ีไม่ดีหรือตํ่า  

เพ่ือให้ผูล้งทุนเกิดความพึงพอใจตามความคาดหวงัจากการลงทุน (สมชาย  สุภทัรกุล, 2548)  การจดัการกาํไรจึง

เกิดข้ึน  โดยเป็นการท่ีผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจในการสร้างรายการคา้  ก่อใหเ้กิดการบิดเบือนขอ้มูลในรายงานการเงิน 

เป็นผลทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัการรายงานตวัเลขทางบญัชี ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งกาํไรผ่านรายการคงคา้ง  หรือ

การตกแต่งกาํไรผา่นการใชดุ้ลยพินิจในการสร้างรายการธุรกิจ เป็นตน้  การตกแต่งกาํไรผา่นรายการคงคา้งโดยผ่าน

ดุลยพินิจของผูบ้ริหารนั้น สามารถสร้างรายการคา้ท่ีสําคญั ได ้เช่น การตกแต่งเพ่ือลดค่าใชจ่้ายท่ีอยู่ในดุลยพินิจ

ผูบ้ริหาร  การตกแต่งเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา  การตกแต่งกาํไรผ่านการกาํหนดช่วงเวลาในการขาย

สินทรัพยถ์าวร และการตกแต่งกาํไรผ่านการผลิตสินคา้เป็นการเร่งให้เกิดยอดขายเกิดข้ึน  การจดัการกาํไรผ่าน

รายการคงคา้งท่ีอยู่ในดุลยพินิจผูบ้ริหารในการสร้างรายการคา้ผ่านบางรายการจะส่งผลกระทบต่อบริษทัในระยะ

ยาว  ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีไม่ดีต่อผูล้งทุนและผูใ้ชง้บการเงินท่ีตอ้งมีความระมดัระวงั (พิมพช์นก  เกตุสุวรรณ์, 2555)  

ประเทศไทยมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ซ่ึงทาํหนา้ท่ี

ควบคุมดูแลให้การซ้ือขายหลกัทรัพยด์าํเนินไปอย่างมีระเบียบ มีความคล่องตวั เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม  

นอกจากน้ีตลาดหลกัทรัพยย์งัทาํการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (Market for Alternative Investment: MAI) เป็น

แหล่งระดมทุนในระยะยาวใหแ้ก่ธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม ท่ีก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนเกิดความร่วมมือในการลงทุน  

เป็นการแปรงสภาพหน้ีเป็นทุนระหว่างสถาบนัการเงิน ก่อใหเ้กิดช่องทางและทางเลือกในการลงทุนแก่นกัลงทุน 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545)  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ไม่มีความแตกต่างกบัการลงทุนใน
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ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั  มีงานวิจยัในอดีตหลายงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้ศึกษาการจดัการกาํไรผา่นรายการคงคา้ง โดยการใช้

กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาจาํนวนหลากหลายตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผลการวิจยัก็พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบั

การจดัการกาํไร และมีความแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา  และประเภทของอุตสาหกรรม จึงมีความเป็นไปไดว้่าจะ

สามารถตรวจพบการจดัการกาํไรในกิจการท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี   

     ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการกาํไร:  กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัเก่ียวกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน โครงสร้างเงินทุน ผลการ

ดาํเนินงานของกิจการ ตน้ทุนของเงินทุน เพ่ือมุ่งเนน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการกาํไรใน

อุตสาหกรรม โดยจะทาํการทดสอบการจดัการกาํไรโดยใชโ้มเดล Modified Jones Model และโมเดล Yoon et al. 

เพ่ือประโยชน์ในการสร้างสารสนเทศท่ีดีแก่ผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 

เอ ไอ (MAI) ในการพิจารณาในการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบกบัสารสนเทศอ่ืนๆ ในการ

ตดัสินใจลงทุน เป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ใน

การศึกษาหรือวางแผน  หรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการรายงานทางการเงิน หรือการกาํกบัดูแล

กิจการ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุน และเป็นขอ้มูลสารสนเทศใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจในงานวิจยั  

เช่นผูท่ี้จะทาํการวิจยัต่อไปในอนาคต หรือนกัวิจยัอ่ืนในการปรับปรุงหรือพฒันาตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป็นตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาในการศึกษาต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัทฤษฏีตวัแทน (Agency Theory) 

     ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการไม่สามารถเขา้ไปดูแลจดัการกิจการได ้จาํเป็นตอ้งใชต้วัแทนในการบริหารจดัการ

ธุรกิจ  โดยผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการซ่ึงมีอาํนาจเป็น ตวัการ (Principal) เป็นผูส่้งมอบอาํนาจใหก้บัผูบ้ริหารซ่ึงถูก

เรียกว่า ตวัแทน (Agent) ในการบริหารงานกิจการของกิจการ ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลสองบุคคล

ข้ึนมาในการบริหารงานกิจการ ผูบ้ริหารกิจการเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจตอ้งมาบริหารงานกิจการเพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ คือการสร้างความมัง่คัง่สูงสุดใหก้บัตวัธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตวัการ 

คือ ผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการ (Jensen and Meckling, 1976) หากผูบ้ริหารไม่สามารถดาํเนินงานหรือตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของตวัการได ้มกัจะเกิดเกิดปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ระหวา่งตวัการและตวัแทน ก่อใหเ้กิดปัญหาการเป็น

ตวัแทน (Agency Problem) เป็นการท่ีผูบ้ริหารสามารถดาํเนินงานเพ่ือสร้างผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของ

กิจการกจ็ะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดี แต่ถา้หากผูบ้ริหารไม่สามารถตอบสนองหรือสร้างผลประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ 

หรือเจา้ของไดน้ัน่กจ็ะเกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551)   

2. แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจของผู้บริหาร (Positive Accounting Theory) 

     Watt and Zimmerman (1990) ไดท้าํการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบั Positive Accounting และไดพ้บวา่ ทางเลือกใน

การศึกษาทางการบญัชีส่วนใหญ่ (Accounting Choice Studies) เกิดข้ึนมาจากสามสมมติฐานท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท่ี

ผูบ้ริหารเลือกเคร่ืองมือทางการบญัชีท่ีจะสร้างความมัง่คงใหแ้ก่ตนเอง  เน่ืองจากผูบ้ริหารสามารถสร้างรายการคา้
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ใหเ้ป็นตามทางเลือกของการตดัสินใจของตนเอง  ทางเลือกในการศึกษาทางบญัชีส่วนใหญ่ใชต้วัแปร 3 สมมติฐาน

คือ Bonus Plan Hypothesis, Political Cost Hypothesis และ The Debt/Equity Hypothesis  

3. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (Cash Flow from Operating)  

     กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน คือจาํนวนเงินของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกกิจกรรมดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นขอ้

บ่งช้ีวา่กิจการมีความสามารถในการดาํเนินงานของกิจการในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีมีจาํนวนเพียงพอเพ่ือจ่าย

ชาํระเงิน เพ่ือการดาํเนินงานกิจการ เพ่ือการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนใหม่ๆ โดยไม่พ่ึงพาจากแหล่งเงินทุน

ภายนอก  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนในอดีตเป็นประโยชนเ์พ่ือพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลต่างๆ 

ในการพยากรณ์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในอนาคต  เป็นกิจกรรมหลกัก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการซ่ึง

อาจจะเกิดข้ึนจาก เงินสดรับจากการขายสินคา้หรือให้บริการ เงินสดรับจากรายไดอ่ื้นๆ เงินสดจ่ายให้แก่ผูข้าย

ค่าใชจ่้ายสาํหรับเบ้ียประกนัหรือผลประโยชน์อ่ืน  เงินสดจ่ายหรือรับจากการไดรั้บค่าภาษีเงินได ้เงินสดรับและจ่าย

จากการถือไวเ้พ่ือสัญญาท่ีถือไวเ้พ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือคา้  ลว้นแต่เป็นกิจกรรมหลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี

ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2558)  การวดัประสิทธิภาพ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานจะเป็นขอ้บ่งช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการดาํเนินงานของกิจการ หาก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าตํ่า ช้ีให้เห็นกิจการมีความสามารถในการดาํเนินงานตํ่า ซ่ึงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจต่อผูบ้ริหารในการจดัการกาํไรโดยผ่านรายการคงคา้งท่ีอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ดงันั้นอาจ

กล่าวไดว้่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์หรือส่งผลเชิงลบต่อการจดัการกาํไร ตามงานวิจยั

ของ Dechow et al (1996), Piot and Janin (2005), Ghosh and Moon (2010) และ  Valipour and Moradbeygi (2011) 

โดยงานวิจยัคร้ังน้ีจะใชอ้ตัราส่วนระหวา่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมตน้งวด เน่ืองจาก

จะใหข้อ้บ่งช้ีวา่กิจการสามารถใชท้รัพยสิ์นเดิมในกิจกรรมดาํเนินงานไดดี้มากนอ้ยเพียงใด 

4. ผลการดาํเนินงาน (Performance)  

     ผลการดาํเนินงานสามารถวดัไดจ้ากผลสาํเร็จของกิจกรรมท่ีผ่านมาในช่วงเวลาหรืองวดเวลาหน่ึง การวดัผลการ

ดาํเนินงานสามารถวดัไดจ้ากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีผ่านมาในอดีต ผลการดาํเนินงานท่ี

เกิดข้ึนสามารถใชเ้ป็นตวัวดัความสาํเร็จขององคก์รวา่สาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ วดัผลการดาํเนินงานสาํเร็จหรือลุล่วงตาม

วตัถุประสงค ์ขอบเขต และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  อีกทั้งยงัสร้างความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือไม่ 

(Illmer, 2011)  การวดัผลการดาํเนินงานมีการใชอ้ตัราส่วนในการวดัผลการดาํเนินงานมากมาย เพ่ือหาความสาํเร็จ

ของการดาํเนินงานของกิจการท่ีผ่านมา เช่นอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ถา้อตัราส่วนไดค่้าท่ีสูงหมายถึง

กิจการสามารถใชท้รัพยากรหรือดาํเนินงานไดมี้ประสิทธิภาพ  และถา้หากอตัราส่วนดงักล่าวน้ีมีค่าตํ่า กจ็ะแสดงว่า

กิจการไม่มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ในงานวิจยัของ Francis et al., 2005;  Kothari, 2005;  Lim et al., 2008;  

Balvers, 2009;  Tahir et al., 2011; Zamri et al., 2013 ไดพ้บวา่ผลการดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกาํไร   
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     โดยในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เป็นตัวแปรในการวดัค่าผลการ

ดาํเนินงาน เน่ืองจากอตัราส่วนดงักล่าวเป็นท่ีนิยมใชใ้นการวดัความสัมพนัธ์กบัการจดัการกาํไร และเป็นอตัราส่วน

ท่ีบอกถึงความสามารถในการใชท้รัพยสิ์นก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. แนวคิดเกีย่วกบัโครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure)  

     โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure)  ของบริษทัเป็นองคป์ระกอบระหว่างเงินทุนท่ีไดม้าจากส่วนของผูถื้อหุ้น

และจากการก่อหน้ี หน้ีสินท่ีไดจ้ากการกูย้ืมจะเป็นภาระผูกพนัทางการเงิน ถา้หากกิจการมีจาํนวนหน้ีสินทาง

การเงินจาํนวนมากอาจจะส่งสญัญาณอนัตรายแก่นกัลงทุน ถา้หากกิจการไม่สามารถควบคุมในระดบัหน้ีสินไดก้็จะ

ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุน  แหล่งท่ีมาของเงินทุนนั้นไดม้าจากการจดัหาเงินทุน  เพ่ือใชใ้นการลงทุนหรือ

การดาํเนินงานของกิจการ  ในการจดัหาเงินทุนจากการระดมเงินทุนจากส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุน้นั้น 

สามารถกระทาํการไดโ้ดยการหาจากการออกจาํหน่ายหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ  ส่วนในการจดัหาจากเงินทุนจาก

การก่อหน้ีนัน่สามารถหาไดจ้ากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงการจดัหาเงินทุนทั้งสองประเภทมีตน้ทุน

ทางการเงินทั้งส้ิน (สมชาย สุภทัรกลุ, 2554) ผูวิ้จยัจึงมองเห็นความสาํคญัของโครงสร้างเงินทุน เน่ืองจากโครงสร้าง

เงินทุนเป็นส่วนประกอบทั้งเงินทุนท่ีมาจากส่วนของเจา้ของและการก่อหน้ี  หากกิจการมีหน้ีสินมีจาํนวนมาก  

ความเส่ียงกจ็ะมีมากยิ่งข้ึน  และตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึน เช่น ดอกเบ้ียจ่าย การท่ีกิจการสามารถรักษาหน้ีสินตาม

โครงสร้างเงินทุนไดดี้หรือว่ามีความเหมาะสมก็ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในโครงสร้างเงินทุนไม่มีความเส่ียงเกิดข้ึน 

ซ่ึงการวดัระดบัหน้ีสินทางการเงินสามารถวิเคราะห์โดยการใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  หรือหน้ีสิน

ต่อสินทรัพยร์วมกไ็ด ้จะทาํใหเ้ห็นระดบัหน้ีสินในโครงสร้างของเงินทุน (Brigham and Houston, 2004) 

     ในงานวิจยัของ Francis et al., 2005; Sercu et al., 2006;  Balvers, 2009; Ghosh and Moon, 2010; Marciukaityte 

and Szewczyk, 2011 และ Tahir et al., 2011 ก็พบความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัการจดัการกาํไร โดย

ส่วนใหญ่จะพบความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการจดัการกาํไร คือการจดัการกาํไรจะสูงข้ึนถา้หากกิจการมี

โครงสร้างเงินทุนท่ีมาจากการก่อหน้ีมากข้ึน การวดัโครงสร้างเงินทุนสามารถคาํนวณหาได ้ดงัน้ี 

     โดยในการวิจยัคร้ังน้ีจะใชต้วัแปรท่ีคาํนวณไดจ้ากทั้งสองอตัราส่วนมาคาํนวณหาความสัมพนัธ์กบัการจดัการ

กาํไรเพ่ือดูลกัษณะโครงสร้างของเงินทุนท่ีส่งผลต่อการจดัการกาํไร 

6. ต้นทุนของเงนิทุน (Cost of Capital)  

     ตน้ทุนของเงินทุน เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากโครงสร้างเงินทุน เกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุนทั้งแหล่งเงินทุนภายในและ

แหล่งเงินทุนภายนอก เกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุนภายในคือจากส่วนของเจา้ของ จากการออกหุน้สามญัและหุ้นบุริม

สิทธ์ิ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเรียกว่า ตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุ้น (Cost of Equity) และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมจากแหล่ง

ภายนอก เรียกว่า ต้นทุนของหน้ีสิน (Cost of Debt) (Balvers, 2009) ในงานวิจัยของ Balvers, 2009; Ghosh and 

Moon, 2010 และ Kim and Sohn, 2013  ไดพ้บวา่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนของเงินทุนกบัการจดัการกาํไร โดย

ตน้ทุนของเงินทุนเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเงินจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการและภายนอกกิจการ ซ่ึงทาํให้

เกิดตน้ทุนข้ึน ผูบ้ริหารจึงพยายามท่ีจะตกแต่งกาํไรใหส้ามารถครอบคลุมกบัตน้ทุนของเงินทุน โดยการวดัค่าตน้ทุน
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ของเงินทุนสามารถวดัได ้2 ทาง ไดแ้ก่ ตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุ้นและตน้ทุนของหน้ีสิน ซ่ึงสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี

โดยท่ีการวิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ารวดัค่าตวัแปรตน้ทุนของเงินทุนท่ีคาํนวณไดท้ั้ง 2 วิธีเพ่ือหาความสมัพนัธ์กบัการจดัการ

กาํไร เน่ืองจากตน้ทุนของเงินทุนของกิจการเกิดข้ึนจากทั้งแหล่งภายในกิจการและแหล่งภายนอกกิจการ 

7. แนวคิดเกีย่วกบัการจดัการกาํไร 

     วรศกัด์ิ  ทุมมานนท ์(2543) กล่าวถึงการจดัการกาํไรว่ามีวิวฒันาการมาจากการเกล่ียกาํไร (Income Smooth) ซ่ึง

การเกล่ียกาํไรจดัทาํข้ึนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของการพยากรณ์กาํไรของผูใ้ชง้บการเงิน โดยการเกล่ียกาํไรจะทาํให้

กาํไรเป็นไปตามแนวโนม้ของความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

     วฒันี  ศิริทตัสวสัด์ิ  (2558)  ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตอ้งทาํบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง  เพ่ือใหข้อ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  ท่ีทาํใหเ้ห็นผลสะทอ้นถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในธุรกิจ  

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในงบการเงินไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง  แต่ในบางคร้ังรายการในเกณฑ์คงคา้งบาง

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารก็อาจจะทาํใหผู้บ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจเพ่ือทาํการจดัการกาํไร  เช่น การ

ประมาณการต่างๆ กอ็าจจะเป็นช่องทางใหผู้บ้ริหารสามารถตกแต่งกาํไรในงบการเงินได ้

     โดยสรุป หลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปต้องใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของกิจการ เพ่ือใหส้ะทอ้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว โดยไม่ไดค้าํนึงถึงรายการท่ีรับจ่าย

เป็นเงินสดแต่เพียงเท่านั้น  ซ่ึงบางรายการในเกณฑค์งคา้งข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการจดัทาํและนาํเสนอ

รายการในงบการเงิน  ดงันัน่อาจจะเป็นช่องทางใหผู้บ้ริหารใชเ้กณฑค์งคา้งดงักล่าว  ตกแต่งงบการเงินหรือจดัทาํ

ตวัเลขทางบญัชีใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการกไ็ด ้  

ตวัแบบเกีย่วกบัการจดัการกาํไร 

     Dechow et al. (1995) ได้ทาํการพฒันาโมเดล Jones Model โดยตั้ งช่ือข้ึนมาใหม่ว่า     Modified Jones Model 

เพ่ือท่ีจะตดัค่าความผิดพลาดในทดสอบการจดัการกาํไรในรายการคงคา้งท่ีอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหารลงไปจาก 

Jones Model เน่ืองจากมีขอ้บ่งช้ีว่าธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงยอดของรายไดไ้ดโ้ดยผ่านรายการคา้จาํพวกรายการ

ขายเช่ือ  ดงันั้นจึงนาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดขายเช่ือดงักล่าว คือการเปล่ียนแปลงของยอดลูกหน้ีมาคาํนวณหัก

กลบออกจากการเปล่ียนแปลงของยอดรายไดเ้พ่ือทาํใหเ้กิดการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดุลย

พินิจของผูบ้ริหารใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงมากข้ึน การคาํนวณหารายการคงคา้งท่ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหารคาํนวณโดย 

DACi,t = [TAi,t / Ai,t-1] – [α1(1/Ai,t-1) +α2(ΔREVi,t - ΔRECi,t)/Ai,t-1 +α3(PPEi,t)/Ai,t-1 + εi,t] 

     DACi,t คือ รายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร, TAt คือ รายการคงคา้งรวมทั้งส้ิน, REV คือรายได้

สุทธิ, ΔREVi,t คือ การเปล่ียนแปลงของรายได,้ PPEi,t คือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ, εi,t คือค่า error จากการ

ประมาณการ   

      Yoon et al. (2006) ในงานวิจยัก่อนหน้า Yoon et al. (2002) ไดท้าํการทดสอบตวัแบบ Modified Jones Model 

และมีหลกัฐานว่าโมเดลดงักล่าวไม่เหมาะสาํหรับการทดสอบกิจการในประเทศเกาหลีจากงานวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหเ้กิด

การพฒันาโมเดลโดยใชพ้ื้นฐานโมเดล Modified Jones Model เดิมโดยนาํกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแยก

ออกจากรายการคงคา้งรวม และโมเดลดงักล่าวรายการคงคา้งท่ีปกติจะข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของเงินสดท่ีไดรั้บ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 448 

 

จากรายได ้การเปล่ียนค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดและบางค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีประกอบไปดว้ย ค่าเส่ือมราคาและ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน การคาํนวณหารายการคงคา้งท่ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหารคาํนวณโดย 

DACi,t= [TAi,t/REVi,t] - [α1(ΔREVi,t- ΔRECi,t/REVi,t)+α2(ΔEXPi,t- ΔPAYi,t/REVi,t)+α3(DEPi,t+PENi,t/ REVi,t)+εi,t] 

     DACi,t คือ รายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร, TAt คื อ  ร า ย ก า ร ค ง ค้า ง ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น ,  At-1 คื อ

สินทรัพยร์วม, ΔREVi,t คือ การเปล่ียนแปลงของรายได,้ ΔRECi,t คือ การเปล่ียนแปลงของยอดลูกหน้ี, ΔEXPi,t คือ

การเปล่ียนแปลงของผลรวมตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ่ายเป็นเงินสด, 
ΔPAYi,t คือ การเปล่ียนแปลงยอดเจา้หน้ีการคา้, DEPi,t  คือ ค่าเส่ือมราคา, PENi,t คื อ  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์

พนกังาน, εi,t คือค่า error จากการประมาณการ   

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

ตวัแปรและการวดัค่า 

ตวัแปร การวดัค่า 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน/ สินทรัพยร์วม ปีท่ี t-1 

ผลการดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม ปีท่ี t 

โครงสร้างเงินทุน หน้ีสินรวม ปีท่ี t / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ปีท่ี t 

ตน้ทุนของเงินทุน เงินปันผลจ่าย ปีท่ี t / ส่วนของผูถื้อหุน้ถวัเฉล่ีย    

และ ดอกเบ้ียจ่าย ปีท่ี t / หน้ีสินรวม ปีท่ี t 

ขนาดของกิจการ ค่าลอกอริทึมของสินทรัพยร์วม 

อายขุองกิจการ จาํนวนปีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั 

สาํนกังานสอบบญัชี Dummy Variable ถา้เป็น Big4 = 1, ไม่ใช่ = 0 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการกาํไร 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

2. ผลการดาํเนินงาน 

3. โครงสร้างเงินทุน 

4. ตน้ทุนของเงินทุน 

การจดัการกาํไรโดยใช้ตวัแบบ 

1. Modified Jones Model 

2. Yoon and Miller Model 

1. ขนาดของกิจการ 

2. อายขุองกิจการ 

3. สาํนกังานสอบบญัชี 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 รูปแบบของการวจิยั 

     มีรูปแบบเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(secondary data) จากงบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ฐานขอ้มูล SETSMART เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการกาํไร 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ โดยใชข้อ้มูลในช่วงปี  

2554 – 2558 ไม่รวมกลุ่มประเภทธุรกิจการเงิน เน่ืองจากลกัษณะการดาํเนินงานของธุรกิจประเภทมีลกัษณะท่ี

แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอ่ืน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการวิจยัในเร่ืองของขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนั  รวมถึงบริษทัอ่ืนๆ 

ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขคือไม่มีขอ้มูลในช่วงปีท่ีทาํการศึกษาหรือขอ้มูลไม่ครบถว้นในการนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา 

เช่น บริษทัท่ีเปิดกิจการใหม่หรือไม่มีงบการเงิน บริษทัท่ีงบการเงินอยู่ในช่วงแกไ้ข และบริษทัท่ีมีรอบบญัชีท่ี

แตกต่างจากปกติทาํใหช่้วงขอ้มูลคลาดเคล่ือนและมีความแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้ง

เป็นบริษทัท่ีมีงบการเงินท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์เพียงพอในการคาํนวณหาค่าตวัแปรตามท่ีในงานวิจยั จาํนวน 98 รายต่อปี  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จะศึกษาจากขอ้มูลในงบการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะของบริษทัจด

ทะเบียนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้าก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไปน้ี 

     สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัเก่ียวกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการ

กาํไรโดยใชต้วัแบบ Modified Jones Model 

     สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัเก่ียวกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการ

กาํไรโดยใชต้วัแบบ Yoon Model 

     สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ 

Modified Jones Model 

     สมมติฐานข้อที่ 4  ปัจจยัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ 

Yoon Model 

     สมมติฐานข้อที่ 5  ปัจจยัเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ 

Modified Jones Model 

     สมมติฐานข้อที่ 6  ปัจจยัเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ 

Yoon Model 
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     สมมติฐานข้อที่ 7  ปัจจยัเก่ียวกบัตน้ทุนของเงินทุนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ 

Modified Jones Model 

     สมมติฐานข้อที่ 8  ปัจจยัเก่ียวกบัตน้ทุนของเงินทุนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ 

Yoon Model 

     สมมติฐานข้อที่ 9  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการกาํไรโดยใชต้วัแบบ Modified Jones Model และ Yoon Model มี

ความแตกต่างกนั 

3.4การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

     1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการหาค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าสูงสุด 

(Maximize) ค่าตํ่าสุด (Minimize) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือประกอบคาํบรรยายถึง

ลกัษณะของตวัแปรท่ีไดท้าํการศึกษา 

     2.ในการหาความสมัพนัธ์ไดใ้ชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple- Regression  Analysis) ใน

การทดสอบสมมติฐานกบัตวัแบบจาํลองดงัต่อไปน้ี 

     3.ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และใชผ้ลจากการวิเคราะห์สถิติวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ

มาทาํการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการวดัค่าการจดัการระหวา่ง Modified Jones Model และ Yoon Model  

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

     เพ่ือเป็นขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ในการพิจารณาในการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบกบัสารสนเทศอ่ืนๆ ในการตดัสินใจลงทุน

เป็นขอ้มูลสารสนเทศใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในการศึกษาหรือวางแผน  

หรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการรายงานทางการเงิน หรือการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการป้องกนั

ความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเป็นขอ้มูล

สารสนเทศใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจในงานวิจยั  เช่นผูท่ี้จะทาํการวิจยัต่อไปในอนาคต หรือนกัวิจยัอ่ืนในการปรับปรุงหรือ

พฒันาตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาในการศึกษาต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อมกบัผลการดาํเนินงาน:   

 กรณศึีกษา SET 100 Index 

The Relationship between Environmental Disclosures and Firm Performance: 

  The Case of SET 100 Index 

นริศรา  อยู่จรรยา*1 และ สุชาดา  เจียมสกุล**2 

Naritsara Yuchanya and Suchada Jiamsagul 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 Index ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มีกลุ่ม

ตวัอย่างประกอบดว้ย บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ในปีพ.ศ. 2557 จาํนวน 67 

บริษทั โดยวดัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีจากวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ-การนบัจาํนวนคาํ 

และวดัผลการดาํเนินงาน โดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ผล

การศึกษาจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า การนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรั้บคะแนนการเปิดเผยมาก

ท่ีสุด และพบความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานซ่ึงวดัโดยอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย ์และพบวา่ความเส่ียงทางการเงินกบัประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีความสัมพนัธ์

กบัผลการดาํเนินงานทั้งสองวิธี  

คาํสาํคัญ: การเปิดเผยข้อมลูส่ิงแวดล้อม, ผลการดาํเนินงาน, ตลาดหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 Index 

 

Abstract 

This paper studies the relationship between environment disclosures and firm performance of the 

companies listed on the Stock Exchange of Thailand in SET 100 Index. This paper is a quantitative Research. The 

sample includes 67 companies listed in SET 100 in 2014. We get environmental data from annual reports and 

analyze substance by counting the number of words. Firm performances are measured by return on asset and return 

on equity. By using multiple regression, the authors find that environmental policies are the most disclosed topic. 

The study also finds the relationship between environment disclosures and firm performance evaluated by return 

on asset. Moreover; firm performance are related to financial risk and industry type: property and construction.  

Keywords: Environmental Disclosures, Firm Performance, The Companies Listed on the Stock Exchange of 

Thailand in SET 100 Index 
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1. บทนํา 

 

ในปัจจุบันน้ีกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน บริษทัมีส่วนแสดงความ

รับผิดชอบโดยการเปิดเผยพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหส้าธารณะทราบ  แต่ไม่ไดมุ่้งเนน้รับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มจริง ๆ เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และมุ่งรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร อีกทั้งการเปิดเผย

ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มยงัถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และมุ่งรักษาภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีต่อ

สังคม อย่างไรก็ตามยงัไม่มีหลกัฐานชดัเจนสาํหรับประเทศไทยว่าการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของบริษทัมีผลต่อ

ผลการดาํเนินงานของบริษทั  การศึกษาเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม เช่น สุนิสา  บุญชูช่วย (2554)  และฐิติมา  ก่ิงแกว้ (2555) 

ในขณะท่ีการศึกษางานวิจยัในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงาน 

แต่ยงัหาขอ้สรุปเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ไดไ้ม่แน่ชดั เน่ืองจากพบทั้งความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ไดแ้ก่ Oba et al. (2012) 

และ  Saha and Akter (2012) อีกทั้ งพบความสัมพันธ์ในเชิงลบ ได้แก่ อลิษา สุกศรี (2557) รวมถึงการไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อมกับผลการดําเนินงาน ได้แก่ Rahman et al. (2010) และ 

Kungkajit and Suttipun (2014) 

สาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อ

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 Index หรือไม่ โดยจะ

ใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในการวดัผลการดาํเนินงาน สาํหรับ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพ่ือให้นักลงทุนทราบถึงขอ้มูลในการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดลอ้มและนาํไปใช้ในการ

ตดัสินใจในการลงทุน และจะเป็นประโยชน์ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดพิ้จารณาส่งเสริมปรับปรุง

และพฒันาใหมี้ขอ้กาํหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล ของรายงานประจาํปีเก่ียวกบัรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน

ของบริษทั ท่ีส่งผลใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดเ้สียทั้งในแง่ของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ

รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษทัท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป  

ระดบัการเปิดเผยจะวดัเป็น 8 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี การเปิดเผยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยการจดัการ

และการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยผลกระทบของผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผย

ขอ้มูลดา้นพลงังาน การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยขอ้มูลการศึกษา และวิจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม และการเลือกกลุ่มตวัอย่างใน

การศึกษาในคร้ังน้ีใชบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 Index ในปีพ.ศ. 2557 

เน่ืองจากเป็นบริษทัขนาดใหญ่จึงเห็นว่าจะมีแนวโนน้ในการคาํนึงถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมากกว่าบริษทั

ขนาดกลางและบริษทัขนาดเล็ก (พรพตัรา เอ่ียวประดิษฐ์, 2554) อีกทั้งเลือกใช้ข้อมูลส่ิงแวดลอ้มจากรายงาน

ประจาํปี เน่ืองจากบริษทัส่วนใหญ่ใช้รายงานประจาํปีเป็นหลกัในการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีให้กบั

ครอบคลุมรูปแบบส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม  

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการอธิบายการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ทฤษฏีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Theory) 

และทฤษฎีความถูกตอ้งตามกฎหมาย  (Legitimacy theory) ซ่ึง Roberts (1992) อธิบายถึงทฤษฏีส่วนไดเ้สียว่า ผูมี้ส่วนได้

เสียแต่ละฝ่ายมีความสาํคญัและส่งผลกระทบต่อบริษทัแตกต่างกนั หนทางหน่ึงในการตอบสนองความตอ้งการผูมี้ส่วน

ไดเ้สียคือ การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของบริษทั บริษทัควรส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสนอง

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของ

ทฤษฎีความถูกตอ้งตามกฎหมายมีแนวคิดท่ีวา่ การดาํเนินงานของบริษทัตอ้งเป็นท่ีพอใจ และเหมาะสมกบับรรทดัฐาน 

ค่านิยม และความเช่ือของสังคม ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงพยายามท่ีจะสร้างความสอดคลอ้งระหว่างผลการดาํเนินงานกบั

ค่านิยมของสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง และบรรทดัฐานของพฤติกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคมโดยรวม Suchman (1995)  

นิตยา  วงศภิ์นนัทว์ฒันา (2547) อา้งถึง สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร (2544) ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑใ์นวิเคราะห์

เน้ือหาหรือการแจงนับเพ่ือนาํเข้ารหัสมีสองวิธี ได้แก่ การแจงนับเพ่ือให้รหัสตามกรอบแนวความคิดทฤษฎี 

หมายถึง การกาํหนดถอ้ยคาํความหมายของถอ้ยคาํท่ีจะใชใ้นการแจงนบัไวล่้วงหนา้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีนาํมา

อา้งอิง ซ่ึงรหัสของถอ้ยคาํจะมีความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจนในส่ิงแวดลอ้ม และการแจงนบัเพ่ือให้รหัสตาม

เน้ือหา หมายถึง การกาํหนดความหมายให้แก่ถอ้ยคาํท่ีจะใช้ในการแจงนับเพ่ิมเติมจากความหมายตามกรอบ

ความคิดทฤษฎี ซ่ึงเป็นถอ้ยคาํท่ีพบในเอกสารหรือขอ้มูลท่ีใช้ทาํการวิจยั ดงันั้นรหัสของถอ้ยคาํจะมีขอบเขตท่ี

เปล่ียนไปเม่ือมีการเพ่ิมความหมายเขา้มา โดยขอ้ความท่ีนาํมากล่าวเป็นนยัเก่ียวกบัขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม  

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งเช่น สุนิสา  บุญชูช่วย (2554) ศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 

2549 และแสดงระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มใน 7 หัวขอ้ พบว่าระดบัการเปิดเผยส่วนใหญ่เปิดเผยขอ้มูล

ส่ิงแวดลอ้มชดัเจนแต่ไม่สามารถวดัเชิงปริมาณได ้และพบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม คือ กลุ่ม

อุตสาหกรรมและขนาดบริษทั  

ฐิติมา  ก่ิงแกว้ (2555) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มตามความสมคัรใจ 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ.  2553 และ โดยใช้ระดับการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อม 

ประกอบดว้ย 7 หมวดใหญ่ 29 หมวดย่อย พบว่าบริษทัส่วนใหญ่มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มมาก

ท่ีสุดโดยกลุ่มอุตสาหกรรม มีความสัมพนัธ์อย่างมี นยัสาํคญัไปในทิศทางเดียวกนักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ีโครงสร้างหน้ีสิน มีความสมัพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเปิดเผยขอ้มูล

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขนาดของกิจการ โครงสร้างการ เป็นเจ้าของ และความสามารถในการทาํกาํไร ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล 

การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในอดีตยงัไม่สามารถสรุปความสัมพนัธ์ไดอ้ย่างแน่ชดั เน่ืองจากพบทั้งความสัมพนัธ์ในเชิงบวก เชิงลบ และ

ไม่พบความสัมพนัธ์ ตวัอย่างเช่น Oba et al. (2012) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ

ในส่ิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานทางการเงิน โดยมีกลุ่มตวัอย่างบริษทัในประเทศไนจีเรีย ในปีค.ศ. 2005-2009 
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จากบริษทัท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 18 บริษทั ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการ

เปิดเผยส่ิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานทางการเงิน 

Saha and Akter (2012) ไดศึ้กษาถึงขอบเขตรายงานส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีของบริษทัในประเทศ

บงัคลาเทศ โดยทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยส่ิงแวดลอ้มและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั 

โดยใชด้ชันีวดัการเปิดเผย ผลการศึกษาแสดงถึงระดบัการเปิดเผยส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปีมีการเปิดเผยใน

ระดบัตํ่า และพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งการรายงานส่ิงแวดลอ้มกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั 

ขณะท่ี อลิษา  สุกศรี (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงาน

ประจาํปีกบัผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 

2555 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาสาระในการนับจาํนวนคาํท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม พบว่าความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นการฟ้องร้อง การดาํเนินคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม) กบัผลการดาํเนินงานทาง

การเงิน มีความสมัพนัธ์ไปในเชิงลบ 

Rahman et al. (2010)ได้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดลอ้มและผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินระหว่างบริษทั ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และไทยท่ีเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยสมคัร

ใจในรายงานประจาํปี พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปี กบัผลการ

ดาํเนินงานทางการเงิน  

Kungkajit and Suttipun (2014) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มและ

ผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัในประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ระหวา่งอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

และการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารระหวา่งปี 2006 และปี 2011 เน่ืองจากมีปริมาณการเปิดเผย

ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดทาํการศึกษาจากรายงานประจาํปี ผลการศึกษาพบวา่หวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนการเปิดเผย

ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ นโยบายส่ิงแวดลอ้ม ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และระบบการจดัการมลพิษ และยงัไม่

พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานทางการเงิน  

 

3. วธีิการศึกษา 

  

ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้หล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดว้ยขอ้มูลการเปิดเผยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจาก

รายงานประจาํปี ส่วนผลการดาํเนินงานทางการเงิน รวมถึงขอ้มูลตวัแปรควบคุม รวบรวมจากฐานขอ้มูล SETSMART กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกนาํมาใชใ้นการคาํนวณดชันี 

SET 100 Index ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 สําหรับการคาํนวณค่าดชันีระหว่าง 1 กรกฎาคม 2557 – 31 

ธนัวาคม 2557 โดยกาํหนดเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีรอบบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคมของทุกปี และตอ้งมีรายงาน

ประจาํปีกบัขอ้มูลผลการดาํเนินงานทางการเงินครบถว้นดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่าง 67 บริษทั ในกลุ่ม

ตวัอยา่งอุตสาหกรรม 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ขาดบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค และยกเวน้บริษทัใน

กลุ่มธุรกิจการเงิน การประกนัภยั และกองทุนรวมต่าง ๆ เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมเก่ียวกบัการผลิตซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม (สุนิสา บุญชูช่วย, 2554)  
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การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อมกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 Index สามารถตั้งสมมติฐานคือ  

H1 : การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

H2 : การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  

การศึกษาคร้ังน้ีในตั้งสมมติฐาน สามารถพฒันาข้ึนเป็นกรอบงานวิจยั  สรุปเป็นภาพไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี  

ตวัแปรอิสระ         

   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่  1  กรอบแนวคิดการศึกษาและตวัแปรของการวิจยัในตวัแบบท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มผูศึ้กษาไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมจาก

งานวิจัยในอดีตและ ได้ออกแบบกระดาษทําการโดยกําหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุนิสา  

บุญชูช่วย , 2554;  มทันชยั  สุทธิพนัธ์ุ, 2555;  ฐิติมา  ก่ิงแกว้, 2555;  Jaikengkit et al., 2009;  Murcia and Santos, 2010  

และ Kungkajit and Suttipun, 2014) ทั้งน้ี กระดาษทาํการจดัทาํข้ึนเพ่ือการศึกษาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม

คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งเป็นจาํนวน 8 หวัขอ้หลกั และจาํนวน 36 หวัขอ้รอง  

สาํหรับการใหค้ะแนนระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของแต่ละหวัขอ้ขา้งตน้ผูวิ้จยัเลือกการวิเคราะห์

เน้ือหาสาระและทาํการแจงนบัขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารแจงการนบัจาํนวนคาํ การนบัจาํนวนคาํถือเป็นหน่วย

สาระท่ีใชเ้ป็นตวัวดัในการแจงนบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเป็นการวดัขอ้มูลท่ีละเอียดพอควร การใชวิ้ธีนบัจาํนวนคาํ

ลกัษณะน้ีถูกนาํมาใชใ้นงานวิจยัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของ (มทันชยั สุทธิพนัธ์ุ, 2555 และ อลิษา สุกศรี, 2557) 

การนบัจาํนวนคาํในการเปิดเผยจะใชก้ารประมวลผลคาํ ในนบัจาํนวนคาํท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 1 คาํ ใน

การเปิดเผยใหเ้ท่ากบั 1 คะแนน 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงาน ผูวิ้จยัวดัผล

การดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (อลิษา สุกศรี, 2557; Hai et 

การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 

การนบัจาํนวนคาํท่ีมีการเปิดเผย

ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม (En disclosure) 

ตวัแปรควบคุม   

1.  ขนาดบริษทั (SIZE) 

2. ประเภทอุตสาหกรรม (TYPE) 

3.  ความเส่ียงทางการเงิน (D/E) 

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

1. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

2. อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 
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al., 1998; Jaikengkit et al., 2009 และ Kungkajit and Suttipun, 2014) เพ่ือเป็นการควบคุมผลต่อจากปัจจยัอ่ืนท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกตวัแปรควบคุมขนาดของบริษทั ประเภทอุตสาหกรรม และ

ความเส่ียงทางการเงิน มาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยขนาดของบริษทัวดัค่าจากยอดสินทรัพยร์วม และประเภท

อุตสาหกรรม กาํหนดเป็นค่า Dummy และความเส่ียงทางการเงิน วดัโดย อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

ในเบ้ืองตน้ผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) เพ่ือทาํให้เขา้ใจ

ภาพรวมของการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม โดยการวิเคราะห์น้ีแสดงดว้ย ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ต่อมาเป็นการ

วิเคราะห์เพ่ือใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว โดยใช้วิธีการทางสถิติท่ีนิยมทั่วไปคือ ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation Coefficient) สุดท้ายเป็นการใช้สถิติเชิงอนุมาน

(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มและผล

การดาํเนินงานของบริษทั โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Method)  

สมการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) ดงัน้ี 
 

      𝐷𝐷𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1En disclosures𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2Type𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3Size𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4Risk𝑖𝑖 + ε𝑖𝑖    (1) 
     

สมการท่ี (1) แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) 
 

 เม่ือ Yi   = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย:์ ROA และ 

      อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้: ROE 

 En disclosuresi = การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม (จาํนวนนบัคาํ) 

 Typei = ประเภทอุตสาหกรรมของบริษทั 

 Sizei = ขนาดของบริษทั   

 Riski = ความเส่ียงทางการเงิน (หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

 εi = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ตารางที่ 2  หวัขอ้การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจาํปี 

 

ลาํดบั หัวข้อของการเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อม จาํนวนคํา (เฉลีย่) 

1. การเปิดเผยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  581.82 

2. การเปิดเผยการจดัการและการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 198.19 

3. การเปิดเผยผลกระทบของผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อส่ิงแวดลอ้ม  296.64 

4. การเปิดเผยขอ้มูลดา้นพลงังาน  131.10 

5. การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  22.96 

6. การเปิดเผยขอ้มูลการศึกษา และวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  64.13 
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7. การเปิดเผยขอ้มูลคาร์บอน 106.42 

8. การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆดา้นส่ิงแวดลอ้ม 152.10 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 2 พบวา่หวัขอ้ท่ีบริษทัมีการเปิดเผยเป็นส่วนใหญ่ คือ หวัขอ้การเปิดเผยนโยบาย

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปตามท่ีคาดหมายเน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการกาํหนดแนวทางการปฏิบติั

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนของนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ผูบ้ริหารจึงให้ความสําคญัในการ

เปิดเผยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  

ในหวัขอ้ท่ีไม่ไดรั้บความนิยมในการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ หัวขอ้การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  และการเปิดเผยขอ้มูลการศึกษา และวิจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่า 100 คาํ อาจเน่ืองจากบริษทัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขอ้มูลดา้นการเงิน และการ

ลงทุนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมากนกั หรืออาจะเป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารไม่ยอมใหเ้ปิดเผยเพราะจะมีผลดา้นลบต่อบริษทั 

รวมถึงประเทศไทยยงัไม่มีขอ้กาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในหวัขอ้ดงักล่าว  

 

ตารางที่ 3 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) กาํหนดให ้ROA 

คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROE คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น En disclosures คือ 

การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม (จาํนวนนบัคาํ) Type 1 คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร Type 2 คือ อุตสาหกรรม

สินคา้อุตสาหกรรม Type 3 คือ อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง Type 4 คือ อุตสาหกรรมทรัพยากร Type 

5 คือ อุตสาหกรรมบริการ Type 6 คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Size คือ ขนาดของบริษทั และ Risk คือ ความเส่ียง

ทางการเงิน (หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ROA  1.00 .839***  -.188 .013  -.103 .287**  -.170      -.121  -.009 -.159 -.250** 

2. ROE  1.00  -.072 .010  -.100 .328***  -.126 -.207* .006 -.207* -.491*** 

3. En disclosures  1.00 .060  -.050 .036 .388*** -.177 -.201 .251** -.136 

4. Type 1       1.00  -.035  -.192 -.133 -.192 -.097 .005 -.063 

5. Type 2     1.00  -.083 -.057 -.083 -.042 .045 -.003 

6. Type 3     1.00  -.316*** -.457*** -.231* -.126 -.048 

7. Type 4       1.00  -.316*** -.160  -.380*** -.057 

8. Type 5               1.00  -.231* -.161 -.102 

9. Type 6         1.00 -.063 .354*** 

10. Size          1.00 .097 

11. Risk                     1.00 

 * นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.10, ** นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และ *** นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 
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ตามตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

ความเส่ียงทางการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย  ์และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั นอกจากน้ีพบวา่ อุตสาหกรรม

บริการ กบัขนาดบริษทั มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.10  อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกับการเปิดเผยข้อมูล

ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทรัพยากร และ

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี  
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) กาํหนดให ้ROA คือ อตัราส่วนผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย ์ROE คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ En disclosures คือ การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 

(จาํนวนนบัคาํ) Type 1 คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร Type 2 คือ อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม Type 3 คือ 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง Type 4 คือ อุตสาหกรรมทรัพยากร Type 6 คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Size คือ ขนาดของบริษทั และ Risk คือ ความเส่ียงทางการเงิน (หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

 

Independent Variable 
Dependent Variable 

ROA ROE 

Constant 11.112*** 14.433*** 

  (5.982) (4.987) 

En disclosures  -0.001* -0.001 

  (-1.682) (-1.098) 

Type 1 1.697 4.556 

  (0.476) (0.821) 

Type 2 -4.715 -5.464 

  (-0.643) (-0.478) 

Type 3 5.250** 12.142*** 

  (2.358) (3.500) 

Type 4 0.779 3.883 

  (0.266) (0.852) 

Type 6 3.335 13.390** 

  (1.006) (2.592) 

Size -0.000 -0.000 

  (-0.291) (-0.827) 
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Risk  -0.782**  -2.719*** 

  (2.401) (-5.356) 

System Weighted R2 0.109 0.359 

* นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.10, ** นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และ *** นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

(Excluded Variable : Type 5) 

 

 ตามตารางท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ผลการศึกษาพบว่าการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และความเส่ียง

ทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบั อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.10, 0.05 และ 0.05 

ตามลาํดบั ขณะท่ีอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และความเส่ียงทางการเงินมี

ความสัมพนัธ์กับ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01, 0.05 และ 0.01 

ตามลาํดบั 

 จึงสรุปไดว้่า การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ประเภทอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และความเส่ียงทาง

การเงิน มีความสัมพนัธ์กับผลการดาํเนินงานของบริษทั แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ขนาดของบริษทักับผลการ

ดาํเนินงาน 

ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมติฐาน H1 คือ การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และปฏิเสธสมมติฐาน H2 คือ การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

  การศึกษาในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล

ส่ิงแวดลอ้มกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 

Index ในปี พ.ศ. 2557โดยทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีการนับคาํในการเปิดเผยส่ิงแวดลอ้ม และวดัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ดว้ยอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

จากการศึกษาพบว่า การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ชิงลบ 

กล่าวคือ หากบริษทัทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยล์ดลง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Freedman and Jaggi, (1988) อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง

การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มกบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

ผลการศึกษาอธิบายไดต้าม ทฤษฎีความถูกตอ้งตามกฎหมาย (Legitimacy theory) กล่าวคือ บริษทัแสดง

การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในหัวขอ้การเปิดเผยนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีแนวโน้มในกิจกรรมเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพ่ือบริษทัตอ้งการแสดงความรับผิดชอบให้เป็นท่ียอมรับในสังคม ทั้งน้ีการเปิดเผยขอ้มูล

ส่ิงแวดลอ้มและการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มทาํให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน ผลการดาํเนินงานของบริษทัจึง

ลดลง 
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 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาโดยวิธีการนับ

จาํนวนคาํ เพ่ือศึกษาการเปิดเผยส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของบริษทั แต่ไม่ไดพิ้จารณาเป็นหวัขอ้ของการเปิดเผยทั้ง 8 

หวัขอ้ อีกทั้งการวดัผลการดาํเนินงานเป็นโดยใชอ้ตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นวิธีการวดัผลการดาํเนินงานทางการเงินเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาต่อไปในอนาคต ผูศึ้กษาจะ

พิจารณาความสัมพนัธ์การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในแต่ละหัวขอ้ของการเปิดเผยทั้ง 8 หัวขอ้ และเพ่ิมวิธีการ

วดัผลการดาํเนินงานทางการตลาด เช่น ผลตอบแทนหลกัทรัพยแ์ละค่า TOBIN’Q ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ดว้ย ในขณะท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดั คือ ศึกษาบริษทัใน SET 100 Index เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปจะขยาย

จาํนวนตวัอยา่งใหม้ากข้ึน 
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ปัจจยัที่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์บริษทัที่จดทะเบียนใน    

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors affecting the yield of securities of companies listed on the stock 

exchange of Thailand 

เชษฐ์วรุิฬห์ จิตไพฑูรย์1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 

Chetvirul Chitpaithoon and Wanrapee Banchuenvijit 

 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัภายในท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูล

รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2543 ถึงไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 62 ไตรมาส การศึกษาใชส้มการ

ถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ด้

ในทิศทางเดียวกนัคือ การเปล่ียนแปลงของเงินปันผลตอบแทน (∆DIY) และการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคา

ต่อมูลค่าทางบญัชี (∆PBV) 

คาํสาํคัญ : ปัจจัยท่ีมผีลต่ออัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

Abstract 

The main objective was to study the relationship between economic factors and internal factors affecting 

the yield of securities listed on the stock exchange of Thailand by using a secondary data. The data was the quarterly 

data starting from the first quarter (year 2000)  to second quarter (year 2015) with overall 62 quarters. The study 

used multiple regression in order to analyze the data. The study found that: the factors that could explain the yield 

of securities in the same direction were; the difference of Dividend Yield rate (∆DIY) and the difference of  Price 

To Book Value ratio (∆PBV) 

Keywords:Factors affecting the yield of securities listed on the stock exchange of Thailand. 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) จดัเป็นแหล่งระดมเงินทุนใน

ประเทศไทยท่ีไดรั้บความนิยมและมีความสาํคญั โดยทาํหนา้ท่ีระดมเงินลงทุนโดยตรงจากผูมี้เงินออม(ผูล้งทุน) สู่ผู ้

ระดมทุนซ่ึงไดแ้ก่กิจการต่างๆ สามารถทาํใหกิ้จการต่างๆระดมเงินทุนไปลงทุนทาํใหเ้งินทุนเกิดการหมุนเวียนใน

ระบบ เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเป็นตัวแปรสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย 

นอกจากน้ีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยงัเป็นทางเลือกท่ีสําคญัในการลงทุนของผูล้งทุนท่ีมี

โอกาสใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิทองคาํ พนัธบตัรรัฐบาล และเงินฝากประจาํ ซ่ึงตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูเ่ป็นจาํนวนมากถึง 518 บริษทั จึงไดมี้การจดัโครงสร้าง

อุตสาหกรรมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจทีใกลเ้คียง

กนัไดอ้ยูอุ่ตสาหกรรมเดียวกนั ทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยได้

มีการจัดกลุ่มทั้ งส้ิน 8 อุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้า

อุตสาหกรรม อสงัหาริมทรัพยแ์ล่ะก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

     อย่างไรก็ตามผลตอบแทนยิ่งสูงมากเท่าไร ความเส่ียงท่ีตามมาก็ย่อมสูงมากตามไปดว้ย โดยดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผนัผวนท่ีค่อนข้างสูง หากไม่มีการวางแผน วิเคราะห์การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ดีพออาจทาํใหเ้กิดความเสียหายในการลงทุนได ้ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงตอ้งมีการวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใชท้ฤษฏี

การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 วนั อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ และปัจจยัภายใน (อตัราส่วนทางการเงิน) ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อ

กาํไร อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

     ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัภายในว่ามีความสัมพนัธ์ต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในวิเคราะห์

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎอีตัราผลตอบแทนของการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
      

     ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยหุ์น้สามญัจะประกอบไปดว้ยผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายหุน้ และ

ผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยอยูใ่นรูปของกาํไรขาดทุนในราคาท่ีสูงข้ึนหรือตํ่าลง กวา่ราคาซ้ือ เรียกอีกอยา่งหน่ึง

ว่า การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยโ์ดยอตัราผลตอบแทนของการลงทุนในหุน้สามญัจะทาํการคาํนวณโดยใช้
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ขอ้มูลท่ีแน่นอน ซ่ึงเป็นเหตุการณ์หรือขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้การคาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บสาํหรับระยะเวลา

ถือหุน้สามญั ประกอบไปดว้ยกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในหุน้สามญั คือเงินปันผลรับ ดงันั้นการคาํนวณอตัรา

ผลตอบแทนจึงตอ้งมีการปรับตามความเหมาะสม โดยสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี (จิรัตน ์สงัขแ์กว้, 2545) 

 

2.2 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 
 

     แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน เป็นแนวคิดท่ีเนน้การมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งมูลค่าของหลกัทรัพยซ่ึ์งปัจจยัพ้ืนฐานท่ีนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ และฐานะทางการเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ การวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐานจึงเป็นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพ่ือนาํมาใชป้ระกอบในการคาํนวณ

และกาํหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

 

2.3 แนวคิดการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

     การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรตาม จาํนวน 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยท่ีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นเป็น

เทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามมาใชใ้นการทาํนาย โดยเม่ือ

ทราบค่าตวัแปรหน่ึงก็สามารถทาํนายอีกตวัแปรหน่ึงได ้ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะอยู่ในรูปของ

สมการทาํนาย โดยจะมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการพยากรณ์ จะเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีตอ้งหาในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

     แกว้มณี อุทิรัมย ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนของบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลเป็นรายปีตั้งแต่ พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2555 ผลการวิจยั

พบวา่อตัราส่วนราคากาํไรต่อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็น

ปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี และสินคา้อุตสาหกรรมท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

     อรอุมา ตน้ดี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ.2555 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 คือ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐโดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม และ

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีโดยมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในส่วนของอตัราเงินเฟ้อและ
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อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล 1 วนั ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญั  

     สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2554 ผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ

เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม และอตัราเงินเฟ้อ

เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั 

     ปฐมพงศ์ ฉันทศรีวิโรจน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์

โดยใชข้อ้มูลในการศึกษาเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2552 จาํนวนทั้งส้ิน 60 

เดือน ผลการวิจยัพบว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 

0.05 โดยท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตร

มาสท่ี1 พ.ศ.2552 ถึงไตรมาสท่ี4 พ.ศ.2554 ผลการวิจยัพบว่า อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น และอตัราราคาตลาดต่อ

ราคาตามบญัชีต่อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

 

2.5 การเขียนสมการ 

 

     การประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัภายในท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีรูปแบบสมการดงัน้ี 

 

𝑅𝑅𝑡𝑡 =
(𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 𝐷𝐷𝑡𝑡)

𝑃𝑃𝑡𝑡−1
 

 

สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 

 

Rt =  αt + β1∆Cpit + β2∆Gdpt + β3∆Inft + β4∆Repot + β5∆Ust  + β6∆Diyt + β7∆Pbvt + β8∆Pet + εt 

 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณสมการถดถอยพหุคูณ วนัท่ี t 

 

 

(1) 

(2) 
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2.6 กรอบแนวความคิดสําหรับการวจัิยเพ่ือประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ 

ตวัแปรอิสระท่ีจะศึกษา(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากร คือหลกัทรัพยท่ี์มีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 

ทาํการศึกษาขอ้มูลเป็นรายไตรมาส มีระยะเวลาในการศึกษาครอบคลุม เดือนมกราคม 2543 – เดือนมิถุนายน 2558  

     กลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีมูลค่าทางการตลาดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ของแต่ละ

อุตสาหกรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และเป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2543 รวมทั้งส้ิน 24 บริษทั 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมเป็นรายไตรมาสระยะเวลา 15 ปี ตั้ งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2543 – เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ิน 62 ไตรมาส โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 

     1. ราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละอตัราส่วนทางการเงิน มาจาก (www.setsmart.com) 

     2. อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 วนั และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ มาจากเวบ็ไซตข์องธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

     3. ดชันีราคาผูบ้ริโภค มาจากเวบ็ไซตข์องสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (www.indexpr.moc.go.th) 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม โดยจะทาํการพิจารณาถึงขนาดและทิศทางความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาทาํ

การประมาณการค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

1.การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ  

2.การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค  

3.การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบ

กบัเงินดอลลาร์สหรัฐ  

4.การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

5.การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืน

พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 วนั 

                                 ปัจจยัภายใน 

1.การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาต่อกาํไร  

2.การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 

3.การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

อตัราผลตอบแทนของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จาํนวน 24 บริษทั 

http://www.bot.or.th/
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อิสระท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตามในการทาํสมการถดถอยเชิงซอ้น ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 0.05 และ 0.10 

โดยมีขั้นตอนในการจดัทาํดงัน้ี 

     1. แปลงตวัแปรอิสระทุกตวัใหเ้ป็นการเปล่ียนแปลง (∆) เพ่ือขจดัความไม่น่ิงของขอ้มูล      

     2. ทดสอบ Multicollinearity พิจารณาจาก Correlation matrix ของตัวแปรอิสระทั้ งหมด โดยจะทําการดูค่า 

Correlation ของตวัแปรใดบา้งท่ีมีค่าอยูน่อกช่วง ±0.8 ซ่ึงหากพบวา่มีอยูน่อกช่วง ±0.8 จะถือวา่เกิดปัญหา ตอ้งใชวิ้ธี 

แกปั้ญหาโดยการรัน Variance Inflation Factor (VIF) แลว้ทาํการตดัตวัแปรท่ีมีค่า VIF สูงท่ีสุดออกจากสมการ 

     3. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา 

     4. ทาํการตั้ งสมมติฐานทดสอบ F-test เพ่ือหาทิศทางความสัมพนัธ์ของตัวแปรและศึกษาว่าตัวแปรอิสระมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในทิศทางใดโดยสังเกตจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิและกาํหนดรูปแบบของ

สมการถดถอย โดยกาํหนดสมมติฐาน คือ H0 ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม , H1 ตวัแปรอิสระไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยหากค่า Prob. ของตวัแปรอิสระตวัใดมีค่ามากกวา่ 0.10 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 

     5. ทดสอบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยและดูผลการประมาณค่าว่าเคร่ืองหมายของ

พารามิเตอร์ท่ีทาํการประมาณค่าว่ามีค่าเท่าใด โดยหากพบปัญหาเร่ือง Autocorrelation ตอ้งแกไ้ขโดยใช ้Newey-

West correction standard error และหากพบปัญหาเร่ือง  Heteroskedasticity ต้องแก้ไขโดยใช้ White correction 

standard error  

     6. เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้จึงทาํการวิจยัโดยการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

และตีความสมัประสิทธ์ิค่า Adjusted R-squared จากผลลพัธ์ท่ีได ้

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ตารางที่1 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ปัจจยั 

∆CPIt ∆GDPt ∆INFt ∆REPOt ∆USt ∆DIYt ∆PBVt ∆PEt 

CPF - - - - - 0.020** 0.379*** - 

MINT 0.139** - - - -0.022* 0.023** 0.263*** - 

TU - - - -0.032* - 0.047*** 0.238*** 0.013*** 

SUC - 0.003* - - - 0.046*** 1.492*** - 

ICC - - - - - 0.107*** 0.850*** - 

MODERN - - - - - 0.054*** 0.462*** 0.011* 

SCB 0.084* - - - -0.035** - 0.276** - 

KBANK 0.039* - - - - 0.106*** 0.404*** - 

BBL - - - - - 0.109*** - 0.068*** 

STANLY - - - - - 0.089*** 0.294*** - 
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TCCC - - 0.102*** - - 0.029*** 0.469*** -0.011* 

VNT - - - - -0.033** - 1.028*** - 

SCC - - - - - - - 0.024* 

CPN - - - - - 0.127*** 0.214*** - 

LH - - - - - - 0.347*** - 

PTTEP - 0.008** - - - 0.037* 0.232*** - 

EGCO - - - - -0.012** - 0.785*** - 

BANPU - - - - -0.040* 0.025*** 0.336*** - 

BDMS - - - -0.083* - - 0.160*** 0.009* 

MAKRO - - - - -0.033** 0.025*** 0.114*** - 

BIGC - - - - - 0.068*** 0.145*** 0.015* 

ADVANC - - - - - 0.037** 0.016* - 

INTUCH - - - - - - 0.062** - 

DELTA - - - - - 0.027* 0.338*** - 

หมายเหตุ :  *** หมายถึง ตวัแปรท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 ** หมายถึง ตวัแปรท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 * หมายถึง ตวัแปรท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.10 

  - หมายถึง ตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

     จากตารางท่ี1 สรุปภาพรวมของปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยแบ่งแยกออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดด้งัน้ี  

     1. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

     1.1การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (∆DIY) เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดา้นวดัมูลค่าตลาด ท่ีกล่าววา่อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน

เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัว่านกัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการซ้ือหุ้นของบริษทัเป็นจาํนวนเท่าใด หากอตัราส่วนเงิน

ปันผลตอบแทนสูงข้ึนยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงธุรกิจมีความสามารถในการสร้างกาํไรไดม้าก นกัลงทุนจึงมองแนวโนม้

ของบริษทัท่ีมีอตัราส่วนน้ีสูงไปในทางท่ีดี ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 2558) โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้มณี อุทิรัมย ์

(2557) ท่ีพบว่า อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกร
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รมบริการกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและภาพรวมทุกอุตสาหกรรมท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั , 

บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) ท่ีพบวา่อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

1.2 การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (∆PBV) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทิศทาง

เดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดา้นวดัมูลค่าตลาด ท่ี

กล่าววา่อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัวา่นกัลงทุนซ้ือหุน้ของธุรกิจเป็นก่ีเท่าของราคาตาม

บญัชีต่อหุน้ (จาํนวนเงินต่อหุน้ท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บคืนหากมีการเลิกกิจการและขายสินทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ีแสดงไว้

ในงบแสดงฐานะการเงิน) หากอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีสูงข้ึนย่อมแสดงใหเ้ห็นถึงธุรกิจมีความสามารถใน

การสร้างกําไรได้มาก นักลงทุนจึงมองแนวโน้มของบริษัทท่ีมีอัตราส่วนน้ีสูงไปในทางท่ีดี ส่งผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนของบริษทัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย , 2558) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา ต้นดี (2558) ท่ีพบว่าอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีมี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.01, แกว้มณี อุทิรัมย ์(2557) ท่ีพบว่าอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบั

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , ธุรกิจการเงิน , สินค้า

อุตสาหกรรม , เทคโนโลยี และภาพรวมในทุกอุตสาหกรรม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และบุญนาค เกิดสินธ์ุ 

(2554) ท่ีพบว่าอตัราราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

     2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

     ในส่วนของตวัแปรการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (∆CPI), การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (∆GDP), การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ(∆INF), การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืน

พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 วนั (∆REPO) ,การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(∆US) และการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาต่อกาํไร (∆PE) จากการวิจยัพบว่าตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พียงบางหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ทาํใหไ้ม่สามารถใชใ้นการวิเคราะห์ในการลงทุน

หุน้สามญัได ้ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งส้ิน (ยกเวน้ ∆PE) สาเหตุหลกัมาจากการท่ีเศรษฐกิจไทยมี

แนวโนม้ขยายตวัตํ่ากว่าประมาณการเดิมตามการส่งออกสินคา้ท่ีมีแนวโนม้ตํ่ากว่าท่ีคาดจากเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั

ชา้ โครงสร้างการคา้โลกท่ีเปล่ียนไปและปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคส่งออกไทยท่ีเด่นชดัข้ึน การส่งออกสินคา้ท่ี

ลดลงต่อเน่ืองกระทบต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยผ่านทางรายได้ความเช่ือมัน่และการใช้จ่ายภาคเอกชน 

ถึงแมว้่าภาคการท่องเท่ียวยงัขยายตวัดีและการใชจ่้ายภาครัฐเร่งตวัข้ึนโดยเฉพาะการลงทุน แต่ยงัไม่สามารถชดเชย

ปัจจยัขา้งตน้ท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจชะลอลงไดแ้รงกดดนัเงินเฟ้อลดลงจากปัจจยัดา้นอุปทานเป็นหลกั ส่งผลใหอ้ตัราเงิน
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เฟ้อทั่วไปมีโอกาสติดลบนานข้ึนกว่าท่ีเคยประเมินไว ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2558) ส่งผลให้ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจไม่สามารถเป็นตวัช้ีวดัหรือมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

  

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีได้อาศัยทฤษฎีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (ปัจจยัทางเศรษฐกิจและอตัราส่วนทางการเงิน) และตวัแปรตาม (อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์) โดยท่ีตัวแปรทั้ ง 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลของการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรตามอย่างมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของเงินปันผลตอบแทน (∆DIY) และการเปล่ียนแปลงของ

อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (∆PBV) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักล่าวคือถา้ตวัแปร 2 ตวัแปรน้ี

เพ่ิมข้ึนนกัลงทุนควรลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆท่ีตวัแปรทั้ง 2 ตวัน้ีเพ่ิมสูงข้ึนรวมถึงควรพิจารณาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตการศึกษาดว้ย เช่น ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ดชันี

ราคาทองคาํ ดชันีราคานํ้ ามนั เป็นตน้ รวมทั้งแนวทางในการแกไ้ขเศรษฐกิจของภาครัฐบาลซ่ึงส่งผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ทาํใหน้กัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนเชิงกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นการวิเคราะห์โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างมาเพียง

อุตสาหกรรมละ 3 บริษทัเท่านั้น นอกจากน้ียงัไม่ไดท้าํการลงลึกไปยงัภาพรวมหรือสภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม

ซ่ึงมีความแตกต่างกนั ดงันั้นการวิจยัในอนาคตจึงอาจมีการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ หรือรายบริษทั

เฉพาะเจาะจง เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีดียิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐกิจระดบัมหภาคกบัโอกาสในการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของบริษทั

เงินทุนและหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า ตวัแปรทาง

เศรษฐกิจระดับมหภาคปัจจัยใดท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของบริษทัในกลุ่มเงินทุนและ

หลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ิน  46 ตัวอย่าง 

การศึกษาน้ีใชวิ้ธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์ถดถอยเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษา

สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งตวัเลขทางบัญชี 

ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของกลุ่มบริษทั

เงินทุนไดแ้ก่ มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 และ 90 ตามลาํดบั ในขณะท่ีดชันีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบั

ดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีในลกัษณะทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 90  นอกจากน้ีตวั

แปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของกลุ่มบริษทั

หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 99 ส่วนตวัแปรมูลค่าการ

ซ้ือขายของนกัลงทุนสุทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 

คาํสาํคัญ:ดัชนีชีวั้ดโอกาสในการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี, อัตราแลกเปลีย่น, มลูค่าการซื้อขายของนักลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย์,ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย , ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 
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Abstract 

The purpose of this study is to study a relationship between macroeconomic factors and the probability of 

earnings manipulation in the financial sector of The Stock Exchange of Thailand. The financial time series 

data on companies form the financial sector of SET was analyzed. The data was collected during the period 

between Q1/2004 – Q2/2015. Correlation analysis and multiple regression analysis were used as a statistical 

method. Sampled companies were categorized into (1) Finance Securities Company (2) Capital Company 

analyzed in quarterly basis. Results of the study showed that for the capital company group; there is no 

relationship between Exchange Rate and Manipulation Index. Besides, Net values of Trading Stock and Set 

Index have a significant negative relationship with The Manipulation Index at the confidence level of 95% 

and 90%. On the other hand, Capital and Securities Index has the positive relationship with The 

Manipulation Index at the confidence level of 90%. Moreover, it was found that for The Securities Company 

group; there is no relationship between Exchange Rate and Manipulation Index. Set index has a significant 

opposite relationship with The Manipulation Index at the confidence level of 99%. Furthermore, Net values 

of trading stock and capital and securities index have a significant positive relationship with The 

Manipulation Index at the 95% confidence level. 

 

Keywords: Manipulation Index, Exchange Rate, Net value of trading stock, Set Index, Capital and Securities 

Index 
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1. บทนํา 

 การลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นกัลงทุนจาํเป็นตอ้งศึกษาวิเคราะห์

ขอ้มูลของบริษทันั้นๆก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนเพ่ือการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงนอกจากการวิเคราะห์แนวโนม้

ภาวะเศรษฐกิจแลว้ การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการท่ีดีในงบการเงินมิไดห้มายถึงฐานะทางการเงินของบริษทันั้นดีจริงเสมอไป 

เน่ืองจากปัจจุบนัการบนัทึกรายการบญัชีเร่ิมมีความซบัซอ้นมากข้ึน การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงินมีแนวโนม้

เพ่ิมสูงมากข้ึนโดยหวงัให้ราคาหุ้นของบริษทัสูงข้ึนและสร้างความมัง่คัง่ให้แก่กิจการซ่ึงการบิดเบือนรายงานผล

ประกอบการและฐานะการเงินของบริษทันั้นก่อใหเ้กิดมูลค่าความเสียหายต่อผูท่ี้ใชง้บการเงินและบริษทัเอง ดงันั้น 

คุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีในงบการเงินจึงเป็นเร่ืองท่ีผูล้งทุนควรใหค้วามสําคญัและศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเป็น

อย่างยิ่งและเม่ือพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะการประกอบกิจการของบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยท่ี์มี

รายไดห้ลกัมาจาก ค่าคอมมิสชั่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายไดเ้หล่าน้ีลว้นมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจ เช่น มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนสุทธิและดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นตน้ 

ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยร์วมถึงต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีเก่ียวกบัความมัง่คัง่

ของกิจการ รวมถึงราคาหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัท่ีแตกต่าง

กนัไป จากความสาํคญัดงักล่าว การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐกิจระดบัมห

ภาคซ่ึงมีอิทธิพลต่อรายไดห้ลกัของบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยว์่ามีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มโอกาสในการ

ตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของบริษทัเหล่าน้ีหรือไม่และมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางใด ซ่ึงเกณฑก์ารใชว้ดัโอกาสใน

การตกแต่งของตวัเลขทางบญัชีนั้นใชค่้า M-Score ท่ีไดม้าจากการคาํนวณจากงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1 ปี 2547 ถึง 

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 รวมทั้งส้ิน 11 ปีโดยใช้งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ จากผูส้อบบญัชีรับใบอนุญาต 

เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 ผลงานการศึกษาของเมลดา บุรพกุศลศรี (2553) ศึกษาการตกแต่งกาํไรผ่านการใช้ดุลพินิจในการสร้าง

รายการทางธุรกิจ โดยการตกแต่งกาํไรของผูบ้ริหารผา่นการใชดุ้ลพินิจในการสร้างรายการทางธุรกิจ เพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายกาํไร 2 เป้าหมาย คือ การหลีกเล่ียงการรายงานผลขาดทุนและผลการดาํเนินงานท่ีลดลงของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     2.2 ผลงานการศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (2556) โครงการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัเพ่ือการ

พฒันาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(AEC) โดยวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ เพ่ือวิเคราะห์ตวัช้ีวดัการพฒันาตลาดทุนของ 5 ประเทศใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซ่ึงในดา้นความมีเสถียรภาพ

ของตลาดทุนใชเ้กณฑ์การพิจารณาจากโอกาสในการตกแต่งกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์5 
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ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพิจารณาจากค่า M-Score ท่ีไดจ้ากการคาํนวณดว้ยแบบจาํลองของ 

Beneish(1999) 

2.3 ทฤษฎีการวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไร (Beneish  Model 1999) 

ข้อมูลทางการบัญชีนั้นได้ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของกิจการซ่ึงขอ้มูล

ดงักล่าวถูกนาํมาใชโ้ดยมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจดา้นต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลตวัเลข

ผลกาํไรมกัจะเป็นข้อมูลท่ีถูกนํามาใช้พิจารณาประกอบการและตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ในบางคร้ังอาจมีการ

ปรับแต่งตวัเลขผลการดาํเนินงานหรือผลประกอบการให้โดดเด่นเกินความเป็นจริง ดงันั้น Dr. Messod Beneish 

แห่งมหาวิทยาลยั Indiana ไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัการพยากรณ์มาทาํการศึกษาสร้างแบบจาํลองท่ีใชใ้นการจาํแนก

บริษทัท่ีมีโอกาสในการตกแต่งตวัเลขกาํไรทางบญัชีซ่ึงแสดงดว้ยค่า M – Score ซ่ึงมีเกณฑ์การวดัผล คือ ถา้ค่า      

M-Score มากกวา่ -1.78 หมายถึงวา่ บริษทันั้นมีแนวโนม้โอกาสในการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีค่อนขา้งสูง 
 

สมการ M-Score = -4.84 + 0.92 (DSR) + 0.528 (GMI) + 0.404 (AQI) + 0.892 (SGI) +  

                    0.115 (DEPI) - 0.172 (SGAI) + 4.670 (Accruals) - 0.327 (LEVI) 

โดยมีรายละเอียดของตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณค่า M-Score  (Beneish Model 1999)  ดงัน้ี    

     1. Days’ Sales in Receivables Index (DSR)  

เป็นอตัราส่วนของลูกหน้ีการคา้ต่อยอดขายของปีปัจจุบนั ต่อ ลูกหน้ีการคา้ต่อยอดขายของปีก่อนหนา้ ซ่ึงดชันีน้ีใช้

วดัว่ายอดลูกหน้ีการคา้และยอดขายของ 2 ปีติดต่อกนันั้นมีความสมดุลหรือไม่ หากอตัราส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก

อาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนนโยบายการให้สินเช่ือเพ่ือกระตุน้ยอดขาย แต่การเพ่ิมข้ึนท่ีไม่เหมาะสมในลูกหน้ี

การคา้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัยอดขายนั้นอาจเป็นผลมาจากการสร้างรายไดใ้หสู้งเกินจริง ดงันั้นอตัราส่วนน้ียิ่งสูง 

โอกาสท่ีรายไดแ้ละกาํไรจะถูกทาํใหสู้งเกินจริงยิ่งมาก 

     2. Gross Margin Index (GMI)  

เป็นอตัราส่วนของกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายของปีก่อน ต่อ กาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายของปีปัจจุบนั หากว่า GMI มีค่า

มากกว่า 1 คือ กาํไรขั้นตน้ลดลงซ่ึงเป็นสัญญาณเชิงลบของกิจการ (Lev and Thiagarajan,1993) ดงันั้นหากกิจการมี

สญัญาณเชิงลบยอ่มเป็นไปไดท่ี้จะทาํการตกแต่งกาํไร 

     3. Asset Quality Index (AQI)  

เป็นอตัราส่วนท่ีใชใ้นการวดัสดัส่วนของสินทรัพยร์วมซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงดชันีน้ี

เป็นอตัราส่วนของคุณภาพของสินทรัพยข์องปีปัจจุบนั ต่อคุณภาพของสินทรัพยข์องปีก่อนหนา้ ดชันีน้ีเป็นมาตรวดั

การเปล่ียนแปลงความเส่ียงของสินทรัพย ์(Siegel, 1991) หาก AQI มีค่ามากกว่า 1 มีความเป็นไปไดอ้ย่างมากท่ี

กิจการจะมีการตกแต่งตน้ทุน 

     4. Sales Growth Index (SGI)  

เป็นอตัราส่วนของยอดขายของปีปัจจุบนัต่อยอดขายของปีก่อนหน้า กิจการท่ีมีการเติบโตจะถูกมองว่ามีความ

เป็นไปไดท่ี้จะตกแต่งกาํไร เน่ืองจากสถานะทางการเงินและความตอ้งการเงินทุนเป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํใหผู้บ้ริหาร
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ตอ้งการตกแต่งกาํไร นอกจากน้ีกิจการท่ีมีการเติบโตแต่ในขณะเดียวกนัประสบกบัการท่ีราคาหุน้ของกิจการลดลง 

กิจการเหล่าน้ีอาจจะมีแรงจูงใจในการตกแต่งกาํไรมากกวา่กิจการท่ีไม่มีการเจริญเติบโต 

     5. Depreciation Index (DEPI)  

เป็นอตัราส่วนของ อตัราการตดัค่าเส่ือมราคาของปีก่อนหนา้ต่ออตัราการตดัค่าเส่ือมราคาของปีปัจจุบนั การท่ี DEPI 

มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการตดัค่าเส่ือมราคาอยู่ในระดบัตํ่า จึงมีความเป็นไปไดท่ี้กิจการจะปรับเพ่ิมอายุการใชง้าน

ของสินทรัพยซ่ึ์งทาํใหก้าํไรของกิจการเพ่ิมสูงข้ึน 

     6. Sales, General and Administrative Expenses Index (SGAI)  

เป็นอตัราส่วนของ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อยอดขายของปีปัจจุบนัต่อค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อ

ยอดขายของปีก่อน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารกบัยอดขายมีความสัมพนัธ์กนั ถา้ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหารเพ่ิมข้ึนโดยท่ียอดขายไม่เพ่ิมถือเป็นการส่งสญัญาณเตือนถึงการตกแต่งกาํไร   

     7. Total Accruals to Total Assets Index (Accrual)  

รายการคงคา้งรวมคาํนวณจากการเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินทุนหมุนเวียนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคา ต่อ สินทรัพยร์วม 

รายการคงคา้งมกัถูกใชใ้นการประเมินวา่ผูบ้ริหารทาํการปรับแต่งกาํไร 

8. Leverage Index (LEVI)  

เป็นอตัราส่วนของ หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของปีปัจจุบนัต่อหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของปีก่อนหนา้ หาก 

LEVI มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการก่อหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงไม่

ปฏิบติัตามมาตรฐานทางการบญัชี เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนของเงินทุน  

 

3. วธีิการศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยนาํงบการเงินของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงิน หมวด

ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 31 บริษทัในขอบเขตเวลา

ท่ีนํามาศึกษา มาคาํนวณหาค่าเฉล่ีย M-Score รายไตรมาสของกลุ่มบริษทัธุรกิจเงินทุนและกลุ่มบริษัทธุรกิจ

หลกัทรัพยต์ามรูปแบบของ Beneish Model (1999) เพ่ือนาํค่าเฉล่ียรายไตรมาสของแต่ละกลุ่มบริษทัมาทดสอบหา

ความสัมพนัธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีนํามาช่วยในการทดสอบ คือ การหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (coefficient correlation) จากนั้นจึงนาํขอ้มูลชุดเดียวกนัมาทาํการวิเคราะห์

ดว้ยวิธีการ Multiple Regression Analysis เพ่ือสร้างสมการหาแนวโนม้ของการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีหากว่าตวั

แปรทางเศรษฐกิจมีค่าเปล่ียนแปลงไป 

 

4. ผลการศึกษา 

     ในบทน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยทาํการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ีย M-Score รายไตรมาสของกลุ่ม

บริษทัเงินทุนและกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุน
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ในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ในช่วงปี พ.ศ 2547 ถึง ปี พ.ศ 2558 เป็นเวลาทั้งหมด 11 ปี ซ่ึงไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

 

     ค่าเฉลีย่  M-Score รายไตรมาสของกลุ่มบริษทัเงินทุนและกลุ่มบริษทัหลกัทรัพย์ตามแบบของ Beneish Model  

      
     รูปภาพที่ 1 แสดงผลการคาํนวณค่าเฉล่ียรายไตรมาสของกลุ่มบริษทัเงินทุน 

 จากเกณฑท่ี์ใชว้ดั คือ ค่า M-Score มากกว่า -1.78  หมายถึง บริษทัมีแนวโนม้โอกาสในการตกแต่งตวัเลข

ทางบญัชีค่อนขา้งสูง จากรูปภาพท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ีย M-Score รายไตรมาสของกลุ่มบริษทัเงินทุนท่ีเขา้เกณฑ์อยู่

ในช่วงระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2547 ,ไตรมาส 1 ปี 2548 ซ่ึงจากการตรวจสอบงบการเงินในแต่ละ

ไตรมาสพบว่า ไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปี 2547 สามารถคาํนวณค่าเฉล่ีย M-Score ไดเ้ท่ากบั -1.50 และ -1.43 ตามลาํดบั 

ตวัอย่างการวิเคราะห์ ในไตรมาสท่ี 3  บริษทัท่ีมีอิทธิพลต่อความผิดปกติของค่าเฉล่ีย M-Score คือ บริษทั ไมดา้ 

ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ตวัย่อหลกัทรัพย ์คือ ML โดยมีค่า  M-Score เท่ากบั -0.07  สืบเน่ืองจากอตัราส่วนท่ีมีค่า

ผิดปกติ คือ GMI เป็นอตัราส่วนของกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายของปีก่อน ต่อ กาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายของปีปัจจุบนั 

หาก GMI มีค่ามากกว่า 1 คือ บริษทัมีกาํไรขั้นต้นลดลงซ่ึงเป็นสัญญาณเชิงลบของกิจการดงันั้นหากกิจการมี

สญัญาณเชิงลบยอ่มเป็นไปไดท่ี้จะทาํการตกแต่งกาํไร ซ่ึงค่า GMI ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 2.03 ซ่ึงจากการตรวจสอบงบ

การเงินพบว่า กําไรขั้นต้นของไตรมาสก่อนหน้าเท่ากับ 45,166.00 พันบาท ส่วนในไตรมาสท่ี 3 เหลือเพียง 

25,745.00 พนับาท เน่ืองจากวา่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2547 บริษทัไดมี้การนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

และมีการขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึนอีก นอกจากน้ียงัมีการขยายสินเช่ือให้หลากหลายมากข้ึนส่งผลทาํให้ตน้ทุนของ

กิจการ เช่น ตน้ทุนการกูย้ืมเพ่ิมสูงมากข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นทาํใหค่้า GMI ท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 1 และส่งผลต่อความ

ผิดปกติของค่า M-Score ของบริษทัดว้ยเช่นกนั  
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   รูปภาพที่ 2 แสดงผลการคาํนวณค่าเฉล่ียรายไตรมาสของกลุ่มบริษทัหลกัทรัพย ์
 

 จากภาพจะเห็นความผิดปกติของค่าเฉล่ีย M-Score รายไตรมาสของบริษทักลุ่มหลกัทรัพยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 1 

ปี 2556  ซ่ึงจากการคาํนวณค่าเฉล่ีย M-Score ตามแบบของ Beneish Model (1999) ไดค่้าเฉล่ีย   M-Score เท่ากบั -1.65 

โดยพบว่า บริษทัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าเฉล่ีย M-Score รายไตรมาสทาํให้มีค่าผิดปกติ นั้นคือ บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคย์

เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ตัวย่อหลกัทรัพย์ คือ UOBKH โดยท่ีมีค่า M-Score เท่ากับ 0.06 โดยบริษัท 

UOBKH มีอตัราส่วนท่ีมีค่าสูงผิดปกติ คือ SGI  คาํนวณไดเ้ท่ากบั 1.85 เท่า เป็นอตัราส่วนของยอดขายของปีปัจจุบนั

ต่อยอดขายของปีก่อนหนา้ โดยจากการตรวจสอบงบการเงินพบวา่ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอย่าง

มากเม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2556 ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ปิดท่ี 1,561.06 จุด เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 11.3 จากปลายปี 2555 ขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียประจาํวนัสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 66,284 ลา้นบาทและนกัลงทุนต่างชาติ

เป็นผูซ้ื้อสุทธิอยู่ท่ี 3,904 ลา้นบาท บรรดานกัลงทุนต่างมีมุมมองบวกกบัการเติบโตของเศรษฐกิจไทย นอกจากมูลค่า

การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ 55.80  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา บริษทัฯยงัมีการขยาย

การใหสิ้นเช่ือเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ทาํใหร้ายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์เพ่ิมข้ึนประกอบกบัตลาด

หุน้ไทยปรับข้ึนแตะจุดสูงสุดท่ี 1,650 จุด และปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนเป็นประวติัการณ์ โดยเฉพาะไตรมาส 1 และ 2 

ของปี 2556 ดงันั้นจึงทาํใหค่้า SGI  ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าสูงมากกวา่ปกติและส่งผลต่อค่า M-Score ในไตรมาสนั้น  
    

     ผลการประมาณค่าแบบจาํลองด้วยวธีิกาํลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) 

แบบจําลองที่ 1 กลุ่มบริษทัเงินทุน 

CMSCORE _      =  -2.4547 – 5.5347 1ln −∆ tEXCH - 1.2153 6ln −∆ tFUN   

   (-20.3021)***  (-1.1322)ns         (-2.9849)**      

   + 1.5876 6ln −∆ tSETF  - 2.0129 3ln −∆ tSETI  

           (1.7967)*                    (-1.7121)*              
2R     =  0.2559  F - statistic     =  2.9229 

Adjusted 2R   =  0.1683  Prob. (F-statistic)   = 0.0352 

Durbin-Watson stat = 1.9181  N      = 46 
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     แบบจาํลองท่ี 1 กลุ่มบริษทัเงินทุน พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( 2R )  มีค่าเท่ากบั 0.2559 หมายความว่า 

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหมวดเงินทุน

และหลกัทรัพย ์และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ค่าเฉล่ีย       

M-Score รายไตรมาสของกลุ่มบริษทัเงินทุน ไดร้้อยละ 25.59 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการ ซ่ึงมี

ค่าเท่ากบั 1.9181 ค่าท่ีคาํนวณไดต้กอยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ       F-

Statistic (F-test) มีค่าเท่ากบั 2.9229 หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob. (F-Statistic) ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.0352 ซ่ึง 

มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงทาํการปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายถึง ตวัแปรอิสระในสมการอย่างนอ้ย 1 ตวัมีนยัสาํคญัต่อ

ตวัแปรตาม และค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบว่า ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ มูลค่าการซ้ือขายของนักลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 95 ส่วนตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหมวดเงินทุน

และหลกัทรัพย ์และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั

ท่ี 90  ส่วนตวัแปรอตัราแลกเปล่ียน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

แบบจาํลองที่ 2 กลุ่มบริษทัหลกัทรัพย์ 

SMSCORE _       =  1.9472 + 53.8405 1ln −∆ tEXCH + 18.9738 6ln −∆ tFUN   

   (1.2482) ns    (0.9257)ns                         (2.9622)**      

   + 38.1424 6ln −∆ tSETF  - 96.3078 6ln −∆ tSETI  

           (3.4631)**                         (-5.0423)***             
2R     =  0.5649  F - statistic     =  11.0337 

Adjusted 2R   =  0.5137  Prob. (F-statistic)   = 0.0000 

Durbin-Watson stat = 2.6688  N      = 46 

 

แบบจําลองท่ี 2 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ( 2R ) มีค่าเท่ากับ 0.5649 

หมายความวา่ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหมวด

เงินทุนและหลกัทรัพย ์และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ 

ค่าเฉล่ีย  M-Score รายไตรมาสของกลุ่มบริษทัหลกัทรัพย ์ไดร้้อยละ 56.49 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดจ้าก

สมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.6688 ค่าท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกวา่ 2.5 แต่ยงัไม่เขา้ใกล ้4 ตกอยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัว่า

ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ F-Statistic (F-test) มีค่าเท่ากับ 11.0337 หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob.  (F-

Statistic) ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.0000 ซ่ึง มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงทาํการปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายถึง ตวัแปรอิสระ

ในสมการอย่างนอ้ย 1 ตวัมีนยัสาํคญัต่อตวัแปรตาม และค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบว่า ตวัแปรอิสระ ดชันีราคาหุน้

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 99  และตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ มูลค่า

การซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ี

ระดบันยัสาํคญัท่ี 95 ส่วนตวัแปรอตัราแลกเปล่ียน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
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5.อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี ปัจจยัอตัราแลกเปล่ียนไม่มีความสัมพนัธ์

อย่างมีนัยทางสถิติกบัดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งกาํไรของกลุ่มบริษทัเงินทุนและกลุ่มบริษทัหลกัทรัพย ์อาจ

เน่ืองมาจากภาคการเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนนั้นอาจจะมิไดมี้อิทธิพลมากพอต่อปริมาณการ

ปล่อยสินเช่ือของบริษทัเงินทุนภายในประเทศ รวมทั้งบริษทัหลกัทรัพยก์็เช่นกนั ถึงแมว้่าในส่วนของนักลงทุน

ต่างชาติค่อนขา้งจะมีอิทธิพลต่อแนวโนม้ตลาดซ้ือขายหุน้ซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดห้ลกัของบริษทัหลกัทรัพยเ์องก็ตาม 

แต่การท่ีบริษทัเงินทุนและบริษทัหลกัทรัพยจ์ะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นปัจจยัในการบิดเบือนขอ้มูลการเงินทางบญัชี

อาจจะมีความเป็นไปไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบัปัจจยัตวัแปรอ่ืนทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย ์มีทิศทางความสัมพนัธ์กบัดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งกาํไรของกลุ่มบริษทัเงินทุนเชิงลบและ

กลุ่มบริษทัหลกัทรัพยใ์นเชิงบวก อาจเน่ืองมาจากบริษทัเงินทุนเป็นสถาบนัการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีระดมเงินออมจาก

ประชาชนทัว่ไป แลว้นาํไปให้กูย้ืมและลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันั้น การท่ีมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ต่อการเติบโตของบริษทัท่ีนักลงทุนไดเ้ลือกลงทุน อีกทั้งความ

เช่ือมัน่ในแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีจะสนับสนุนการเติบโตของบริษทัภาคเอกชนด้วยเช่นกัน โดยการเติบโตของ

ภาคเอกชนนั้นจาํเป็นตอ้งระดมเงินทุนในส่วนของหน้ีเพ่ือนาํเงินมาขยายกิจการดว้ยเช่นกนัซ่ึงจะส่งผลดีต่อรายได้

ของบริษทัเงินทุน ดงันั้น จึงไม่มีความจาํเป็นหรือมีโอกาสนอ้ยท่ีบริษทัเงินทุนจะทาํการตกแต่งตวัเลขทางบัญชี

เพ่ือให้งบการเงินของบริษทัมีผลการประกอบการดี  นอกจากน้ี หากมูลค่าการซ้ือขายของนักลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน จากผลการศึกษาพบว่าจะทาํให้โอกาสในการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย์

เพ่ิมข้ึน อาจเน่ืองมาจากมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นส่งผลโดยตรงต่อรายไดห้ลกัของ

บริษทัหลกัทรัพยเ์อง ซ่ึงเน่ืองจากการศึกษาขอ้มูลท่ีผ่านมาในอดีตพบว่า มูลค่าการลงทุนในหลกัทรัพยมี์แนวโนม้

การเติบโตควบคู่ไปกบัการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนบริษทัหลกัทรัพย ์ดงันั้น การสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือต่อ

บริษทัจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นอย่างมากท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ ดงันั้นทาํให้โอกาสการ

ตกแต่งกาํไรของบริษทัเพ่ิมข้ึน ส่วนตวัแปรดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีราคาหมวด

เงินทุนและหลกัทรัพยมี์ทิศทางความสัมพนัธ์กบัดชันีช้ีวดัโอกาสการตกแต่งกาํไรของกลุ่มบริษทัเงินทุนเชิงลบและ

บริษทัหลกัทรัพยใ์นเชิงบวกซ่ึงการท่ีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน จะส่งผลต่อโอกาสใน

การตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของกลุ่มบริษทัเงินทุนและกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยล์ดลง อาจเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน อีกทั้งจาก

ขอ้มูลของ SET SMART และ NESDB ทาํการศึกษาขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 ถึงความสัมพนัธ์ของ SET 

Index,Earning และ GDP ว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยักาํไรบริษทัจดทะเบียน 

(Earning) เป็นตวัช้ีวดัตลาดหุน้ไดดี้มากในระยะยาว ซ่ึงการท่ีดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

นั้น แสดงใหเ้ห็นว่าภาพรวมกาํไรของบริษทันั้นเพ่ิมข้ึน ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นหรือมีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ยท่ี

บริษทักลุ่มเงินทุนและบริษทักลุ่มหลกัทรัพยจ์ะทาํการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีอีก และปัจจยัสุดทา้ย คือ ดชันีราคา
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หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์หมายถึง การท่ีดชันีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจะทาํใหโ้อกาสในการ

ตกแต่งตวัเลขทางบญัชีของกลุ่มบริษทัเงินทุนและกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน อาจเน่ืองมาจากการท่ีราคาหุ้นใน

กลุ่มของบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนนั้น  แสดงให้เห็นว่าแนวโนม้ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเงินทุนซ่ึง

ปัจจยัทุนเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อพฒันาการและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นค่อนขา้งมีแนวโนม้

เติบโตข้ึน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาของ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยพบว่าภาวะสภาพการแข่งขันใน

ธุรกรรมนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงปี 2548 มีความรุนแรงยิ่งข้ึน ดงันั้นรูปแบบการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี

จึงมีแนวโนม้เปล่ียนจากดา้นราคามาเป็นการแข่งขนัดา้นคุณภาพและการสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูล้งทุนเพ่ือช่วง

ชิงส่วนแบ่งการตลาด จึงอาจจะมีแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดว้่า ในช่วงท่ีดชันีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 

โอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมมีมาก แนวโนม้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง ทาํใหบ้ริษทัเงินทุนและ

หลกัทรัพย์จะทาํการการตกแต่งตวัเลขทางบัญชีของบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย์นั้นเพ่ือเป็นการสร้างความ

น่าเช่ือถือแก่บริษทัตนเองมากข้ึน 
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ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร และผลการ
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ และผลกระทบระหวา่งปัจจยัประสิทธิภาพเคร่ืองมือ

บญัชีบริหาร คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร ท่ีส่งผลต่อปัจจยัผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 43 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณ ซ่ึงประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร กาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรอิสระ

ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัผลการดาํเนินงานโดยรวม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร ดา้นการ

วางแผน ดา้นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด และดา้นการควบคุม และคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์

กบัปัญหา ดา้นความทนัเวลากบัความตอ้งการ และดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบต่อปัจจยัผล

การดาํเนินงาน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ :ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร,  คุณภาพข้อมลูทางการบัญชีบริหาร,  ผลการดาํเนินงาน 

 

ABSTRACT 

This research objective was to study the relationship between managerial accounting tools, the quality of 

management accounting information and the performance of the Rajamangala University of Technology. 

Questionnaires weve used for data collection from 43 executives of the Faculty in Rajamangala University of 

Technology The statistics used for analyzing the collected data were multiple correlation analysis and multiple 

regression analysis. The result of this study reported that Managerial Accounting Tools and The Quality of 

Managerial Accounting information has both relations and positive effects on Rajamangala University of 

Technology for the University Performance. There are statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: ManagerialAccounting Tools Management Accounting, Quality of Managerial Accounting,    

                 Performance 
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1. บทนํา 

 ในอดีตท่ีผา่นมามีงานวิจยัของ (รจนา ผาลลาพงั และคณะ, 2558: 109) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบการจดัทาํ

งบประมาณแบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า การจดัสรร

งบประมาณแบบมีส่วนร่วม ดา้นความเสมอภาค ดา้นประสิทธิภาพและดา้นความยุติธรรม มีความสัมพนัธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงาน และงานวิจยัของ (นนัทพร ตงัคณิตนนท ์และคณะ 2558 : 55) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ผลกระทบของกลยุทธ์การบริการเชิกรุกท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์

การบริหารเชิงรุก ดา้นแผนการบริการลูกคา้ และดา้นทกัษะและความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์

และผลกระทบกบัผลการดาํเนินงาน ส่วน (วนิดา ผุดผ่อง และคณะ, 2558 : 127) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของกล

ยทุธ์การดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

โดยรวม 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งต้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ และผลกระทบระหว่าง

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร และผลการดาํเนินงาน ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน 75 คณะ เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงมหาวิทยาลยั 

ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  นอกจากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัมีงานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร ด้านการ

วางแผน  ด้านการตดัสินใจที่ดทีี่สุด และการควบคุม (X1) ท่ีนกัวิจยัหลายท่านไดศึ้กษาไว ้(กสุุมา โสเขียว, 2549) ได้

ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มธุรกิจท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลทางการ

บญัชี ซ่ึงตวัแปรอิสระคือ ประสิทธิภาพการควบคุมภายในและสภาพแวดลอ้มธุรกิจ ส่วนตวัแปรตามคือ คุณภาพ

ขอ้มูลทางการบญัชี พบว่า ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจภายในโซ่คุณค่าของ

องคก์ร และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับการดาํเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจทั้งในส่วนของการวางแผน  และ

ควบคุมการดาํเนินงานของธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจดัโครงสร้างขององคก์รท่ีไดรั้บการจดั

ไวดี้ย่อมเป็นพ้ืนฐานสําคญัทาํให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนงาน การสั่งการ และควบคุมการปฏิบติังานไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  มนูญชัย  ธีระอกนิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการ

ประยุกตใ์ชก้ารบญัชีบริหารท่ีมีต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซ่ึงตวัแปรอิสระคือ ประสิทธิภาพการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีบริหาร ส่วนตวัแปรตามคือ ความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความคิด เห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ

ประยุกต์ใชก้ารบญัชีบริหารพบว่า ดา้นการวางแผน ดา้นการสั่งการ ดา้นการควบคุมและดา้นการตดัสินใจ อยู่ใน
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ระดับมาก และมีความคิด เห็นด้วยกับความสําเร็จในการดาํเนินงาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ควรใหค้วามสําคญัและนาํขอ้สนเทศ ดา้นการวางแผนงาน ดา้นการสั่งการ ดา้นการ

ควบคุม และดา้นการตดัสินใจในการดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประยุกต์ใชก้ารบญัชีบริหาร ก่อให้เกิด

ความร่วมมือ ร่วมใจทั้งในระดบัผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารและภาระหนา้ท่ีของพนักงาน เพ่ือพฒันาองค์การไปสู่

ความสาํเร็จ  นิภาวรรณ ใจเป็น, สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์, และ ไพบูลย ์รอบคอบ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์

ระหว่างประสิทธิผลการประยุกต์ใชก้ารบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ

อุตสาหกรรมอญัมณี และเคร่ืองประดบัในประเทศไทย ซ่ึงตวัแปรอิสระคือ ประสิทธิผลการประยุกตใ์ชก้ารบญัชี

บริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนตวัแปรตามคือ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั พบว่า ประสิทธิผลการประยุกตใ์ชก้ารบญัชี

บริหารเชิงกลยุทธ์ ดา้นการวางแผนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของกิจการ และดา้นการควบคุมว่ามีการใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  วรญา อมัพ

วา (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชป้ระโยชน์เคร่ืองมือทางการบญัชีบริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงตวัแปรอิสระ คือ หมวดอุตสาหกรรม ส่วนตวัแปรตามคือ ระดบัการใชป้ระโยชน์เคร่ืองมือ

ทางการบญัชีบริหาร พบว่า เคร่ืองมือทางการบญัชีบริหารท่ีบริษทัส่วนใหญ่ใชม้ากท่ีสุดคือ การจดัทาํงบประมาณ

เพ่ือการวางแผนระยะยาว การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ ในการกาํหนดราคาขายจากตน้ทุนรวม และการ

วิเคราะห์จุดคุม้ทุนการใชป้ระโยชน์ในระดบัมาก  พชัริน วิเศษประสิทธ์ิ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของความ

น่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ ซ่ึงมี

ตวัแปรอิสระคือ ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการบญัชี ส่วนตวัแปรตามคือ ประสิทธิภาพการตดัสินใจ พบว่า 

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการบญัชี เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี ซ่ึงถือเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจทางการบริหารขององคก์รขอ้มูลทางการบญัชีท่ีน่าเช่ือถือยอ่มสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชข้อ้มูลทุกกลุ่มท่ีจะนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลใหบ้รรลุตาม

เป้าหมาย สามารถพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยสรุป ความ

น่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการบญัชี มีความสัมพนัธ์ และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตดัสินใจของธุรกิจ 

SMEs ในเขตภาคเหนือ  

 คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับปัญหา  ด้านความทันเวลากับความต้องการ 

และด้านความน่าเช่ือถือ (X2) ท่ีนกัวิจยัหลายท่านไดศึ้กษาไว ้ กาญจนา อุปถมัภ ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพขอ้มูล

ทางการบญัชีบริหารของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต 13 ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือ ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี ส่วนตวัแปรตามคือ คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและประสบการณ์ทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร  ทิพา

พร ขวญัมา และคณะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือ ประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ จาํนวนพนกังาน ทุนในการดาํเนินงาน

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และรายไดเ้ฉล่ียจากการดาํเนินงานต่อปี ส่วนตวัแปรตามคือ คุณภาพขอ้มูลทางการ

บญัชีและประสิทธิภาพการตดัสินใจ พบว่า คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์กบัปัญหา ดา้น

ความทนัเวลากบัความตอ้งการ และดา้นความน่าเช่ือถือได ้มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

การตดัสินใจ  ดารณี เอ้ือชนะจิต (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี และลกัษณะองค์กร
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ธุรกิจ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือ 

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี และลกัษณะองค์กรธุรกิจ ส่วนตวัแปรตามคือ ประสิทธิภาพการตดัสินใจ พบว่า คุณภาพ

ขอ้มูลทางบญัชีดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และดา้นความเขา้ใจได ้และดา้นความน่าเช่ือถือได ้ส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 ผลการดาํเนินงาน ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย  ด้านการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และด้านการใช้

ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า (Y) ท่ีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาไว ้  Garry Crilley Colin Sharp (2006) ได้ศึกษาเร่ือง 

รูปแบบการนาํเสนอคุณภาพการบริหารและผลการดาํเนินงาน ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือ คุณภาพการบริหาร ส่วนตวั

แปรตามคือ ผลการดาํเนินงาน พบวา่ การศึกษาน้ีนาํเสนอรูปแบบของตวัแปรรวมทั้งคุณภาพการบริหารจดัการของ

ผูจ้ดัการและความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน ผลกระทบการปฏิบติั – รูปแบบท่ีนาํเสนอมีพ้ืนฐานใหม่สําหรับ

ความคิดเห็นและการเปล่ียนแปลงท่ีปฏิบติัในปัจจุบนัในการพฒันาของผูบ้ริหาร และการปฏิบติังานท่ีเป็นมืออาชีพ  

สุธีรา ทิพยวิ์วฒัน์พจนา และคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสําเร็จของการปฏิบติัทางบญัชีบริหารและผลการ

ดาํเนินงานของ SMEs เซรามิกในจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงมีตวัแปรอิสระคือ ความสาํเร็จของการปฏิบติัทางบญัชีบริหาร 

ส่วนตวัแปรตามคือ ผลการดาํเนินงาน พบว่าความสําเร็จของการปฏิบติัทางบญัชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลของการวางแผน การตดัสินใจ  ท่ีดี การบรรลุเป้าหมายในการควบคุม ประสิทธิภาพขององคก์รและผล

การดําเนินงาน นอกจากน้ี การตัดสินใจท่ีดีและการบรรลุเป้าหมายในการควบคุมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพขององคก์ร และประสิทธิภาพขององคก์รมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงาน  

สรุป จากแนวคิด และงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะนาํไปใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิภาพ

เคร่ืองมือบัญชีบริหาร คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร ซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผลการ

ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

3. วธีิการศึกษา 

1. ขั้นตอนในการศึกษาวจิยั 

  กาํหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีเจาะจง (Purposive Sampling) ไปยงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล ทั่วประเทศไทย ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยักลุ่มใหม่และมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการนาํ

เคร่ืองมือทางการบญัชีบริหารเขา้ไปใชใ้นมหาวิทยาลยั  

2. ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณบดี หรือผูรั้กษาการแทนคณบดี หรือรองคณบดี

ฝ่ายบริหาร หรืออ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จาํนวน 75 คณะ ดงัน้ี 

 1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีประกอบดว้ยคณบดี จาํนวน 10 คณะ  

 2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประกอบดว้ย คณบดี จาํนวน 7 คณะ  

 3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกประกอบดว้ยคณบดีจาํนวน 8 คณะ  

 4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกอบดว้ย คณบดี จาํนวน 9 คณะ  

 5. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบดว้ย คณบดี จาํนวน 6 คณะ  
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 6. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาประกอบดว้ย คณบดี จาํนวน 4 คณะ  

 7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ประกอบดว้ย คณบดีจาํนวน 11 คณะ  

 8. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประกอบดว้ย คณบดี จาํนวน 7 คณะ  

 9. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดว้ย คณบดี จาํนวน 13 คณะ  

3. สถิตทิี่ใช้ในการวจิัย 

 สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดใ้ช ้ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณในการทดสอบความสัมพนัธ์ และผลกระทบระหวา่งปัจจยัประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร คุณภาพ

ขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร ท่ีมีต่อปัจจยัผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงเขียนเป็นสมการ 

ไดด้งัน้ี 

Managerial  Accounting Tools The quality of Management Accountin (MA) = β0 + β1 PN + β2 DM  + β3 CL  

The Quality of Managerial Accounting information (QA)                               = β0 + β1 RV + β2 TL  + β3 RT  

Performance  (PM)                                                                                          = β0 + β1 PS + β2 GA + β3 RU  

เม่ือกาํหนดให้ 

 MA คือ ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร 

 PN คือ ดา้นการวางแผน  

 DM คือ ดา้นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด  

 CL คือ ดา้นการควบคุม  

 QA คือ  คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร 

 RV คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัปัญหา  

 TL คือ ดา้นดา้นความทนัเวลากบัความตอ้งการ  

 RT คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ  

 PM คือ ผลการดาํเนินงาน 

 PS คือ ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

 GA คือ ดา้นการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

  RU คือ ดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 

  ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร และผลการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  

                 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร

โดยไดก้าํหนดใหเ้ป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานซ่ึงเป็นตวัแปรตาม โดย

สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

17 

26 

 

39.5 

60.5 

รวม 43 100 

2. อายุ  

นอ้ยกวา่ 30 ปี 

30-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีข้ึนไป 

 

- 

13 

11 

19 

 

- 

30.2 

25.6 

44.2 

รวม 43 100 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

- 

4 

26 

13 

 

- 

9.3 

60.5 

30.2 

รวม 43 100 

ตวัแปรอสิระ 

1.ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร 

1.1 ดา้นการวางแผน 

1.2 ดา้นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด 

1.3 ดา้นการควบคุม 

 

 

ตวัแปรตาม 

3. ผลการดาํเนินงาน 

3.1 ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

3.2 ดา้นการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

3.3 ดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 

 

2. คุณภาพข้อมูลทางการบญัชีบริหาร 

2.1 ดา้นความสมัพนัธ์กบัปัญหา 

2.2 ดา้นความทนัเวลากบัความตอ้งการ 

2.3 ดา้นความน่าเช่ือถือ 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5  และสุดทา้ย

เพศชาย จาํนวน 17  คนคิดเป็นร้อยละ 39.5 อายุ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 และอายุ 30-40 ปี 

จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 สุดทา้ยอายุ 41-50 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6  การศึกษา  ระดบั

ปริญญาโท จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.2 และสุดทา้ยสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประสบการณ์การ

ทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารนอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ ประสบการณ์การทาํงาน

ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร 5-10 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และสุดทา้ยประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่ง

ผูบ้ริหาร 11-15 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตาํแหน่งงานในปัจจุบนัส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งคณบดี จาํนวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และสุดทา้ย

ผูรั้กษาราชการแทนคณบดี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  
 

ตอนที่ 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  

ตารางที่ 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลเกีย่วกบัคณะ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. สังกดัสาขา หรือภาควชิา 

สงัคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

อ่ืนๆ 

 

10 

18 

15 

 

23.3 

41.9 

34.9 

รวม 43 100 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

4. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งผู้บริหาร 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 

5-10 ปี 

11-15 ปี 

16 ปีข้ึนไป 

 

24 

11 

2 

6 

 

55.8 

25.6 

4.7 

14.0 

รวม 43 100 

5. ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

คณบดี 

ผูรั้กษาราชการแทนคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ่ืนๆ 

 

17 

1 

13 

12 

 

39.5 

2.3 

30.2 

27.9 

รวม 43 100 
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2. คณะมกีารบริหารงบประมาณด้าน 

สงัคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

อ่ืนๆ 

 

5 

16 

19 

3 

 

11.6 

37.2 

44.2 

7.0 

รวม 43 100 

ข้อมูลเกีย่วกบัคณะ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

3. จาํนวนบุคลากรสายวิชาการ ณ ปัจจุบัน : 

นอ้ยกวา่ 300 คน 

300-500 คน 

501-700 คน 

701 คนข้ึนไป 

 

43 

- 

- 

- 

 

100 

- 

- 

- 

รวม 43 100 

4. จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุน ณ ปัจจุบัน : 

นอ้ยกวา่ 50 คน 

50-100 คน 

101-150 คน 

151 คนข้ึนไป 

 

37 

5 

- 

1 

 

86.0 

11.6 

- 

2.3 

รวม 43 100 

5.  จาํนวนนักศึกษาในคณะ ณ ปัจจุบัน 

นอ้ยกวา่ 1,000 คน 

1,000-3,000 คน 

3,001-5,000 คน 

5,001 คนข้ึนไป 

 

16 

24 

2 

1 

 

37.2 

55.8 

4.7 

2.3 

รวม 43 100 

  

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดัสาขา หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ จาํนวน 18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมา คือ สังกดัสาขา หรือภาควิชาอ่ืนๆ จาํนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 34.9 และสุดทา้ย สังกดั

สาขา หรือภาควิชาสังคมศาสตร์ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 คณะของท่านมีการบริหารงบประมาณดา้น

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ บริหารงบประมาณ ด้าน

วิทยาศาสตร์ จาํนวน 16 คิดเป็นร้อยละ 37.2 และสุดทา้ย บริหารงบประมาณดา้นอ่ืนๆ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.0  บุคลากรสายวิชาการ ณ ปัจจุบนั  นอ้ยกว่า 300 คน จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100  บุคลากรสายสนบัสนุน 

ณ ปัจจุบนั นอ้ยกวา่ 50 คน จาํนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมา  คือ 50-100 คน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อย



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 493 
 

ละ 11.6 และสุดทา้ย 151 คนข้ึนไป จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  นกัศึกษาในคณะ ณ ปัจจุบนั 1,000-3,000 คน 

จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 1,000 คน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และสุดทา้ย 

5,001 คนข้ึนไป จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 

ตอนที่ 3  

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร และผลการดําเนินงานโดยรวมของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่าตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยมีค่าสัมพนัธ์ระหว่าง  0.392-0.575 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้าํการทดสอบ Multicollinearity โดยใชค่้า VIF ปรากฏวา่ค่า VIF 

ของตวัแปรอิสระ (ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร) มีค่าตั้งแต่ 1.362 - 1.618 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 10 แสดงว่าตวั

แปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัไม่สูงเกินไป (Black. 2006 : 585)  

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นผลการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตวัแปร PM PN DM CL VIF 

𝑥𝑥 4.14 4.54 4.09 4.51  

S.D. 0.428 0.535 0.535 0.479  

PM  -  0.392** 0.575** 0.421**  

PN  - 0.306* 0.491** 1.326 

DM   - 0.507** 1.354 

CL    - 1.618 

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือบัญชีบริหาร 
ผลการดาํเนินงานโดยรวม 

t p-value 
B Std.Error 

ค่าคงท่ี (a) 1.525 0.584 2.611 0.013 

1. ดา้นการวางแผน PN 0.167 0.116 1.443    0.157 

2. ดา้นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด DM 0.377 0.117 3.225 0.003 

3. ดา้นการควบคุม CL 0.071 0.143 0.499 0.621 

R = 0.621 Adj  R2 0.339  SE = 0.348  F = 8.171  p = 0.000 
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จากตารางที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร โดยรวมดา้นการวางแผน ดา้นการตดัสินใจท่ีดี

ท่ีสุด และดา้นการควบคุมมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานโดยรวม สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ วรญา  อมัพวา (2550) พบว่าเคร่ืองมือทางการบญัชีบริหารท่ีบริษทัส่วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยใ์ช้

มากท่ีสุดคือ การจดัทาํงบประมาณเพ่ือการวางแผนระยะยาว การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ  ในการกาํหนด

ราคาขายจากตน้ทุนรวม และการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   นิภาวรรณ ใจเป็น, สุบรรณ 

เอ่ียมวิจารณ์, และ ไพบูลย์ รอบคอบ (2558) พบว่า ด้านการควบคุมมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมี

ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Burns 

(2007) พบว่า แนวคิดของข้อมูลทางการบัญชีท่ียึดการตัดสินใจ  นักบัญชี และระบบการวดัทางการบัญชีท่ีมี

นยัสาํคญัส่งผลกระทบต่อปัจจยัและกระทบต่อการตดัสินใจ และอาจจะส่งผลต่อนํ้าหนกัของขอ้มูลทางการบญัชีท่ี

ไดรั้บในกระบวนการตดัสินใจ และ กนิษฐา ปวะบุตร (2550) พบว่า ความสาํเร็จขององคก์รเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก

การบริหารงานท่ีมีศกัยภาพ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป การท่ีองคก์รจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น ตอ้ง

ประกอบดว้ยการเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ทาํงาน และเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด ลดตน้ทุนลงใหม้ากท่ีสุด  

ตารางที่  5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของคุณข้อมูลทางการบัญชีบริหาร และผลการดําเนินงานโดยรวมของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบว่าตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยมีค่าสัมพนัธ์ระหว่าง 0.619- 0.718             

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้าํการทดสอบ Multicollinearity โดยใชค่้า VIF ปรากฏวา่ค่า VIF 

ของตวัแปรอิสระ (คุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร) มีค่าตั้งแต่ 1.852- 2.318 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ตวัแปร

อิสระมีความสมัพนัธ์กนัไม่สูงเกินไป (Black. 2006 : 585)  

 

 

 

ตวัแปร PM RV TL RT VIF 

𝑥𝑥 4.14 4.09 4.22 4.30  

S.D. 0.428 0.495 0.487 0.595  

PM  -  0.718** 0.676** 0.619**  

RV  - 0.627** 0.630** 1.852 

TL   - 0.718** 2.303 

RT    - 2.318 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นผลการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

*

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  จากตารางที่ 6 พบว่าคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร โดยรวมดา้นความสัมพนัธ์กบัปัญหา ดา้นความ

ทนัเวลากบัความตอ้งการ และดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงาน

โดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมกฤช ภาวศุทธินนท ์และสุภาภรณ์  คงสวสัด์ิ (2554) พบวา่ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การบญัชีบริหารตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีกาํลงัจะตดัสินใจ มีความถูกตอ้ง ทนัต่อเวลาในการนาํไปใชง้าน มี

ความกระชับและเข้าใจได้ง่าย และต้องพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีเสียไปกับการได้มาของข้อมูลด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุจรินทร์ แก้วหย่อง (2548) พบว่า ความรู้ความสามารถทางการบัญชีและระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี โดยเฉพาะดา้นความรู้ในวิชาชีพ ความทนั

ต่อเวลา และความรู้ความสามารถทางการบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี และมีความ

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะตดัสินใจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัริน วิเศษประสิทธ์ิ (2552) พบว่า ความน่าเช่ือถือ

ของขอ้มูลทางการบญัชีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีใช้

ประกอบการตดัสินใจทางการบริหารขององคก์รขอ้มูลทางการบญัชีท่ีน่าเช่ือถือย่อมสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ช้

ขอ้มูลทุกกลุ่มท่ีจะนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถ

พฒันาองค์กรไดอ้ย่างต่อเน่ือง และก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ส่วน สุธีรา  ทิพยวิ์วฒัน์พจนา 

และคณะ (2555) พบว่าความสําเร็จของการปฏิบติัทางบญัชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการ

วางแผน การตัดสินใจท่ีดี การบรรลุเป้าหมายในการควบคุม ประสิทธิภาพขององค์กรและผลการดาํเนินงาน 

นอกจากน้ี การตดัสินใจท่ีดีและการบรรลุเป้าหมายในการควบคุมมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพขององคก์ร 

และประสิทธิภาพขององคก์รมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงาน  

5. สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปไดว้่าปัจจยัประสิทธิภาพเคร่ืองมือบญัชีบริหาร คุณภาพขอ้มูล

ทางการบญัชีบริหาร มีความสัมพนัธ์และผลกระทบกบัปัจจยัผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร 
ผลการดาํเนินงานโดยรวม 

t p-value 
B Std.Error 

ค่าคงท่ี (a) 1.042 0.407 2.560 0.014 

1. ดา้นความสมัพนัธ์กบัปัญหา RV 0.391 0.118 3.302 0.002 

2. ดา้นความทนัเวลากบัความตอ้งการ 

TL 

0.276 0.134 2.057 0.046 

3. ดา้นความน่าเช่ือถือ RT 0.078 0.110 0.707 0.484 

R = 0.778 Adj  R2 0.574  SE = 0.279  F = 19.871  p = 0.000 
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มงคล ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการวิจยั ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในพฒันาเคร่ืองมือทางบญัชีบริหาร ซ่ึง

ประกอบดว้ย 1. ดา้นการวางแผน  เพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา และแผนการปฏิบติังาน

ประจาํปี จดัทาํงบประมาณ ดา้นรายรับ รายจ่าย ประจาํปี 2. ดา้นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนาํขอ้มูลทางดา้นตน้ทุน

มาประกอบการพิจารณา กาํหนดกิจกรรมการดาํเนินงานทางดา้นวิจยั /บริการวิชาการ/ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

และ 3. ดา้นการควบคุม เพ่ือติดตามการจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน รายไตรมาส / รายปี และเพ่ือเปรียบเทียบผล

การดาํเนินงานกบัแผนท่ีวางไว ้คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นความสัมพนัธ์กบั

ปัญหา สามารถตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาท่ีกาํลังเกิดข้ึนได้ตรงความต้องการ และสามารถนําผลลพัธ์จากการ

ดาํเนินงานคร้ังก่อนมาเป็นฐานในการวางแผนการดาํเนินงานในปัจจุบนั และอนาคต 2. ดา้นความทนัเวลากบัความ

ตอ้งการสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานในปัจจุบนั และ 3. ดา้นความ

น่าเช่ือถือสามารถพิสูจนค์วามถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานโดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีระบบ และมี

หลกัฐานอา้งอิง ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย สามารถกาํหนดขั้นตอน 

วิธีการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีงาน ของบุคลากรทุกฝ่าย และไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง และสามารถ

นาํขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของทุกฝ่ายมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงมหาวิทยาลยัใหดี้ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 2. ดา้น

การบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้สามารถประยุกต์ใชแ้นวคิดการทาํงานใหม่ๆเพ่ือพฒันาการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสามารถคัดเลือกทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถใหเ้ขา้มาร่วมทาํงานในองคก์ร และพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและยงัสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา

ผลการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัต่อไป 
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ดาํเนินงานของธุรกจิ  SMEs ในเขตภาคใต้ 

The Relationship between the Application of Management Accounting 

Information and the Successful Operation of SMEs in the South Region of Thailand 

หยาดพรุิฬห์ สิงหาด1 และประเวศ เพญ็วุฒิกุล2 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาสถานะปัจจุบนัของความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประยุกตใ์ชข้อ้มูลการบญัชีบริหารกบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs กลุ่ม

ตวัอยา่งคือผูบ้ริหารระดบัสูงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ 

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วน

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือทาํ

ให้ทราบความสัมพนัธ์ของการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารของธุรกิจ SMEs ผลลพัธ์ท่ีไดค้าดว่าจะเป็น

แนวทางในการนาํขอ้มูลการบญัชีบริหารมาใชแ้ละกระบวนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเพ่ือเกิดความสาํเร็จในการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ       

คาํสาํคัญ: ความสาํเร็จในการดาํเนินงาน, การบัญชีบริหาร 

 

Abstract 

This research aims to study the current state of the successful operation of SMEs and the relationship between the 

application of management accounting information and the successful operation of SMEs. Data is collected by 

using the research questionnaire. Four hundred senior executives of small and medium businesses are used as the 

sample. The descriptive statistics used are frequency, percentage, average, and standard deviation. The data is 

analyzed by using inferential statistics including analysis of multiple regresstion coefficients. The study is expected 

to predict the relationship of applied management accounting of SMEs. The expected results are to guide the 

implementation of management accounting applications and the operation process of the executives for success in 

the operation of the business. 

Keywords: success in operation, management accounting 
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1. บทนํา 

 

ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ต่างก็ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพท่ี

เป็นอยู่ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเงิน ดา้นสังคม และดา้น

เทคโนโลยี ประกอบกบัมียคุการคา้แบบไร้พรหมแดนมีการติดต่อคา้ขายระหวา่งประเทศ และในประเทศมากยิ่งข้ึน 

ทาํใหมี้ความสะดวก จึงส่งผลใหธุ้รกิจมีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นธุรกิจต่างๆ ท่ีสามารถอยูร่อด และเจริญเติบโต

ไดจ้ะตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นการใหบ้ริการ และการจดัการธุรกิจ เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและ

ทาํให้ลูกคา้สนใจในสินคา้หรือธุรกิจของเรา ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และสามารถปรับกลยุทธ์

ธุรกิจของตวัเองใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้  เพ่ือใหอ้งคก์รไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไว ้(วรนุช พชัรตระกูล,2546) ในการบริหารงานนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีกระบวนการท่ีสาํคญัอนั ไดแ้ก่ ดา้น

การวางแผน ดา้นการสั่งการ ดา้นการควบคุม และดา้นการตดัสินใจ ซ่ึงการบริหารงานจะสมบูรณ์ไดย้่อมข้ึนอยูก่บั

ความพร้อมตลอดจนความสามารถในการจัดหา และการใช้ขอ้มูล (กชกร เฉลิมกาญจนา,2549) ดังนั้น การท่ี

ผูบ้ริหารจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้สมบูรณ์ไดน้ั้นจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และให้ประโยชน์ต่อการทาํหนา้ท่ีทางการ

บริหารไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่ ขอ้มูลเปรียบเสมือนเช้ือเพลิงท่ีจะขบัเคล่ือนการบริหารงานใหด้าํเนิน

ต่อไปได ้(สมนึก เอ้ือจิระพงศพ์นัธ์,2549) การนาํบญัชีบริหารมาประยุกตใ์ช ้ย่อมส่งผลใหผู้บ้ริหารสามารถบริหาร

องคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จได ้เพราะขอ้มูลทางการบญัชีบริหารเป็นกระบวนการในการวดัผลการดาํเนินงาน การ

สะสมขอ้มูล การวิเคราะห์ การจดัเตรียม การตีความ และการติดต่อส่ือสารทางการเงินและการเสนอรายงานขอ้มูล

เพ่ือ ดา้นการวางแผน ดา้นการสั่งการ ดา้นการควบคุม และดา้นการตดัสินใจ ในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ซ่ึงการ

บญัชีบริหารจะมีความยืดหยุ่นตามความตอ้งการของผูบ้ริหารมากกว่าท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนั

ทัว่ไป (เมธสิทธ์ิ พูลดี,2550)จากบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารจะเห็นไดว้่าความสาํเร็จในการดาํเนินงาน จะตอ้งเกิด

จากกระบวนการดา้นการวางแผน  

ดา้นการสั่งการ ดา้นการควบคุม และดา้นการตดัสินใจ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งเสมอทุกบทบาท ผูบ้ริหาร

ตอ้งประยุกตใ์ชก้ระบวนการเหล่าน้ีใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยการใชข้อ้มูลทางการบญัชีบริหาร มาวิเคราะห์ผลการ

ดาํเนินงานของกิจการ (นพเกา้ ไพลิน,2545) ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Sized 

Enterprises) หรือเรียกอีกอย่างว่าธุรกิจ SMEs ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพราะธุรกิจ 

SMEs เป็นธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างมหาศาล ทั้งในแง่การสร้างงาน การสร้าง

รายได ้และเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิต ผูก้ระจายสินคา้ และผูใ้หบ้ริการก่อใหเ้กิดรายไดก้บัชุมชน และประเทศดว้ยเหตุน้ีจึงทาํ

ใหธุ้รกิจ SMEs เกิดการแข่งขนัในการผลิตสินคา้และการบริการ (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม,2544) รัฐบาลจึงใหก้ารสนบัสนุนโดยการออกพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

มีวตัถุประสงค ์เพ่ือตอ้งการช่วยเหลือทาง ดา้นสิทธิประโยชนท่ี์เหมาะสมรวมทั้งการจดัตั้งสาํนกังานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบั  ส่วนราชการและองคก์รอ่ืนๆ อีกทั้งภาครัฐยงัไดต้ั้ง

ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน และเพ่ือใหธุ้รกิจ SMEs มีศกัยภาพในการดาํเนิน

ธุรกิจสามารถแข่งขนัในปัจจุบนัและอนาคตได ้ 
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ปัจจุบนัธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นจาํนวนมาก เพราะเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ 

สาเหตุท่ีทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จไดน้ั้นยอ่มเกิดจากหลายสาเหตุดว้ยกนัหน่ึงในนั้นรวมไปถึงตวัของผูบ้ริหาร 

และประสบการณ์ ดา้นการบริหารงานดว้ย และอีกสาเหตุหน่ึงท่ีธุรกิจ SMEs ไม่ควรจะมองขา้มคือ “ขอ้มูล” เพราะ

ขอ้มูลเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้่า การนาํขอ้มูลทางการบญัชีบริหาร

มาปรับใชจึ้งส่งผลใหธุ้รกิจ SMEs ประสบความสาํเร็จได ้จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการศึกษาวิจยั

ความสัมพนัธ์ระหว่างการประยกุตใ์ชข้อ้มูลการบญัชีบริหารกบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs โดย

ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ต่อไป 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสถานะปัจจุบนัของความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต ้

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการประยุกตใ์ชข้อ้มูลการบญัชีบริหารกบัความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

ของธุรกิจ SMEs 

1.2 สมมติฐานในการวจัิย 

 การประยุกต์ใชข้อ้มูลการบญัชีบริหาร มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในเขตภาคใต ้

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงการประยกุตใ์ชข้อ้มูลการบญัชีบริหารของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต ้

 2. ทาํใหท้ราบถึงความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต ้

 3. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารกับความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต ้

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชีบริหาร 

 ความหมายของการบัญชีบริหาร 

 กชกร เฉลิมกาญจนา (2548:2) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบญัชีบริหาร หมายถึง กระบวนการทางบญัชีท่ี

ใชส้ําหรับฝ่ายบริหารภายในกิจการ ซ่ึงเป็นกระบวนการในการกาํหนดการวดัค่าการรวบรวมการวิเคราะห์ การ
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จดัเตรียม การคาํนวณและการส่ือสารขอ้มูลท่ีช่วยฝ่ายบริหารในการวางแผนให้สามารถดาํเนินงานและควบคุม

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกิจการอนัก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการใชท้รัพยากร 

เมธสิทธ์ิ พูลดี (2550:2) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบญัชีบริหาร หมายถึง การบญัชีสาขาหน่ึงท่ีมีรูปแบบ

เพ่ือใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริหารระดบัต่างๆเพ่ือประโยชนใ์นการวางแผนการควบคุมและการตดัสินใจในการดาํเนินงาน 
 

หลกัการบัญชีบริหาร 

 1. การรับรู้และประเมินภาวการณ์ของการดาํเนินธุรกิจและภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆเพ่ือนาํมากาํหนด

วิธีการปฏิบติัทางบญัชีท่ีเหมาะสม 

  2. การวดัและประมาณภาวการณ์ในการดาํเนินธุรกิจและภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้

และยงัไม่เกิดข้ึน 

  3. การกาํหนดวิธีการในการจดบนัทึกและเก็บสะสมรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินธุรกิจและภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

  4. การวิเคราะห์และการกาํหนดวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการตดัสินใจ 

  5. การตีความและการเสนอขอ้มูล 

  6. การติดต่อส่ือสารคือการจดัทาํรายงานท่ีเหมาะสมต่อบุคคลท่ีตอ้งการโดยรายงานภายในและเสนอต่อ

ผูบ้ริหารส่วนรายงานภายนอกจะเสนอต่อบุคคลทัว่ไป 

 คุณลกัษณะของข้อมูลการบัญชีบริหาร 

  ขอ้มูลทางการบญัชีบริหารนั้นมกัจะมีการวิพากษวิ์จารณ์กนัอยูเ่สมอวา่ขอ้มูลท่ีดีของขอ้มูลทางการบญัชี

บริหารนั้นควรจะมีลกัษณะอย่างไรซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัทางการคา้ในปัจจุบนัทาํให้

สามารถท่ีจะสรุปไดว้่าขอ้มูลทางการบญัชีบริหารท่ีดีและเหมาะสมต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารควรจะมีลกัษณะ 

(สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์. 2549:24) ดงัน้ี 

  1.เป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งหรือมีการพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงความเจริญท่ีจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

  2.ขอ้มูลจะตอ้งรวดเร็วและทนัเวลา (Time) สาํหรับการตดัสินใจ 

  3.ขอ้มูลจะตอ้งมีความกะทดัรัดชดัเจนและสมบูรณ์ 

  4.ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน (Costs) และผลตอบแทน (Benefit) 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหาร 

 ความสําเร็จของการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพนั้นไม่ไดอ้ยู่ท่ีการเร่ิมตน้ หรือการนาํเทคนิค

วิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารแต่จะตอ้งข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารในการทาํหนา้ท่ีทางการบริหารได้

อย่างสมบูรณ์มากนอ้ยเพียงไรซ่ึงหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน (Planning) ดา้นการสั่งการ 

(Directing) ดา้นการควบคุม (Controlling) และดา้นการตดัสินใจ (Decision Making) โดยท่ีความสมบูรณ์ในการทาํ

หนา้ท่ีทางการบริหารจะอยู่ในระดบัใดก็จะข้ึนอยู่กบัความพร้อมตลอดจนความสามารถในการจดัหาและใชข้อ้มูล

ไดดี้มากนอ้ยเพียงไรนั้นเอง (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์. 2549:18) ขอ้มูลทางการบญัชี (Accounting Information) เกิด

จากการจัดเก็บและรวบรวมตามขั้นตอนทางการบัญชีส่วนการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
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(Managerial Accounting) มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการบญัชีบริหารมีความแตกต่างจากการ

บญัชีทัว่ไปโดยลกัษณะการบญัชีบริหารเป็นการนาํเสนอขอ้มูลทางการบญัชีเพ่ือใหผู้บ้ริหารนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

การตดัสินใจและวางแผนเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้น ขอ้มูลทางการบญัชีบริหารจึงไม่มีหลกัเกณฑห์รือวิธีการ

แน่นอนการบริหารธุรกิจนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยักลยุทธ์และวิธีการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการทาํให้

ผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะตอ้งตดัสินใจอย่างมีระบบและมีหลกัการขอ้มูลทางการบญัชีบริหารจึงมีความสาํคญัผูบ้ริหาร

ตอ้งนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และพยากรณ์ วางแผนจดัการองคก์ารผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัประสิทธิภาพ

การประยกุตใ์ชก้ารบญัชีบริหารนั้น เพ่ือวดัผลสาํเร็จจากการประยุกตใ์ชก้ารบญัชีบริหาร เช่น การใชท้รัพยากรนอ้ย

ท่ีสุดและการดาํเนินงานเป็นไปอย่างประหยดัไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาทรัพยากร แรงงาน การลดตน้ทุน การแสวงหา

นวตักรรมใหม่ๆ รวมทั้ งส่ิงต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการดาํเนินงานนั้นๆ ให้เป็นผลสําเร็จและถูกต้อง ซ่ึงก็หมายถึง

ประสิทธิภาพ การประยุกตใ์ชก้ารบญัชีบริหารการบริหารในแต่ละองคก์ารจะดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดีนั้นจาํเป็นตอ้ง

มีผูบ้ริหารจดัการซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีบริหารงานใหลุ้ล่วงไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงหนา้ท่ี

หลกัท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารองคก์าร ประกอบดว้ย 

 1. การวางแผนและการพยากรณ์ คือ การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมและการใชท้รัพยากรของ

กิจการในอนาคตในส่วนของการวางแผนการใชท้รัพยากร เรียกว่า “งบประมาณ” ซ่ึงโดยปกติแลว้ขอ้มูลส่วนใหญ่

ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบประมาณจะเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ในอดีตทั้งส้ิน 

 2. การสั่งการ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งการขอ้มูลทางการบญัชีเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานใน

แต่ละวนั เช่น ผูจ้ดัการบริษทัตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการขายสินคา้ในแต่ละวนั หรือตอ้งการทราบปริมาณ

สินคา้คงเหลือในแต่ละสปัดาห์ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยใหมี้ขอ้มูลพ้ืนฐานในการสัง่การแก่ผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

จะตอ้งรับผิดชอบนาํไปดาํเนินการ 

 3. ประสิทธิภาพการควบคุม ความสามารถของกิจการในการวิเคราะห์ควบคุมการดาเนินงานการจดัสรร

ทรัพยากรของกิจการ กระบวนการผลิตและการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไวก้ารใช้

ขอ้มูลทางการบญัชีเพ่ือการตดัสินใจและเพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัตวัเลขในแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดมี้การ

กาํหนดไวล่้วงหนา้ โดยแสดงลกัษณะรายงานผลการดาํเนินงาน (Performance Report) ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการ

พิจารณาว่า ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานใดมีการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมถึงการกาํหนดแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดว้ย 

 4. การวิเคราะห์ผลตอบแทน เป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ทางเลือก และ

การตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน (Costs) 

และผลตอบแทน (Benefits) ท่ีกิจการจะไดรั้บจากการตดัสินใจนั้น ๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทน

ลว้นแต่เป็นขอ้มูลทางการบญัชีทั้งส้ิน 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความสําเร็จในการดําเนินงาน 

 ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2544: 27) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าความสําเร็จในการดาํเนินงานขององค์การ

หมายถึงองคก์รท่ีสามารถทาํกาํไรไดม้ากกว่าคู่แข่งขนัเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งขนัและไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูน้าํของ

ตลาดหรืออุตสาหกรรมแนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบัสมพงษ ์พละสูรย ์(2544: 68) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ความสาํเร็จ
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ในการดาํเนินงาน (Operational Success) หมายถึง การบรรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํอาชีพนั้นๆ ตามท่ีตั้งเป้าหมาย

ไวก้ารตดัสินใจว่าเราจะสามารถประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพหรือไม่เพียงใดจึงอยู่ท่ีจุดมุ่งหมายและ

ผลงานกบัผลตอบแทน ถา้ผลงานออกมาตรงกบัจุดมุ่งหมาย และไดผ้ลตอบแทนเป็นความสุขภูมิใจผูน้ั้นก็ประสบ

ความสําเร็จแลว้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2543: 22)ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานขององคก์าร หมายถึง การวดัผลงานท่ีทาํไดเ้ทียบกบัเป้าหมายถา้หากสามารถทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว้

ก็แสดงว่าการทาํงานมีประสิทธิผลสูงหรืออีกนัยหน่ึง หมายถึง ความมีประสิทธิผลหรือการทาํงานท่ีไดผ้ลโดย

สามารถทาํงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้และ สมพงษ ์พละสูรย ์(2544: 68) ไดใ้หค้วามหมาย

ไวว้่า ความสําเร็จในการดาํเนินงาน (Operational Success) หมายถึง การบรรลุวตัถุประสงค์ในการทาํอาชีพนั้นๆ 

ตามท่ีตั้งเป้าหมายไวก้ารตดัสินใจว่าเราจะสามารถประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพหรือไม่เพียงใดจึงอยูท่ี่

จุดมุ่งหมายและผลงานกบัผลตอบแทนถา้ผลงานออกมาตรงกบัจุดมุ่งหมาย และไดผ้ลตอบแทนเป็นความสุขภูมิใจผู ้

นั้นก็ประสบความสาํเร็จแลว้จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าความสาํเร็จในการดาํเนินงานหมายถึง

ผลสมัฤทธ์ิขององคก์ารท่ีบรรลุถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารกับความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานของธุรกจิ SMEs 

กุลชญา แว่นแกว้ (2555) วิจยัเร่ืองการประยกุตใ์ชข้อ้มูลทางการบญัชีเพ่ือเพ่ิมความสาํเร็จของธุรกิจ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า  การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจทางการบริหารของธุรกิจ SMES ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน

จงัหวดัศรีสะเกษโดยเฉพาะประสิทธิภาพ ดา้นการวางแผนและการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม ประสิทธิภาพการควบคุม

และการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เน่ืองจากขอ้มูลทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัของ

ผูบ้ริหารในการประยกุตใ์ชส้นบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มนูญชยั ธีระอกนิษฐ ์(2552) ไดศึ้กษา ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกตใ์ชก้ารบญัชีบริหารท่ีมีต่อ

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ประสิทธิภาพการประยกุตใ์ช้

การบญัชีบริหารมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ควรใหค้วามสาํคญัและนาํขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากงานวิจยั

ช้ินน้ีไปประยุกต์ใช้ในด้านการวางแผนงาน ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุม และด้านการตัดสินใจในการ

ดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีบริหาร  

 สุธีรา ทิพยวิ์วฒัน์พจนาและคณะ (2555) ศึกษาวิจยัความสาํเร็จของการปฏิบติัทางบญัชีบริหารและผลการ

ดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเซรามิกในจงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบว่าความสาํเร็จของการ

ปฏิบติัทางบญัชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการวางแผนการตดัสินใจท่ีดีการบรรลุเป้าหมายใน

การควบคุมประสิทธิภาพขององคก์รและผลการดาํเนินงาน 

สมเจตต ์ปันแกว้ (2556)ไดศึ้กษา ความตอ้งการใชข้อ้มูลทางบญัชีบริหารของผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้าง

ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการใชข้อ้มูลทางบญัชีบริหารของผูป้ระกอบการธุรกิจ
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ก่อสร้างในอาํเภอเมืองเชียงใหม่โดยใชแ้นวคิดหนา้ท่ีของผูบ้ริหารกบัความตอ้งการขอ้มูลทางการบญัชีบริหารโดย

แบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการสัง่การ ดา้นการควบคุม และดา้นการตดัสินใจ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

        ตวัแปรอสิระ                                                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชี

บริหาร 

1. การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการบญัชี

บริหารเพ่ือการวางแผนและ

การพยากรณ์ 

1.1 ขอ้มูลงบประมาณ 

1.2 ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน 

และฐานะการเงิน 

2. การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการบญัชี

บริหารในการสัง่การ 

2.1 ขอ้มูลรายงานสินคา้

คงเหลือ 

2.2 ขอ้มูลรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

3. การประยุกตใ์ชข้อ้มูลการบญัชี

บริหารเพ่ือประสิทธิภาพการ 

ควบคุม 

3.1 ขอ้มูลการควบคุมการ

ดาํเนินงาน 

3.2 ขอ้มูลการจดัสรรทรัพยากร 

4. การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการบญัชี

บริหารในการตดัสินใจ 

4.1 ขอ้มูลดา้นตน้ทุน 

4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลตอบแทน 

 

ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกจิ 

SMEs 

1. ความสามารถในการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

2. การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตวัของ

องคก์าร 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากร (Population) 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ริหารระดับสูงของธุรกิจ SMEs จาํนวน 571,694 ราย (สํานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, เดือน พฤศจิกายน 2558)  

 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง(Simple) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงธุรกิจ SMEs โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างกรณีทราบจาํนวนประชากรโดยใชสู้ตร (Taro Yamane,1973 อา้งใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ,2552 : 45) จาํนวน 

400 คน จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ โดยการจาํแนกตามจาํนวนการจา้ง

งานและแบ่งกลุ่มจงัหวดัในเขตภาคใต้ตอนบนเป็น 7 จงัหวดั คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละจังหวดัตาม

สดัส่วน และทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละจงัหวดัดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  

ตารางแสดงการแบ่งช้ันกลุ่มตวัอย่างแบบช้ันภูม ิ

จงัหวดั จาํนวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

จ.สุราษฏร์ธานี 232,143 162 

จ.ชุมพร 47,992 34 

จ.ระนอง 8,350 6 

จ.นครศรีธรรมราช 139,761 98 

จ.ภูเกต็ 34,792 24 

จ.พงังา 42,161 30 

จ.กระบ่ี 66,495 46 

รวม 571,694 400 

   

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงในธุรกิจ 

SMEs ท่ีประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานจากการประยกุตใ์ชข้อ้มูลการบญัชีบริหาร จาํนวน 15 คน เพ่ือคดัเลือก

ตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และคร้ังท่ี 2 เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดยส่งมอบดว้ยตนเองและวิธีการ

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

   3.3.1 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ 

   3.3.1.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูบ้ริหารระดบัสูง และธุรกิจได้แก่

ความถ่ี และร้อยละ 
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  3.3.1.2 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   3.3.1.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

3.3.2 สถิตทิี่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

   3.3.2.1 การหาค่าความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม (IOC) 

   3.3.2.2 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟา  

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาด (Cronbach) 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลสาํเร็จรูป โดยแบ่งได้

ดงัน้ี 

 3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารระดบัสูง และธุรกิจโดยใชค่้าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 

 3.4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3.4.4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการประยุกต์ใชข้อ้มูลการบญัชีบริหารกบัความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ใชก้ารวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบ Multiple Regresstion 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทาํใหท้ราบความสัมพนัธ์ท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ถึงการประยุกตใ์ชข้อ้มูลการบญัชีบริหารของธุรกิจ SMEs 

ผลลพัธ์ท่ีไดค้าดว่าจะเป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลการบญัชีบริหารมาใชแ้ละกระบวนการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

เพ่ือเกิดความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ       
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการยอมรับและตดัสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่าน 

เทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติง้ สําหรับบริษทัทีจ่ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในมุมมองของผู้บริหาร 

Factors Influencing the Recognition and Decision of Using an Online 

Accounting System through Cloud Technology Computing for Listed 

Companies in the Stock Exchange of Thailand from Executives’ Perspective 

ณฐมน  พจิิตรไพรวลัย์1  และประเวศ  เพญ็วุฒิกุล2 

   Natamon Pijitrpravan and Pravas Penvutikul  

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์

คอมพิวต้ิง สําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมุมมองของผูบ้ริหารโดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการยอมรับและตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  ผ่านเทคโนโลยี

คลาวด์คอมพิวต้ิง ในมุมมองของผูบ้ริหารบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็น

ประโยชนใ์นการพฒันาระบบบญัชีออนไลนผ์า่นเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงของผูใ้หบ้ริการต่อไป โดยเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและ

ตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิง และขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการต่อไป 

คาํสาํคัญ: การยอมรับ, การตัดสินใจ, ผู้บริหาร, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Abstract 

The objective of this study is to study factors influencing the recognition and decision of using an online accounting 

system through Cloud Technology Computing from an executives’ perspective of listed companies in the Stock 

Exchange of Thailand. The results of the study are going to be applied to the development of an online accounting 

system through Cloud Technology Computing.   A questionnaire is used to collect data, and the statistical analysis 

methods used are percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression. The expected outcome of the 

study is to realize the factors influencing the recognition and decision of using an online accounting system through 

Cloud Technology Computing and suggestions on how to increase efficient services. 

Keywords: recognition, decision, executive, Listed Companies in SET 
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1. บทนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  มีบทบาทสาํคญัต่อการใชชี้วิตประจาํวนัทั้งการเรียนรู้ 

และการทาํงาน เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนอยา่งมากท่ีช่วยใหเ้ราไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดจาํกดั

ทางการส่ือสาร ช่วยลดความซบัซ้อนในการทาํงาน ย่นระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลและประมวลผล องคก์รภาค

ธุรกิจจึงมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมความคล่องตวัในการทาํงาน และช่วยเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ธุรกิจไดด้ว้ย  

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทกบัทุกส่วนขององค์กรภาคธุรกิจ ทั้งดา้นการบริหารงานขององค์กรขนาดเล็ก ขนาด

กลาง หรือขนาดใหญ่  ดา้นการผลิตสินคา้  ดา้นการตลาด  ดา้นการจดัการลอจิสติกส์ ดา้นการขายหรือการบริหาร และ

ดา้นการจดัการระบบบญัชี  (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) สืบคน้ 26 ม.ค. 59) 

องคก์รภาคธุรกิจมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เขา้มาช่วยในการจดัการระบบ

บญัชี โดยใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Accounting Program) ซ่ึงเป็นซอฟท์แวร์ท่ีช่วยให้ผูจ้ ัดทาํบญัชีสามารถ

บนัทึกรายการในสมุดรายวนัผา่นไปยงับญัชีแยกประเภท จดัทาํงบทดลอง งบแสดงฐานการเงินและงบกาํไรขาดทุน  

รายงานวิเคราะห์เจา้หน้ีการคา้  รายงานลูกหน้ีการคา้ รายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ และอ่ืน ๆ รวมถึงรายงาน

ขอ้มูลดา้นการเงิน ซ่ึงสามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนทางการเงิน การตดัสินใจและการ

จดัสรรเงินให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นยาํ เพ่ือพยากรณ์ทางการเงิน คาํนวณอตัราดอกเบ้ีย และวดัสภาพคล่องทาง

การเงิน อตัราแลกเปล่ียน และการไหลเวียนของกระแสเงินสด ซ่ึงในการนาํระบบสารสนเทศมาช่วยงาน จะช่วยให้

ผูบ้ริหารภายในองคก์ร ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ในการนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลสารสนเทศมาใชเ้พ่ือ

การตัดสินใจ ดังนั้นหลายองค์กรในภาคธุรกิจต่างมีการเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ด้านบัญชีมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจดัทาํบญัชีใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ทนัต่อเวลา และเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรภายใน

องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูล และง่ายต่อการเรียกใชข้อ้มูลทาง

สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ (ชาญชยั อรรคผาติ, 2557) 

การจดัทาํบญัชีออนไลนใ์นรูปแบบคลาวดค์อมพิวต้ิง  ระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็น

รูปแบบท่ีเขา้มามีบทบาทในประเทศไทย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพให ้

SMEsไดส่้งโปรแกรม ERP ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงให้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาด

เล็ก (SMEs) ใช้ฟรี ใน “โครงการระบบซอฟต์แวร์ ERP by DIP สําหรับ SMEs ไทย”โดย CS Loxinfo เป็นผูว้าง

ระบบ Cloud เพ่ือช่วยให้ SMEs แกไ้ขปัญหาตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เช่น ค่าแรงงาน วตัถุดิบ ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ รวมทั้ง

ปัญหาพ้ืนฐานจากการทาํงาน อาทิ  มีวตัถุดิบไม่พอใชใ้นการผลิต ทาํการผลิตสินคา้ไม่ทนัตามกาํหนดส่งจาํนวน

ของ สต็อกสินคา้ไม่ถูกตอ้ง มีการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น ขาดการวางแผนและการควบคุมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพไม่

สามารถปิดบญัชีไดเ้น่ืองจากเอกสารไม่ครบ หรือล่าช้า ผูบ้ริหารไดรั้บรายงานจาํเป็นล่าช้า ไม่ถูกตอ้ง และไม่

ครบถว้น  (BiZpro: Business Professional สืบคน้ 26 ม.ค. 59)  

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้่าทั้งดา้นผูป้ระกอบการและภาครัฐลว้นใหค้วามสาํคญักบัไอที แต่ปัญหา

สาํคญัท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากประสบปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายหรือ

งบประมาณท่ีจะมาสนบัสนุนการใชไ้อที แต่ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีจะช่วยในการขจดัปัญหาเหล่าน้ีไดเ้ป็นอย่างดี

เทคโนโลยีน้ีก็คือ  “เทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิง” (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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สืบคน้ 26 ม.ค. 59)  และระบบบญัชี Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาประยุกตใ์ชใ้นดา้นการจดัทาํบญัชี

ในบริษทัต่าง ๆ  ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาระบบบญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบริษทัต่าง ๆนาํมาใช ้ พบว่า  ภาค

ธุรกิจขนาดใหญ่  เช่น บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นบริษทัท่ีมีความซบัซอ้นในการทาํงานค่อนขา้งสูง 

และ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีช่วยในการจดัการกบัความซบัซอ้น การบริหารทรัพยากร และลดตน้ทุน 

เช่นเดียวกบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)  แต่เน่ืองจากระบบบญัชี ERP ท่ีมีอยู่เดิมภายในองค์กรไม่

สามารถตอบโจทยปั์ญหาการลดความซบัซอ้น และมีตน้ทุนท่ีสูง (Knowledge Wharton-SAP, 2015)    

ผูวิ้จยัเห็นถึงปัญหา ดงักล่าวมาขา้งตน้  จึงนาํปัญหามาทาํการวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการยอมรับและการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงกับธุรกิจท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาจากผูบ้ริหารเน่ืองจากผูบ้ริหารมีอาํนาจใจการตดัสินใจท่ีจะ

เลือก หรือไม่เลือกใช ้  สําหรับผลการศึกษาวิจยัคาดว่าจะช่วยเพ่ิมโอกาสต่อผูผ้ลิตและผูพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์ในการ

ผลิตซอฟแวร์เพ่ือการจดัทาํบญัชีในรูปแบบออนไลนใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเพ่ือให้องค์กรธุรกิจสามารถนาํระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

คลาวด์คอมพิวต้ิงไปใชเ้พ่ือช่วยในการจดัการ จดัทาํงบการเงิน วางแผน และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการ

บริหารงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที   

คําถามของการวจิยั 

ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการยอมรับและตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลนผ์า่นเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิ

วต้ิงของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์

คอมพิวต้ิงของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผ่าน

เทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  จะช่วยใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบบญัชีออนไลน์ผา่น

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงของผูบ้ริหาร  และสามารถนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชี

ออนไลนผ์า่นเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงของผูบ้ริหารได ้ 

 2. ผูพ้ฒันาระบบบญัชีออนไลน ์และผูพ้ฒันาซอฟทแ์วร์สารสนเทศทางการบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํ

ขอ้มูลไปใชเ้พ่ือการปรับปรุงและพฒันาระบบบญัชีออนไลนผ์า่นเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงต่อไป 

 3. ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิง สามารถนําขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เพ่ือการปรับปรุงและพฒันา

เทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคิดเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและแนวคิดรูปแบบในการจัดทําบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์

คอมพวิติง้ 

2.1.1.  แนวคิดเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติง้ 

จากการศึกษาขอ้มูล และทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดว้่า    Cloud Computing หมายถึงทรัพยากร

สาํหรับการประมวลผลท่ีจดัเตรียมและจดัการโดยบุคคลหรือองค์กรท่ีสาม (Third Party) โดยทรัพยากรเหล่าน้ีถูก

จดัเตรียมไวท่ี้ Data Center จากนั้น ผูใ้ชข้อง Cloud Computing สามารถเขา้ไปใชง้านทรัพยากรเหล่าน้ีโดยการซ้ือ 

(หรือเช่า) ไดต้ามท่ีตอ้งการ โดยผูใ้หบ้ริการทรัพยากรจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารทรัพยากรและปรับปรุงระบบ 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จํากัด(AR Group) (2559) ได้แยกประเภทของบริการ คลาวด์คอมพิ

วต้ิง (Cloud Service Models) ไวว้่าบริการ คลาวดค์อมพิวต้ิง (Cloud Computing) มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในท่ีน้ี 

เราขอพูดถึงรูปแบบหลกั ๆ 3 แบบไดแ้ก่ 

- Software as a Service (SaaS)  เป็นการท่ีใชห้รือเช่าใชบ้ริการซอฟตแ์วร์หรือแอพพลิเคชัน่ ผ่าน

อินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผูใ้หบ้ริการ เป็นการลดตน้ทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์เอง ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Cloud จากท่ีไหนก็ได้ซ่ึง

บริการ Software as a Service ท่ีใกลต้วัเรามากท่ีสุดก็คือ Gmail นอกจากนั้นก็เช่น Google Docs หรือ Google Apps 

เป็นรูปแบบของการใชง้านซอฟต์แวร์ผ่านเวบ็บราวเซอร์ สามารถใชง้านเอกสาร คาํนวณ และสร้าง Presentation 

โดยไม่ตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ือง สามารถใชง้านบนเคร่ืองไหนก็ได ้ท่ีไหนก็ได ้แชร์งานร่วมกนักบัผูอ่ื้น โดย

ประมวลผลบน Server ของ Google ทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองท่ีมีกาํลงัประมวลผลสูงหรือพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมาก ๆ ในการ

ทาํงาน Chrome book ราคาประหยดัซกัเคร่ืองกท็าํงานได ้ โดยใชผ้า่น Google Apps แทน  

- Platform as a Service (PaaS)  การพฒันาแอพพลิเคชัน่นั้น ตอ้งใชร้ะบบพ้ืนฐานทั้ง Hardware, 

Software  และชุดคาํสัง่  ถา้เราใชบ้ริการ PaaS  ผูใ้หบ้ริการจะเตรียมระบบพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นไวใ้หเ้ราต่อยอดได้

เลย  ระบบท่ีผูใ้ห้บริการเตรียมไวใ้ห้เราต่อยอดน้ีเรียกว่า Platform ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนและเวลาท่ีใช้ในการพฒันา

ซอฟท์แวร์อย่างมาก ตวัอย่าง เช่น Google App Engine, Microsoft Azure ท่ีหลาย ๆ บริษทันาํมาใชเ้พ่ือลดต้นทุน

และเป็นตวัช่วยในการทาํงาน Application ดงั ๆ หลายตวัเช่น Snap chat ท่ีเลือกเช่าใชบ้ริการ PaaS อย่าง Google 

App Engine ทาํให้สามารถพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการคนจาํนวนมหาศาลได ้โดยใชเ้วลาพฒันาไม่นานดว้ย

ทีมงานเพียงไม่ก่ีคน 

- Infrastructure as a Service (IaaS)  เป็นบริการให้ใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง 

หน่วยประมวลผล ระบบจดัเก็บขอ้มูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ขอ้ดีคือองคก์รไม่

ตอ้งลงทุนระบบต่างๆ เหล่าน้ีเอง  ช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบไอทีขององคก์รในทุกรูปแบบ สามารถขยายได้

ง่าย ขยายไดที้ละนิดตามความเติบโตขององคก์รกไ็ด ้และ ลดความยุง่ยากในการดูแล เพราะหนา้ท่ีในการดูแล จะอยู่

ท่ีผูใ้หบ้ริการ  ตวัอย่างเช่น บริการ Cloud storage อย่าง Drop Box ซ่ึงใหบ้ริการพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล  บริการใหเ้ช่ากาํลงั
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ประมวลผล บริการใหเ้ช่า เซิร์ฟเวอร์เสมือน เพ่ือใชล้งและรันแอพพลิเคชัน่  ตามท่ีเราตอ้งการไม่ว่าจะเป็น Web 

Application หรือ Software เฉพาะดา้นขององคก์ร เป็นตน้ 

 2.1.2  แนวคดิรูปแบบในการจดัทําบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติง้ 

โปรแกรมบญัชี ออนไลน์ (Web Based Accounting Software) ในรูปแบบบน Cloud Computing คือการ

ใหบ้ริการโปรแกรมบญัชี ผ่าน web browser โดยท่ีผูใ้ชง้านเสียค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือนและสามารถใชโ้ปรแกรมได้

ตราบเท่าท่ีตอ้งการใชง้าน ทั้งน้ีผูใ้หบ้ริการโปรแกรมบญัชีจะเป็นผูจ้ดัหาทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเช่น 

Server และ Software เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชโ้ปรแกรมผ่านทาง Internet ไดอ้ย่างไม่มีอุปสรรค  ช่วยประหยดั

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายโปรแกรมบญัชี  ผูใ้ชง้านจ่ายตามท่ีใชจ้ริงเป็นรายเดือนเท่านั้น ไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือโปรแกรมราคาแพง

เพ่ือใชง้าน โดยท่ียงัไม่รู้ว่าใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ สามารถใชง้านจากท่ีไหนและเม่ือไหร่ก็ได ้ และสามารถเรียกดูขอ้มูล

ไดต้ลอดเวลาสามารถได ้Version Update ตลอดเวลาจากการ ปรับปรุงโปรแกรม สะดวกต่อการขยายกิจการ และ 

ขยายสาขา 

Crystal Accounting online, Plasma InfoTech Co., Ltd. (2559) ให้ความหมายระบบบญัชีออนไลน์ไวว้่า 

ระบบบญัชี  Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็นระบบสารสนเทศท่ีเขา้ไปอาํนวยความสะดวกในการ

ทํางานทุกกระบวนการ (business process) และในทุกหน่วยงานขององค์การ เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลของทุก

กระบวนการและทุกหน่วยงานนั้นเขา้สู่ฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีเป็นฐานขอ้มูลเดียวกนั (Single Database) เพ่ือทาํให้

ทุกหน่วยงานมีขอ้มูลท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลดเวลาการทาํงาน ลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น ลดความผิดพลาดและ

ความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในกนัเอง หรือกบัหน่วยงานภายนอก ซ่ึงส่งผล

โดยตรงต่อการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัในทุก ๆ กระบวนการของธุรกิจใหไ้ดป้ระโยชนอ์ย่างสูงสุด แต่ ERP 

ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เคร่ืองมือในการจดัการในระดบัการปฏิบติังาน business transaction เท่านั้นแต่ยงัสามารถช่วย

ผูบ้ริหารสาํหรับการตดัสินใจระดบั Tactical level ดว้ยยกตวัอยา่งเช่น การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) 

ผูบ้ริหารสามารถได้ข้อมูลทันทีและถูกต้องเม่ือต้องการ ทาํให้การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 

(Management by fact) เป็นตน้ 

คลาวดค์อมพิวต้ิง (Cloud Computing) ไดถู้กนาํมาใชใ้นโปรแกรม ERP ระดบัโลกหลายตวั ยกตวัอยา่งการ

ทาํบญัชีออนไลนผ์า่น คลาวดค์อมพิวต้ิง (Cloud Computing) ซ่ึงช่วยใหร้ะบบงานส่วนหนา้แบบ Mobile สามารถ

ทาํงานบนระบบใหญ่ๆโดยใชอุ้ปกรณ์ขนาดเลก็ไดอ้ยา่งคล่องตวั และสามารถฝากการประมวลผลขนาดใหญ่ไวบ้น 

Cloud server ไดอ้ยา่งสะดวก พร้อมกบัการเช่ือมต่อระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาํนกับญัชีซ่ึงอยูท่ี่แห่งไหนกไ็ดด้ว้ย

การเช่ือมต่อ ADSL ราคาประหยดั หรือผา่นเครือข่ายสาธารณะอยา่ง 3Gและ 4Gไดโ้ดยทนัที โดยสามารถเช่ือมต่อ

ระบบท่ีหลากหลายท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น Desktop application, Web application และระบบ Legacy ทุกประเภท 

นอกจากน้ี ยงัสามารถเช่ือมระบบกบัผูใ้หบ้ริการระดบัโลกทุกรายท่ีเปิดช่องทางการประมวลผลร่วมกนัไดด้ว้ย เช่น

การเช่ือมระบบสัง่ซ้ือหนงัสือกบั Amazon หรือเช่ือมกบัระบบ e-mail กบั Gmail  เป็นตน้ 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับตัวแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ี

 ผูวิ้จัยกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการอา้งอิงแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีจาก

แบบจาํลองการวิจยัของหลายท่านแลว้นาํมาสังเคราะห์ตามความเหมาะสมและตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยัโดย

อา้งอิงดงัน้ี 

 Davis (อา้งอิงจาก ชาญชยั อรรคผาติ, 2557) รูปแบบแนวคิดการยอมรับในเทคโนโลยีนั้นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีได้

กล่าวถึงแนวคิดการรับรู้ในเทคโนโลยีน้ีว่าเป็นผลมาจากทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model: TAM)  ซ่ึงทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยีตน้แบบน้ีจะมีตวัแปรเทคโนโลยีในการรับรู้

ท่ีไดรั้บมาจริงจากการยอมรับในเทคโนโลยี แสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระเมินรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน(Perceived 

usefulness หรือ PU) และรับรู้ถึงความสะดวกความง่ายในการใชง้านระบบ(Perceived ease of Use หรือ PEOU) นั้น 

ๆ ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีนาํมาใชอ้ย่างแพร่หลาย เพ่ือการประเมินการยอมรับในการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยีน้ีจะศึกษาและประเมินผูใ้ชง้านในการยอมรับและการเลือกใชเ้ทคโนโลยี 

ในรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือผูใ้ช้จะถูกนาํเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่ มีจาํนวนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูใ้ชอ้ยา่งไร  

 จากทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี (TAM) นั้นส่วนใหญ่นาํไปใชเ้พ่ืออา้งอิงกนัอย่างแพร่หลาย

และมีประสิทธิภาพในการทาํนายการยอมรับของแต่ละระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน (Venkatesh&Divis, 1996: 

Venkatesh& Davis, 2000; Venkatesh&Bala, 2008; Yusoff et at, 2009) ต่างนาํไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานทฤษฎีในการศึกษา

งานวิจยั โดยการตั้งสมมติฐานและทดสอบแบบบูรณาการท่ีจะช่วยอธิบายปัจจยัต่างๆท่ีมีผลยอมรับในบุคคลต่อการ

ใชง้านในเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร(2555) ได้กล่าวถึงแบบจาํลองการยอมรับไวว้่า แมว้่า TAM 

สามารถใชพ้ยากรณ์การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Taylor และ Todde กล่าว

ว่า TAM มีขอ้จาํกดับางประการ จึงขาดความสมบูรณ์สาํหรับความตอ้งการใหม่ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี Malhotra และ 

Galletta กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการใชง้านจริง มีเพียงความตั้งใจ แสดงพฤติกรรมการใชเ้ท่านั้นจึงนาํไปสู่การ

พฒันาขยายเพ่ิมเติมแบบจาํลอง TAM โดยเพ่ิมปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือนาํมาศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบ

สารสนเทศใหมี้ความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น  งานวิจยัของ Chan และงานวิจยัของ Kim 

 รูปแบบจาํลองแนวคิดการยอมรับในเทคโนโลยี ต่อมาไดมี้การพฒันาขยายเพ่ิมเติมแบบจาํลอง TAM 

เพ่ือให้สามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใชร้ะบบสารสนเทศไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน โดยงานวิจยัของ Mei-Ying Wu  

และคณะความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในแบบจาํลอง TAM 2 ไดท้าํการปรับปรุงท่ีตวัแปรภายนอก และปัจจยัท่ีเกิด

ก่อน (Antecedents) ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็น

ระบบท่ีง่ายต่อการใชง้านให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน และจากการวิจยัพบว่ากระบวนการของอิทธิพลจากสังคม 

(Social influence process)  เช่น  

1. บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม 

2. ความสมคัรใจ (Voluntariness) 

3. ภาพลกัษณ์ (Image) 
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ตลอดทั้งกระบวนการใชปั้ญญา (Cognitive instrumental process) เช่น 

1. ความเก่ียวขอ้สมัพนัธ์กบังาน (Job relevance) 

2. คุณภาพของผลลพัธ์ (Output quality) 

3. ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นก่อนได ้(Results demonstrability) 

4. การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน  

ต่างเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากน้ี TAM 2 ไดน้าํเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทดัฐานของ

บุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เป็นปัจจยัหลกัท่ีกาํหนด ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to use) และมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลกัษณ์ในเชิงบวก สาํหรับผลกระทบ

ของตัวแปรเสริม/ตัวผนัแปร (Moderating variable) (ประสบการณ์และความสมคัรใจ) เกิดควบคู่และมีความ

เช่ือมโยงระหวา่งบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม และความตั้งใจท่ีจะใชง้าน  นอกจากน้ียงั

พบวา่ปัจจยัท่ีเกิดซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบังาน 

2. คุณภาพของผลลพัธ์ 

3. ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นก่อนได ้ 

มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก และพบอีกวา่ ภายใตเ้ง่ือนไขการใช้

งานโดยบงัคบัและผูใ้ชง้านท่ีมีประสบการณ์จาํกดั บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านในเชิงบวกในงานวิจยัน้ีจึงนาํรูปแบบทฤษฎีTAM 2 มาใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐาน

ในดา้นของการยอมรับของการใชง้านซอฟทแ์วร์ระบบบญัชีออนไลนผ์า่นเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงของผูผ้ลิต ท่ี

ปัจจุบนัต่างมีการพฒันาคุณภาพรูปแบบของผลิตภณัฑใ์ห้สามารถเทียบเคียงกบัผลิตภณัฑซ์อฟทแ์วร์ของต่างชาติ 

และมีรูปแบบการใชง้านท่ีง่ายเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของคนไทย และรูปแบบการดาํเนินงานเพ่ือรองรับกบั

ระบบภาษีท่ีกรมสรรพากรประกาศใชโ้ดยเฉพาะในแต่ละรูปแบบธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกนั และมีให้เลือกใช้

หลากหลายประเภทซอฟทแ์วร์  

นอกจากการนาํแบบจาํลอง TAM 2 มาใชใ้นการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับของ

การใชง้านซอฟทแ์วร์ระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงแลว้  ผูวิ้จยัยงัไดน้าํทฤษฎีการเผยแพร่

นวตักรรม (Diffusion of innovation theory หรือ DOI)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานทางสังคมวิทยา (Sociology) นาํเสนอ

โดย Roger ตั้งแต่ปี 1960s สําหรับใช้ศึกษาการเผยแพร่นวตักรรม ทั้งน้ี Moore and Benbasatไดป้รับใช้แนวคิด

คุณลักษณะของนวัตกรรม (Characteristics of innovation) จากทฤษฎีการรับรู้ด้านคุณสมบัติ (The theory of 

perceived attribute) ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบหลกัท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของทฤษฎี DOI เพ่ือการศึกษา

ยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคคล หรือดงั เช่นงานวิจยัของ BlakNeuendorf  และ Valdiseri. งานวิจยั

ของ Cheung Chan และ Limanyem และงานวิจยัของ Agarwal และ Prasad 

หลกัคุณลกัษณะของนวตักรรม แสดงใหเ้ห็นว่านวตักรรมเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการยอมรับ ควรมีคุณลกัษณะ 5 

ประการดงัน้ี  

1. นวตักรรมนั้นมีขอ้ไดเ้ปรียบหรือมีขอ้ดีกวา่ (Relative advantage) คือการรับรู้วา่นวตักรรมนั้นสามารถ

ใชง้านไดดี้กวา่ท่ีเคยมีมาก่อน 
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2. ง่ายต่อการใชง้าน (Ease of use) คือการรับรู้วา่นวตักรรมนั้นใชง้านไดง่้าย 

3. สามารถสงัเกตเห็นได ้(Visibility) สามารถสงัเกตเห็นบุคคลอ่ืนๆในองคก์รใชง้านระบบสารสนเทศได ้

4. ความสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน (Compatibility) คือความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือ

ประสบการณ์ของกลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับนวตักรรม  

5. ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นก่อนไดคื้อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชน้วตักรรมนั้นจะตอ้งสามารถจบัตอ้ง

ได ้สงัเกตไดแ้ละสามารถถ่ายทอดได ้
 

2.3  กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making)  

พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner)(อ้างอิงจาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139) ได้ให้

ความหมายของกระบวนการตดัสินใจคือการกาํหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ย การตดัสินใจโดยมีลาํดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ ์ 

ซ่ึงเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพ่ือการ

ตดัสินใจ นอกน้ี ไดเ้สนอลาํดบัขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี      

                       ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem)  เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคญัอย่างมาก เพราะการ

ระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปในกระบวนการตดัสินใจ และส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพของการตดัสินใจ 

                       ขั้นท่ี 2 การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั (Identify limiting factors)  เม่ือสามารถระบุปัญหาไดถู้กตอ้งแลว้ 

ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบปัจจยั จะช่วยให้ผูบ้ริหาร

กาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้

                       ขั้ นท่ี  3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้ นน้ีผู ้บริหารควรทําการพัฒนา

ทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได ้ในการแกปั้ญหาให้

น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด เม่ือผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และ

ประสบการณ์ของตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                        ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารได้ทาํการพฒันาทางเลือก              

ต่าง ๆ โดยจะนาํเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยู่

ภายใตข้อ้จาํกดัขององคก์ารกอ็าจทาํใหเ้กิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึงประสงคต์ามมา 

                       ขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative)  เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํการ วิเคราะห์และ

ประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือพิจารณา

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และใหผ้ลประโยชน์

มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอมโดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุด

ของแต่ละทางเลือก 

                         ขั้นท่ี 6 การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด

แลว้ ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควร

กาํหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดาํเนินงาน งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจน และจดัใหมี้ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็น

ท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                        ขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) ขั้นตอน

สุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ  ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไป

ตามเป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธ์ของ

การปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

และ  วุฒิชยั จาํนงค ์(2523) ไดก้ล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการ

จดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบติังานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพ่ือดาํเนินการไปสู่วตัถุประสงค์ อาจมี

เคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป ดงัน้ี 

1) การแยกแยะตวัปัญหา (problem identification)  

2) การหาข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตวัปัญหานั้น (information search)  

3) การประเมินค่าข่าวสาร (evaluation of information)  

4) การกาํหนดทางเลือก (listing alternative)  

5) การเลือกทางเลือก (selection of alternative)  คือ การเลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบติัการต่อไป (selection of a 

course of action) และขั้นน้ีเองท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ เป็นการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง 

6) การปฏิบติัตามการตดัสินใจ (implement of decision) เม่ือทางเลือกได้ถูกเลือกเขา้มาแลว้ ก็เป็นการ

ปฏิบติัตามผลของการตดัสินใจหรือทางเลือก 
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กรอบแนวความคดิในการศึกษา (Conceptual Framework) 

ปัจจัยด้านคุณสมบัตขิองระบบบัญชีออนไลน์ 

     -   การใชง้านท่ีง่ายของระบบบญัชีออนไลน ์

     -   ความสะดวก รวดเร็วในการใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ 

     -   ความยืดหยุน่ของระบบบญัชีออนไลน ์

     -   ลดความซบัซอ้นในการทาํงานบญัชี 

     -  การช่วยลดตน้ทุนของทางดา้นระบบบญัชีและเทคโนโลยี 

     -   ความสามารถในการเขา้ถึงทรัพยากรขอ้มูลทางบญัชี 

     -   คุณภาพและประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบ

บญัชีออนไลน์ 

ปัจจัยด้านคุณลกัษณะ 

    -  ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัองคก์รและธุรกิจ 

    -  เทคโนโลยีท่ีรองรับในการทาํงาน 

    -   ความเช่ือถือไดแ้ละความปลอดภยัของระบบบญัชีออนไลน์ 

    -   การใชบ้ริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ปัจจัยภายในองค์กร 

    -  ขนาดขององคก์ร (Organization Size/Firm Size)    

    -  จาํนวนหรือปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีองคก์รมีอยู ่

    -  ปริมาณของขอ้มูลทางบญัชีและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัการหรือบริหารขององคก์ร 

    -  การบริหารขอ้มูลทางบญัชีและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพใหก้บัธุรกิจ 

ปัจจัยทางสังคม และสภาพแวดล้อม 

    -  ภาพลกัษณ์ของการใชร้ะบบบญัชีออนไลนผ์า่นเทคโนโลยี

คลาวดค์อมพวิติ้ง 

    -  ประสบการณ์ในการใชร้ะบบบญัชีและเทคโนโลยีคลาวด ์

    -  แรงกดดนัทางการแข่งขนัและแรงกดดนัจากคู่คา้ของธุรกิจ 

    -  เสถียรภาพความน่าเช่ือถือของระบบของผูใ้หบ้ริการ 

    -  อุตสาหกรรมรมท่ีองคก์รประกอบธุรกิจ(Industry) 

    -  ระดบัของขอบเขตการทาํธุรกิจ (Market Scope) 

    -  กฎหมาย บทบญัญติัต่างๆ รวมถึงการสนบัสนุนของรัฐบาล 

    -  ความวิตกกงัวลในการใชร้ะบบบญัชีออนไลนผ์า่น

เทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวติ้ง 

บรรษทัภบิาล  (Corporate Governance)  

    -  ความโปร่งใส ของการเปิดเผยขอ้มูลบริษทัและรายงานงบการเงิน 

    -  สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

    -  การควบคุมและบริหารความเส่ียง 

 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การยอมรับและตดัสนิใจเลอืก

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้เพ่ือ

ประยคุใช้ในการให้บริการระบบ

บญัชีออนไลน์ 
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3. วธีิการศึกษา 

 

 3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หล่งประเทศไทย 

(Listed Company in Thailand) อย่างน้อยบริษทัละ 1 ท่าน จาํนวนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย มีจาํนวน 700 บริษทั (ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: สืบคน้ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2559, 

ออนไลน์) ตดับริษทัท่ีเขา้สู่แผนฟ้ืนฟู 12 บริษทั และบริษทัท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 16 บริษทั เหลือประชากรทั้งส้ิน 

672 บริษทั  ผูวิ้จยัใชสู้ตร Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 260 ตวัอย่าง โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

ชั้นภูมิ โดยแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป็น 8 กลุ่มคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วน จนครบ 260 ราย 

โดยขนาดตวัอย่างในแต่ละกลุ่มไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายแบบจบัฉลาก ให้ครบตามจาํนวนท่ีคาํนวณ           

ดงัตาราง  

ตารางท่ี 1 แสดงการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วน 

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม จาํนวน

ประชากร 

วธีิคํานวณ กลุ่มตวัอย่าง 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 55 55*(260/672) 21 

2. ทรัพยากร 49 49*(260/672) 19 

3. เทคโนโลย ี 46 46*(260/672) 18 

4. ธุรกิจการเงิน 64 64*(260/672) 25 

5. ธุรกิจบริการ 133 133*(260/672) 51 

6. สินคา้อุปโภคบริโภค   47 47*(260/672) 19 

7. สินคา้อุตสาหกรรม 113 113*(260/672) 43 

8. อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 165 165*(260/672) 64 

รวมทั้งส้ิน 672  260 

 

 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามน้ี ผูวิ้จยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่ง กลุ่มธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาดาํเนินงาน 

 สําหรับคาํถาม ตอนท่ี 2-7 นั้นลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยแบ่งหวัขอ้เป็นดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นดา้นคุณสมบติัของเทคโนโลยีจากระบบบญัชีออนไลน ์

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยีจากระบบบญัชีออนไลน ์

 ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นปัจจยัภายในองคก์รต่อการยอมรับและตดัสินใจใชร้ะบบในอนาคต 

 ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นปัจจยัทางสังคม และสภาพแวดลอ้มต่อการยอมรับ และการตดัสินใจใช้ระบบใน

อนาคต 

 ตอนท่ี 6  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกั “บรรษทัภิบาล” ต่อการเลือกใหร้ะบบ และ

การตดัสินใจใชร้ะบบในอนาคต 

 ตอนท่ี 7  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับและการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบ ในอนาคต 
 

 3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 3.3.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญ และเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบเน้ือหาและโครงสร้างของแบบสอบถามตลอดจน 

ขอคาํแนะนาํและความคิดเป็นในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัและครอบคลุมวตัถุประสงค์ของ

งานวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้

 3.3.2. การหาความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทาํการทดสอบในการเก็บขอ้มูล

เบ้ืองตน้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารจาํนวน 30 ราย เพ่ือนาํคาํถามในส่วนของการประเมินค่ามาวิเคราะห์หา

ค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี Coefficient’s Alpha 

Method โดยกาํหนดระดบัความน่าเช่ือถือของคาํถามไดค่้า Alpha ไม่ตํ่ากว่า 0.7 ในแต่ละกลุ่มตวัแปรในขอ้คาํถาม 

จึงนาํมาใชเ้พ่ือการเกบ็ขอ้มูลวิจยัต่อไป 

 3.2 การเกบ็ข้อมูล 

 เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนแก่ผูวิ้จัยทางไปรษณีย ์และวิธีการเขา้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยตนเอง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีเกบ็ไดน้ั้นมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

       สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

  3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับวิเคราะห์ภูมิหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ 

              3.3.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาํหรับวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ความเบ ้และความโด่ง 

  3.3.3 สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

    การศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ได้ทราบกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและ

ตดัสินใจของผูบ้ริหารในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิงของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ฒันาซอร์ฟแวร์ และผูใ้หบ้ริการคลาวดค์อมพิวต้ิงใน

การพฒันาคุณภาพของระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัคร้ังน้ี

จะตอ้งดาํเนินการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต เพ่ือส่งผลต่อการพฒันาระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

คลาวดค์อมพิวต้ิงอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 
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การศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในสํานักงานบัญชี 

กรณศึีกษา บริษทั ดีดี จํากดั 

Factors Affecting the Resignations of Employees in an Accounting Company: 

 A Case Study of DD Co., Ltd. 
 

เสาวลกัษณ์  ทรงศกัด์ิศร1, วศินี  ธรรมศิริ2 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในสํานักงานบัญชีกรณีศึกษา บริษทั ดีดี จาํกัด มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานกบัการคาดว่าจะ

ลาออกจากงานของพนกังาน รวมถึงกาํหนดกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาการลาออกเพ่ือนาํไปปรับปรุงการบริหารงาน

ภายในองคก์รอนัเน่ืองมาจากการลาออกของพนกังานท่ีมีอตัราเพ่ิมสูงข้ึน จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน 

พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานและเพ่ือน

ร่วมงานมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นโดยรวมสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัดา้น

ความกา้วหน้าในอาชีพ และลาํดบัสุดทา้ยปัจจยัดา้นรายได้และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ โดยปัจจยัทั้ง 4 ดา้นนั้นมี

ความสัมพนัธ์กบัการคาดว่าจะลาออกจากงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีจะนาํไปใช้

แกปั้ญหาการลาออกคือ บริษทัสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างกลุ่ม เพ่ือสร้างสัมพนัธไมตรีท่ีดี 

นอกจากน้ีบริษทัควรจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นสาํนกังานให้เพียงพอและพร้อมใชง้านอยู่เสมอ รวมถึงจดัให้มี

การอบรมเพ่ือพฒันาดา้นความรู้ความสามารถในการทาํงานของพนักงานอย่างต่อเน่ือง และบริษทัตอ้งกาํหนด

แผนงานเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนจากการประเมินผลงานประจาํปีให้แน่นอน พร้อมทั้งระบุแนวทางท่ีจะใช้

กาํหนดอตัราค่าตอบแทนอยา่งชดัเจน 
 

Abstract 

This study investigates factors affecting employee resignations and the relationship between the factors and the 

resignation intentions of employees in an accounting company case study. The main purpose of the study is to provide 

retention strategies to reduce employee turnovers in accounting companies. In this study, factors affecting employee 

resignations are categorized into 4 main groups. The author uses a questionnaire to gather information from a sample 

group of 100 employees. Comparing means of each group, the results show that factors related to supervisors and 

colleagues have the highest effect on employee resignations. Factors related to workplace environment have the second 

highest effect on employee resignations. Factors related to career advancement and development is the third highest, and 

factors related to compensation is the lowest factors that affect employee resignations. In addition, the result from a 

regression indicates that all 4 groups of factors affecting employee resignations have a significant relationship with 

employees’ resignation intentions. Employee retention strategies that DD Co., Ltd. should implement include providing 

team building activities to develop interpersonal relations, maintaining office equipment in good condition, providing 

professional training to meet professional development needs and providing clear compensation guidelines. 
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บทนํา 

บริษทั ดีดี จาํกัด ได้จัดตั้ งและจดทะเบียนในวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2544 มีสํานักงานตั้ งอยู่ท่ีจังหวดั

กรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท ปัจจุบนัมีพนกังานจาํนวน 153 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558) ถึงแมว้่าเป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย แต่บริษทัมีพนกังานหลากหลายเช้ือชาติ เช่น ไทย องักฤษ 

ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด ์ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ซ่ึงบริษทั ดีดี จาํกดั มีการใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ดงัน้ี คือ การ

ใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี การใหบ้ริการทาํบญัชี การใหบ้ริการทาํบญัชีเงินเดือน การใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี การ

ใหค้าํปรึกษาทางดา้นกฎหมาย และท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 

ปัญหาและลกัษณะของปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในองค์กร 

ปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษทัฯ คือ ปัญหาการลาออกของพนกังานท่ีมีอตัราเพ่ิมข้ึน บริษทัฯ ไม่สามารถ

หาพนกังานใหม่มาทดแทนไดท้นัเวลา ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ขาดแคลนบุคลากรจนเกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน เม่ือ

มีพนกังานลาออกจะส่งผลให้งานส่วนนั้นขาดผูรั้บผิดชอบและจะกระทบต่อคุณภาพของงานอีกดว้ย ซ่ึงผูศึ้กษา

ไดรั้บขอ้มูลการเขา้ออกของพนักงานยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่าบริษทั ดีดี จาํกดั มี

พนกังานทั้งหมด 9 แผนก แต่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาพนกังานท่ีลาออกนั้นเป็นพนกังานจาก 5 แผนก คือ แผนกบญัชี

และเงินเดือน แผนกตรวจสอบบญัชี แผนกกฎหมาย แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ และแผนกภาษี โดยอตัรา

ร้อยละของจาํนวนพนกังานท่ีลาออกจาํแนกตามแผนกในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ

เสน้ไดด้งัแผนภูมิท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
 

แผนภูมทิี่ 1 อตัราร้อยละการลาออกของพนกังานในแผนกท่ีมีการลาออก ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่ 

แผนกบญัชี แผนกตรวจสอบบญัชี แผนกกฎหมาย แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ และแผนกภาษี  

จากแผนภูมิท่ี 1 พบว่าอตัราการลาออกของพนักงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงปัญหาการลาออกของ

พนักงานจะส่งผลกับการทาํงานเป็นกลุ่มและส่งผลให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่มีภาระงานเพ่ิมข้ึน อาจทาํให้

พนกังานเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการปฏิบติังาน ขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน จนทาํใหป้ระสิทธิภาพในการ
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ทาํงานลดลงและตดัสินใจลาออกในท่ีสุด อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานหรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

นั้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเช่นกนั ถา้หากมองในมุมมองของลูกคา้เม่ืองานขาดคุณภาพ ลูกคา้

อาจจะเกิดความไม่พอใจในบริการจนอาจเลิกใชบ้ริการ ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงและภาพพจนข์องบริษทั ทาํใหมี้รายได้

ลดลงซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกาํไรและการอยูร่อดของบริษทั 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  บริษทัจะสามารถทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงาน และนาํขอ้มูลดงักล่าวไป

ปรับปรุงการบริหารงานภายในองคก์ร เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั 

2.  การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือลดปัญหาการลาออกภายในบริษทัฯ จะทาํใหร้ะบบการทาํงานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ลูกคา้จะไดรั้บการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ ทาํให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ ลูกคา้อาจจะใช้

บริการเพ่ิมข้ึนและแนะนาํบริษทัอ่ืนให้มาใชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดข้องบริษทัฯ เป็นการสร้างผลกาํไรให้

บรรลุเป้าหมายอีกดว้ย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1.  ความหมายของการลาออก 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2542, หนา้ 208) ไดส้รุปว่า การลาออกหมายถึง การท่ีพนกังานตดัสินใจเลิก

ทาํงานกบัองคก์ร โดยท่ีบุคคลสามารถลาออกจากงานไดต้ามความตอ้งการของตน การออกจากงานอาจเกิดข้ึนจาก

สาเหตุท่ีแตกต่างกนั เช่น ความขดัแยง้ภายในท่ีทาํงาน ความไม่เท่าเทียมกนัในการเล่ือนขั้น เป็นตน้ องค์กรตอ้ง

พยายามหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการลาออกจากงานของบุคคลให้ได้ เน่ืองจากการออกจากงานของพนักงาน

ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังาน ค่าเสียโอกาสในการดาํเนินงานช่วงเวลาท่ีขาดแคลนบุคลากร เป็นตน้ 

2.  ทฤษฎีกรอบแนวคิด คือ ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of Needs Theory) และทฤษฎีสอง

ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory)  

วิรัช สงวนวงศว์าน (2547, หนา้ 187) ไดส้รุปทฤษฏีการจูงใจท่ีแพร่หลายท่ีสุด คือ ทฤษฎีลาํดบัความ

ตอ้งการของอบัราฮมั มาสโลว ์ซ่ึงแบ่งลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ลาํดบั คือ   1) ความตอ้งการทาง

ร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือความอยู่รอด เช่น ความตอ้งการอาหาร 

นํ้ าด่ืม ท่ีพกัอาศยั ฯลฯ 2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการความมัน่คง และการ

คุม้ครองจากอนัตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs หรือ Belongingness and 

Love Needs) เป็นความตอ้งการความรัก ความใส่ใจมิตรภาพ ความผูกพนั และการไดรั้บการยอมรับเป็นสมาชิกใน

กลุ่ม 4) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการตาํแหน่ง อาํนาจ การยกยอ่งสรรเสริญ 5) 

ความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ใหชี้วิต (Self-Actualization Needs) ความตอ้งการใหค้วามคิดความฝันของตนเป็น

จริงตามท่ีแต่ละคนจะคิดฝันไว ้

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551, หนา้ 88-89) และภาวิณี เพชรสว่าง (2552, หนา้ 59) ไดส้รุปทฤษฎีสอง

ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory) เฟรเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ไดก้ล่าว
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ว่า บุคคลจะมีความต้องการในงานแยกจากกันเป็นอิสระ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ หมายถึง 

สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความพอใจ และเกิดการจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัเน้ือหาของงาน ถา้ปัจจยัน้ีไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ในทางกลบักนัถา้ไม่ไดรั้บ

การตอบสนอง หรือขาดปัจจยัน้ีก็จะทาํให้ปราศจากความพึงพอใจในการทาํงาน ต่อมาคือ ปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยั

ธาํรงรักษา หมายถึง สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจในงาน และร่วมรักษาใหบุ้คคล

ปฏิบติังานในองค์การ ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงานในองค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ

หัวหนา้งาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เงินเดือนค่าจา้งและผลตอบแทน สถานภาพในการทาํงาน และความ

มัน่คงในการทาํงาน ซ่ึงถา้หากว่าปัจจัยน้ีไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ได้รับการ

ตอบสนองกจ็ะเกิดความรู้สึกปราศจากความไม่พึงพอใจ 

3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณปภชั นาคเจือทอง (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานใน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การอยากลาออกของพนักงาน

ในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในสายอาชีพ ปัจจยัเก่ียวกบั

นโยบายการบริหาร ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ปัจจยัในความมัน่คงในงาน ปัจจยัในส่วนของเงินเดือนและสวสัดิการ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของเพ่ือน

ร่วมงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และปัจจยัอ่ืน เช่น ตอ้งลาออกเพราะไปศึกษาต่อ เป็นตน้ 

วราภรณ์ นาควิลยั (2553) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงาน บริษทั 

GGG (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานมาจากปัจจยัดา้นการส่ือสาร

ภายในองคก์ร ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการยา้ยพนกังานไปปฏิบติังานท่ีสาขาอ่ืน 

รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจของพนกังานตรวจสอบบญัชี 

กรณีศึกษา บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ PricewaterhouseCoopers, KPMG Phoomchai, Ernst and 

Young และ Deloitte Touche Tomatsu พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานจะมีทั้งหมด 6 

ปัจจัยไดแ้ก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านลกัษณะเน้ือหาของงาน ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้พฒันา

ความสามารถ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ปัจจยัดา้นโอกาสใน

การเจริญกา้วหนา้ในงาน และปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 

พงศพ์รรณ คุม้ทรัพย ์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก พบว่า ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการ

ขนส่งทางบก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเวลา ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รในเร่ืองธรรมาภิบาลและความเสมอภาค และ

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

วิมลพนัธ์ แดงแสง (2556) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้ความตอ้งการลาออกของ

พนกังานธนาคารในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มความตอ้งการลาออกของ

พนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความตอ้งการลาออก โดยส่วนใหญ่พนกังานจะคาดหวงัว่าจะไดรั้บส่ิงท่ีดีข้ึน

หลงัจากการลาออกจากองคก์าร ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงาน สาเหตุน้ีผูศึ้กษาไดใ้หผ้ลสรุปว่า การท่ีพนกังานมี
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ความพึงพอใจในงานลดลงอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บและ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกนั 

สวรรณกมล จนัทรมะโน และประสพชยั พสุนนท ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ี

จะการลาออกจากงานของพนักงานในสํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลงังาน (สํานักงาน กกพ.) จาก

การศึกษาพบว่า มี 3 ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการลาออกของพนกังานในสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

คือ ความชดัเจนของงาน ความรู้สึกถึงการเมืองในองคก์ร และการเปรียบเทียบกบัตลาดแรงงาน 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนกังานในแผนกท่ีมีการลาออก จาํนวน 5 แผนก ประกอบดว้ย แผนก

บญัชีและเงินเดือน แผนกตรวจสอบบญัชี แผนกกฎหมาย แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ และแผนกภาษี โดย

พนกังานทั้ง 5 แผนกดงักล่าวมีจาํนวนทั้งหมด 135 คน (จากพนกังานทั้งหมด 9 แผนก จาํนวน 153 คน) ซ่ึงถือเป็น

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  

กลุ่มตัวอย่าง ผูศึ้กษากาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ซ่ึงกาํหนดให้

มีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากประชากรจาํนวน 135 คน 

จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ปัจจยัดา้น

รายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน

และเพ่ือนร่วมงาน ส่วนตวัแปรตาม คือ การคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม เพ่ือใชศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 

ซ่ึงผูศึ้กษาอา้งอิงแบบสอบถามมาจากงานวิจยัของณปภชั นาคเจือทอง (2553) และรัตนรรห์ ณ นคร (2554) โดยนาํ

แบบสอบถามมาประยุกตต์ลอดจนปรับเปล่ียนคาํถาม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ีจะใชศึ้กษาในคร้ังน้ี ประกอบ

ไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานในดา้นต่างๆ แบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน และคาํถามการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังาน ซ่ึงลกัษณะการตอบแบบสอบถามเป็นการให้

ระดบัความคิดเห็น มีทั้งหมด 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดาํเนินการโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน ขอ้มูลการบริหารงานภายในองค์กรจากบริษทั ดีดี 

จาํกดั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสืบคน้เอกสารจากเวบ็ไซต ์และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนขอ้มูลปฐมภูมิ 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานบริษทั ดีดี จาํกดั ท่ีทาํงานอยู่ในแผนกบัญชีและ

เงินเดือน แผนกตรวจสอบบญัชี แผนกกฎหมาย แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ และแผนกภาษี จาํนวน 100 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษาจะวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการนาํไปคาํนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลาออกของพนกังานดา้นต่างๆ เปรียบเทียบความแตกต่างของการคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานซ่ึงพิจารณา

จากปัจจยัส่วนบุคคล โดยวิธี T-Test และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) หรือวิธี F-Test 

แลว้ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบวา่ ปัจจยัดา้นใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานบริษทั ดีดี จาํกดั โดยทาํการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของพนกังานบริษทั ดี

ดี จาํกดั จาํนวน 100 คนส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ระดบั

ปริญญาตรี เป็นพนักงานท่ีทาํงานมาแลว้เป็นเวลา 1 - 3 ปี แผนกงานท่ีสังกดัส่วนใหญ่นั้นเป็นแผนกบญัชีและ

เงินเดือน มีตาํแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีชัว่โมงการทาํงานเฉล่ียต่อวนัจาํนวน 8 - 9 ชัว่โมง 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานบริษทั ดีดี 

จาํกดั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานโดยรวมทั้ง 4 ดา้นมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงตามลาํดบัตามน้ี คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน มี

ค่าเฉล่ียรวมสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ และ

ลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  นอกจากนั้นยงัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานใน

บริษทั ดีดี จาํกดั ท่ีมีช่วงอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีทาํงานในบริษทัฯ แผนกงานท่ีสังกดั ตาํแหน่งงาน และ

จาํนวนชัว่โมงการทาํงานเฉล่ียต่อวนัท่ีแตกต่างกนันั้นมีระดบัค่าเฉล่ียของการคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังาน

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.05) แต่ปัจจยัส่วนบุคคลนั้นมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยเร่ือง

ต่างๆ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามจาํนวน 100 ชุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะมาทั้งหมด 11 คนและสามารถสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจกบัการจดัฝึกอบรม

ภายในบริษทั แต่ยงัตอ้งการใหมี้การเตรียมความพร้อมพนกังานท่ีเขา้ใหม่ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัตอ้งการ

ใหมี้สวสัดิการท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น สวสัดิการดา้นสุขภาพ และในเร่ืองของผลตอบแทนเน่ืองจากบริษทัอยูใ่นเขตใจกลาง

เมืองจึงทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายประจาํวนัค่อนขา้งสูง ผูต้อบแบบสอบถามนั้นตอ้งการหวัหนา้ท่ีมีความเป็นผูน้าํสูง มีความ

ยติุธรรมท่ีเสมอภาคแก่ลูกนอ้ง และตอ้งการอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานท่ีมีสภาพพร้อมใชง้าน 

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบว่าปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน

ดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคาดว่าจะลาออกจากงานของพนักงานบริษทั ดีดี จาํกดั โดยทาํการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ตามวิธี Enter เป็นการนาํตวัแปรซ่ึงคือปัจจยัทั้ง 4 ดา้นเขา้ไปวิเคราะห์แลว้พิจารณาผลดงัท่ีแสดง

ในตารางดา้นล่าง โดยผูศึ้กษากาํหนดใหปั้จจยัย่อยเร่ืองบริษทัจดัใหมี้การอบรมเพ่ือพฒันาดา้นความรู้อยา่งต่อเน่ือง

และดา้นความสามารถในการทาํงาน เป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ กาํหนดใหปั้จจยัย่อยเร่ือง

ความคาดหวงัของพนกังานท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากการประเมินผลงานประจาํปี เป็นตวัแทนของปัจจยั

ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ กาํหนดใหปั้จจยัย่อยเร่ืองบริษทัมีเคร่ืองใชส้าํนกังานรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
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ในสํานกังานเพียงพอ เป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และกาํหนดให้ปัจจยัย่อยเร่ืองการ

ประสานงานระหว่างทีมหรือกบัเพ่ือนร่วมงาน เป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานและเพ่ือน

ร่วมงาน เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยเหล่าน้ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัดา้นต่างๆ 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกและค่าเฉล่ียการคาดว่าจะลาออก  

จากงานของพนกังาน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออก B 
Std. 

Error 
T 

Std. 

Beta 

ค่านยัสาํคญัทางสถิติ  

(P-Value) 

ค่าคงท่ี (Constant) 

ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

5.409 

-0.429 

0.704 

0.117 

 7.681 

-3.668 

 

-0.316 

0.000 

0.000 

ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 0.476 0.113 4.211 0.359 0.000 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน -0.543 0.144 -3.776 -0.323 0.000 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานและ

เพ่ือนร่วมงาน 

-0.308 0.110 -2.799 -0.248 0.006 

R = 0.616    R Square = 0.379    Adjusted R Square = 0.353   F = 14.514   P-Value = 0.000 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกทั้ง 4 ดา้นนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการคาดว่าจะ

ลาออกจากงานของพนักงานในบริษทั ดีดี จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P < 0.05) โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจลาออกทั้ง 4 ดา้นสามารถคาดการณ์การคาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานในบริษทัฯ ไดร้้อยละ 37.9 

จากขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในตารางเม่ือนาํมาพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตวัแปร

อิสระ (ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออก) จะพบวา่  

ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัการคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานเชิงลบอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.05) เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยจะหมายความว่า ถา้บริษทัจดัให้มีการอบรมเพ่ือพฒันา

ดา้นความรู้อย่างต่อเน่ืองและดา้นความสามารถในการทาํงานเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหก้ารคาดว่าจะลาออกจากงานของ

พนักงานนั้นลดลง ในทางตรงขา้มถา้บริษทัจดัให้มีการอบรมทั้งในดา้นความรู้และดา้นความสามารถน้อยลง

กวา่เดิม จะส่งผลใหก้ารคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานนั้นเพ่ิมข้ึน 
 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการคาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานเชิง

ลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.05) ) เม่ือพิจารณาจากปัจจยัยอ่ยจะหมายความวา่ เม่ือบริษทัมีเคร่ืองใชส้าํนกังาน

รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสํานกังานท่ีเพียงพอ จะส่งผลให้การคาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานนั้นลดลง 

ในทางตรงขา้มถา้บริษทัมีเคร่ืองใชส้าํนกังานรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานท่ีไม่เพียงพอสาํหรับพนกังาน จะ

ส่งผลใหก้ารคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานนั้นเพ่ิมข้ึน 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการคาดว่าจะลาออกจาก

งานของพนักงานเชิงลบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P < 0.05) ) เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยจะหมายความว่า เม่ือ
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พนกังานมีความรู้สึกว่าในการทาํงานมีการประสานงานระหว่างทีมหรือกบัเพ่ือนร่วมงานไดดี้แลว้ จะส่งผลใหก้าร

คาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานนั้นลดลง ในทางตรงขา้มถา้พนกังานเกิดความรู้สึกว่าในการทาํงานมีการ

ประสานงานระหว่างทีมหรือกบัเพ่ือนร่วมงานไม่ดีก็จะส่งผลให้การคาดว่าจะลาออกจากงานของพนักงานนั้น

เพ่ิมข้ึน 

ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นมีความสมัพนัธ์กบัการคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังาน

เชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P < 0.05) ) เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยจะหมายความว่า พนักงานนั้นมีการ

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากการประเมินผลงานประจาํปี และเม่ือผลการประเมินออกมาไม่ตรง

ตามท่ีพนกังานคาดหวงัไว ้จะส่งผลใหก้ารคาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานนั้นเพ่ิมข้ึน แต่ในทางตรงขา้มถา้

หากว่าพนกังานมีการคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการประเมินผลงานประจาํปีตามเกณฑท่ี์บริษทัตั้งไว ้และ

เม่ือผลการประเมินออกมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีพนักงานพึงพอใจแลว้ จะส่งผลให้การคาดว่าจะลาออกจากงานของ

พนกังานนั้นลดลงเช่นกนั 

จากการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณสูงของตวัแปรอิสระทั้ง 4 ปัจจยัจะพบว่าตวัพยากรณ์ท่ีมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณสูงท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (มีค่า Beta: B = -0.543) และจาก

ขอ้มูลท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้สามารถแสดงเป็นรูปแบบสมการพยากรณ์ของการคาดว่าจะลาออกจากงานของ

พนักงานในบริษทั ดีดี จาํกดั ดงัน้ี Y (การคาดว่าจะลาออกจากงาน) = 5.409 – 0.429(ระดับความคิดเห็นปัจจัยดา้น

ความกา้วหนา้ในอาชีพ) + 0.476 (ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ) – 0.543(ระดบัความคิดเห็น

ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน) – 0.308(ระดับความคิดเห็นปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือน

ร่วมงาน) 
 

ส่วนที่ 4 การกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือแกปั้ญหาการลาออกของพนกังานบริษทั ดีดี จาํกดั ผูศึ้กษาจะนาํปัจจยัย่อย

ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุดอนัดบัแรกของปัจจยัแต่ละดา้นมาทาํการวิเคราะห์และกาํหนดกลยทุธ์ใหปั้จจยั

ดา้นนั้นๆ ซ่ึงพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หร้ะดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดจากปัจจยัทั้ง 4 ดา้นมีดงัน้ี  

ปัจจยัย่อยเร่ือง บริษทัจดัใหมี้การอบรมเพ่ือพฒันาดา้นความรู้อย่างต่อเน่ืองและดา้นความสามารถในการ

ทาํงาน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก กาํหนดใหเ้ป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ดงันั้นบริษทัฯ ควรเพ่ิมทกัษะในดา้นความกา้วหน้าในอาชีพโดยจดัให้มีการอบรมเพ่ือพฒันาดา้นความรู้อย่าง

ต่อเน่ืองและดา้นความสามารถในการทาํงาน ซ่ึงการจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของพนกังานเพ่ิมข้ึนจะ

ส่งผลใหก้ารคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานลดลง 

ปัจจยัย่อยเร่ือง การคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากการประเมินผลงานประจาํปี มีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก กาํหนดใหเ้ป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ดงันั้นบริษทั

ควรกาํหนดแผนงานเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนจากการประเมินผลงานประจาํปีให้แน่นอนไวล่้วงหน้า โดย

แผนงานแต่ละแผนนั้นจะตอ้งระบุแนวทางท่ีจะใชก้าํหนดอตัราค่าตอบแทนอย่างชดัเจน และตอ้งเปรียบเทียบกบั

ระดับค่าตอบแทนของงานในตลาดแรงงาน เม่ือบริษทัมีเกณฑ์ในการประเมินผลงานตามความพึงพอใจของ
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พนกังานจะส่งผลให้พนกังานทาํงานโดยใชส้ติปัญญา ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี ซ่ึงส่งผลใหก้ารคาดว่าจะ

ลาออกจากงานของพนกังานนั้นลดลงเช่นกนั 

ปัจจยัย่อยเร่ือง บริษทัมีเคร่ืองใชส้าํนกังานรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานมีเพียงพอ มีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก กาํหนดใหเ้ป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ถา้หากวา่บริษทั

มีเคร่ืองใชส้ํานกังานรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสํานกังานท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน จะส่งผลให้การคาดว่าจะ

ลาออกจากงานของพนกังานลดลง บริษทัอาจเพ่ิมบุคลากรในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือมาทาํหนา้ท่ี

ตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ํานักงานให้มีประสิทธิภาพสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากปัจจุบัน

บริษทัมีพนกังานในแผนกน้ีเพียงคนเดียวซ่ึงอาจจะไม่พอต่อภาระหนา้ท่ีงาน 

ปัจจยัย่อยเร่ือง การประสานงานระหว่างทีมหรือกบัเพ่ือนร่วมงานไดดี้ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมาก กาํหนดใหเ้ป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน ดงันั้นถา้บริษทั

ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกวา่ การทาํงานนั้นมีการประสานงานระหวา่งกลุ่มหรือกบัเพ่ือนร่วมงานไดดี้แลว้จะส่งผล

ใหก้ารคาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานลดลง โดยอาจสนบัสนุนใหมี้การเล่นกีฬาหรือการจดักิจกรรมร่วมกนั

ระหวา่งกลุ่ม เพ่ือสร้างสมัพนัธไมตรีระหวา่งกนั 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงาน

กบัการคาดว่าจะลาออกของพนกังาน พบว่า ปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั

หวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน ไดส่้งผลต่อการคาดวา่จะลาออกของพนกังานของบริษทั ดีดี จาํกดั ทั้ง 4 ปัจจยั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีและงานวิจยัของ ณปภชั นาคเจือทอง (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้

การอยากลาออกของพนกังานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากการศึกษานั้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การ

อยากลาออกของพนกังานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะนั้นสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีผูศึ้กษาไดน้าํมาใชใ้นการศึกษา 

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถสนบัสนุน

ไดว้า่ปัจจยั 4 ดา้นน้ีเป็นสาเหตุของการคาดวา่จะลาออกของพนกังานบริษทั ดีดี จาํกดัไดเ้ช่นกนั 

ขอ้เสนอแนะในคร้ังน้ีคือ ถา้บริษทัสามารถลดความรู้สึกท่ีคาดว่าจะลาออกจากงานของพนกังานได ้ใน

ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพบริษทัควรจดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาพนกังานทั้งดา้นความรู้และดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานภายในบริษทัฯ เช่น การจดัอบรมการใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel ท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดโ้ดยตรง การจดัอบรมภาษาญ่ีปุ่นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้

ในการส่ือสารกบัลูกคา้ ในดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บ บริษทัควรทาํการสาํรวจการจ่ายค่าจา้งจากธุรกิจท่ี

ใกลเ้คียงกนั เพ่ือประเมินอตัราเงินเดือนท่ีจ่ายให้พนกังานนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือบริษทัฯ อาจจะเพ่ิม

สวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานบริษทัควรเพ่ิม

เคร่ืองใชส้าํนกังานรวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานท่ีเพียงพอพร้อมใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือทาํให้

การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานบริษทัควรจดักิจกรรม
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สานสัมพนัธ์ระหว่างหวัหนา้งานและลูกนอ้งรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั เม่ือพนกังานมีความรู้สึกว่าการทาํงานนั้นมีการประสานงานระหว่างกลุ่มกบัเพ่ือน

ร่วมงานไดดี้แลว้กจ็ะส่งผลใหก้ารคาดวา่จะลาออกจากงานของพนกังานนั้นลดลงเช่นกนั 

ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีจึงสรุปได้ว่า ถา้หากบริษทั ดีดี จาํกดั สามารถแกไ้ขปัญหาการลาออกของ

พนักงานตามคาํแนะนาํขา้งตน้ได ้จะส่งผลให้ในระยะยาวนั้นมีจาํนวนพนักงานลาออกลดลง และสามารถลด

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานท่ีเขา้ใหม่ ตลอดจนลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการสรรหาบุคลากรเขา้มาทาํงานใน

บริษทัฯ ได ้ซ่ึงการลดปัญหาการลาออกจะสามารถใหร้ะบบการทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลูกคา้จะไดรั้บการบริ

การท่ีดีและมีคุณภาพ ลูกคา้จะเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการและแนะนาํบริษทัอ่ืนใหม้าใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ต่อรายไดข้องบริษทัฯ เป็นการสร้างผลกาํไรใหบ้รรลุเป้าหมายไดอี้กดว้ย 
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ด้านอตุสาหกรรมการเงนิ 

และด้านอตัราส่วนทางการเงนิ ที่มต่ีอ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกจิลสีซ่ิง 

The economy and financial ratio determinants that affect the return in listed in 

the Stock Exchange of Thailand in Leasing sector. 

ธงชัย พวัสุขมโนกุล0

1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์ 1 2 

Thongchai Puasukmanogul and Thitapon Ousawat 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทาง

การเงินและคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจลีสซ่ิง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นธุรกิจลีสซ่ิงทั้งหมด 6 

บริษทั และขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิโดยศึกษาขอ้มูลเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 14 ปัจจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การหาค่าความสัมพนัธ์

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (R_SET)  มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนทั้ง 6 บริษทั ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมการเงิน (VOLUME) และกาํไรต่อหุ้น (EPS)  มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนอย่างละ 2 บริษทั 

และผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดอลล่าร์

สหรัฐ (EX) ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ (NIM) สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

(ROE) อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบอยา่งละ 1 บริษทั 

คําสําคัญ: ธุรกิจลสีซ่ิง, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ, ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมการเงิน, ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงิน 

Abstract 

The purpose of this paper is to study the relationship between economic factors and financial ratios, and securities’ 

monthly rates of return of 6 companies in the leasing sector listed on the Stock Exchange of Thailand. Multiple 

regression analysis was used with monthly data during January 2005- June 2015. The results reveal that the return 

of SET Index can explain the rates of return of all 6 sample companies. Other variables that can explain the rates 

of return of some companies in the sample include volume of trading in the financial industry, Earning Per Shares 

(EPS), Gross Domestic Product (GDP), Consumer Price Index(CPI), exchange rate between Baht and US dollar, 

Net Interest Margin, Non-Performing Loans (NPL), Return on equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM). 

Keywords: Leasing, Multiple Regressions, economic, factors of financial industry, financial ratios 
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1. บทนํา 

           ในปัจจุบนันกัลงทุนมีการออมเงินกนัมากข้ึน ในหลายรูปแบบซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆก็เป็นวิธีการ

ออมเงินในรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจโดยหลกัทรัพย์คือ  ตราสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของใน

ทรัพย์สิน เ ช่น หุ้นสามัญ  (Common Stock) หุ้นบุ ริมสิทธ์ิ  (Prefer Stock)  หุ้นกู้  (Bond) พันธบัตรรัฐบาล 

(Government Bond) วอร์แรนท ์(Warrant) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Forward & Future) เป็นตน้ 

            ปัจจุบนัการระดมเงินทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์แนวโนม้ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย

นกัลงทุนนาํสินทรัพยไ์ปลงทุนเพ่ือใหเ้ขา้มาร่วมลงทุนกบับริษทัต่างๆหรือการเป็นส่วนหน่ึงในผูถื้อหุน้ของบริษทั

ต่างๆ โดยมูลค่าหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมการเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจ

สินเช่ือ ธุรกิจประกนั โดยหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมทางการเงินไดมี้ความน่าสนใจในการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่ม

ธุรกิจสินเช่ือ เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนโดยอาศยัความเช่ือและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ทาํใหผู้ข้อสินเช่ือ 

สามารถนาํเงินท่ีไดจ้ากการขอสินเช่ือ ไปใชเ้พ่ือตอบสนอง ความตอ้งการของบริษทัก่อนแลว้ชาํระเงินท่ีหลงั หาก

ไม่มีสินเช่ือเขา้มาเป็นส่ือกลาง ก็เป็นการยากท่ีจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในปริมาณท่ีสูงข้ึน และในธุรกิจ

สินเช่ือจะมีบริษทัท่ีจดัหาเงินลงทุน บริษทัสินเช่ือต่างๆและรวมถึงบริษทัท่ีทาํธุรกิจลีสซ่ิง  

    ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลตอบแทนในหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจลีสซ่ิงกบัปัจจยัเศรษฐกิจ ปัจจยั

ดา้นอุตสาหกรรมการเงินและปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินของหมวดธุรกิจลีสซ่ิง เหตุผลท่ีสนใจศึกษาหมวดธุรกิจ 

ลีสซ่ิง เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจลีสซ่ิงมีการเติบโตค่อนขา้งสูงรวมถึงธุรกิจลีสซ่ิงเขา้มามีบทบาทในประเทศมากข้ึน 

และยงัไม่ค่อยมีการวิจยัในเร่ืองอตัราผลตอบแทนของธุรกิจลีสซ่ิงมากนกั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์

กบันกัลงทุนในหมวดธุรกิจลีสซ่ิงในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

         แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน Elton. Gruber and Modern  เพชรี ขุมทรัพย(์2544)  (อา้ง

ถึงใน วิไลพร วิเศษสมภาคย ,์ 2552:8) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน และมูลค่าของหลกัทรัพย์ แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานเป็น

เคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์ตามแบบแนวคิดน้ี จะหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์นกั

ลงทุนควรจ่ายเงินลงทุนเรียกวา่ มูลค่าท่ี     

         ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, สถาบนัพฒันา

ความรู้ตลาดทุน) เป็นแนวคิดท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมราคาหลกัทรัพยแ์ต่ละตลาด และพฤติกรรมการซ้ือขายของ

นกัลงทุนทีมีผลต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) ถือเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ซ่ึงมองวา่มูลค่าของหลกัทรัพยจ์ะมีราคา

เท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดงใหเ้ห็นวา่ถา้การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ะเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นอยา่งชดัเจน  

         ทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) William F.Sharpe 

(1964) ,John Linter (1965) ,Jack Treynor (1962) ,Jan Mossin (1966)  (อา้งถึงใน นนัทพงษ ์มยุรศกัด์ิ, 2555:16) ได้
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ถูกนาํมาใช้ในการกาํหนดราคาของสินทรัพยต่์างๆ โดยใช้ในผลตอบแทนและความเส่ียงในการเลือกลงทุนใน

หลกัทรัพย ์โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัความเส่ียงแต่ละชนิดตามทฤษฎี CAPM 

จะสามารถแสดงดว้ยเสน้ตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Line : SML)  

         ทฤษฎีอตัราผลตอบแทน (Rate of Return) (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540) การท่ีผูล้งทุนตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพย์

นั้นเพราะผูล้งทุนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน แต่บางคร้ังผูล้งทุนอาจจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้

เพราะตอ้งอยู่ภายใตค้วามเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ย ผลตอบแทนจากการลงทุนมีหลายประเภท ไดแ้ก่ รายไดป้กติ 

(Current Income)  กาํไรจากการซ้ือขายหุน้ (Capital Gains)   ค่าเช่า (Rent)  และผลตอบแทนอ่ืนๆ (Other)  

         อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) คือ เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินแบบละเอียด เพ่ือสามารถ

หาความสัมพนัธ์ระหว่าง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดย

การนาํขอ้มูลทางการเงินของกิจการมาประเมินผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

         งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

         วิไลพร วิเศษสมภาคย ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชป้ระชากรในการศึกษาคือ ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยธุ์รกิจ

การเงินโดยมีทั้งหมด 3 หมวด ไดแ้ก่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์และธุรกิจประกนัภยัและประกนั

ชีวิต ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัทั้งหมด 7 ปัจจยั โดยทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงดชันีหลกัทรัพย์

หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET)  

อดิศกัด์ิ อธิมงคล (2554) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัหลกัทรัพยข์องธุรกิจ

พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  โดยอตัราส่วนท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current 

Ratio) อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน (Operation Income)   อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัตวัแทนในกลุ่มธุรกิจพลงังานไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวความคิดสาํหรับการวิจยัเพ่ือ “การประเมินนํ้าหนกัความสมัพนัธ์ ”  ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา  ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดอลล่าร์สหรัฐต่อบาท (EX)  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้

รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (R_SET) อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมการเงิน (VOLUME) ดชันีความ

เช่ือมัน่ภาคธุรกิจ (BSI) สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ (NIM) กาํไรต่อหุ้น (EPS) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 
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3. วธีิการศึกษา 

           การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางอุตสาหกรรมทางการเงินและอตัราส่วนทางการ

เงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจลีสซ่ิงในจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยดาํเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

           ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของธุรกิจลีสซ่ิงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเป็นธุรกิจลีสซ่ิงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละรายงานผลประกอบการอย่างต่อเน่ือง โดย

บริษทัธุรกิจลีสซ่ิงมีทั้งหมด 16 บริษทั  

            กลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีจะ

ศึกษา ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจลีสซ่ิงในจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเก็บเป็นรายเดือนจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

จาํนวนทั้งหมด 126 เดือน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีมีทั้งหมด 6 บริษทั  

           การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

            ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) เป็นขอ้มูลรายเดือน

ของการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิง ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558 จาํนวนทั้งหมด 

126 เดือน โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 14 ตวัแปร และตวัแปร

ตาม คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจลีสซ่ิง (Yi) 

           การวเิคราะห์ข้อมูล 

           การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบตวัแปรอิสระท่ีไดเ้ลือกมาทาํการศึกษาทั้งหมด 

14 ปัจจยั  และตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจลีสซ่ิง (Yi) โดยนาํขอ้มูลท่ีได้มา

รวบรวมทาํการหาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละปัจจยั หลงัจากนั้นนาํตวัแปรอิสระท่ีผา่นการทดสอบมาหา

ค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีกาํหนดไว ้(อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจลีสซ่ิง) โดยใชส้มการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี  

                                                             Y         = α +  β1X1 +  β2X2  +  β3X3  +  βnXn                                      (1) 

สมการท่ี (1) แสดงการสร้างรูปสมการถดถอย (Multiple Linear Regression Analysis) 

ขั้นท่ี 1 คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจลีสซ่ิง ,ขั้นท่ี 2 ทาํการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล 

ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระตัวใดบา้งท่ีความสัมพนัธ์กับตัวแปร ,ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของอตัราผลตอบแทนธุรกิจลีสซ่ิง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ,ขั้นท่ี 5 สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวั

แปรอิสระทั้งหมดกบัตวัแปรตาม ,ขั้นท่ี 6 ใชส้ถิติทดสอบ F-Test ,ขั้นท่ี 7 ใชส้ถิติทดสอบ t-Test ,ขั้นท่ี 8 ทดสอบ

ปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) ,ขั้นท่ี 9 ทดสอบปัญหาอตัสหสัมพนัธ์

ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation), ขั้นท่ี 10 หาระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั R Square  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

             ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณของการประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

อุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจลีสซ่ิง จากการใชวิ้ธีการสร้างแบบจาํลองในรูปแบบองสมการถดถอย

เชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression) โดยจัดเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด 126 เดือน เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจลีสซ่ิง ทั้งหมด 6 บริษทั โดยผลการวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 บริษทั อะมานะฮ์ ลสีซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

           จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณไดส้ามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระต่างๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

บริษทั อะมานะฮ์ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 21.25  โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมี

นยัสาํคญัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานคือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน (VOLUME) ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 และตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญัเป็นไปตามสมมุติฐาน

คือ ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

บริษทั ตะวนัออกพาณิชย์ลสีซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

           จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณไดส้ามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระต่างๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 6.68  โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตัวแปร

ตามท่ีมีนัยสําคัญซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานคือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน 

(VOLUME) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 และตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญัเป็นไป

ตามสมมุติฐานคือ ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) 

             จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณไดส้ามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระต่างๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 20.19  ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญัเป็นไป

ตามสมมุติฐานคือ ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ (NIM) สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 90 ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 และตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตัวแปรตามท่ีมีนัยสําคัญไม่เป็นไปตามสมมุติฐานคือ อตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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บริษทั ไมด้า ลสีซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

           จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณไดส้ามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระต่างๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไมดา้ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 8.71  โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสําคญัเป็นไป

ตามสมมุติฐานคือ ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

บริษทั ราชธานีลสีซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

           จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณไดส้ามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระต่างๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

บริษทั ราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 22.91  ตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญั

เป็นไปตามสมมุติฐานคือ ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

99 และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดอลล่าร์สหรัฐกบั

สกลุบาท (EX) อตัราการเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อหุน้ (EPS) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

บริษทั ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 

           จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณไดส้ามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระต่างๆท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 32.53  ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญัเป็นไป

ตามสมมุติฐานคือ ผลต่างกาํไรต่อหุน้ (EPS) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 และดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (R_SET ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผล 

             การศึกษาถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมทางการเงิน และดา้นอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิง โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายบริษทัจาํนวน 

6 บริษทั สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้2 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมทางการเงิน และด้านอตัราส่วนทางการเงิน

ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจลีสซ่ิงอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิตแิละตรงตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

อตัราการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

          ปัจจยัอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของบริษทั อะมานะฮ์ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (AMANAH) บริษทั ตะวนัออกพาณิชย  ์       

ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (ECL) บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) บริษทั ไมดา้ ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (ML) บริษทั 

ราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (THANI) และบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (TK) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไป
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ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ีสําคญัตวัหน่ึง และเป็นดชันีสะทอ้นถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยทั้งหมด เม่ือ

เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงขยายตวั ธุรกิจต่างๆก็จะมีการขยายตวัดว้ย เพราะฉะนั้นทาํให้ราคาของหลกัทรัพย์

ทั้งหมดของตลาดสูงข้ึนดว้ย นัน่คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดจะสูงข้ึน รวมถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิงก็จะสูงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี

ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) เน่ืองจากเป็นการคาํนวณแบบถ่วงนํ้ าหนักดว้ยมูลค่า

หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ซ่ึงการคาํนวณโดยใช้หุ้นทุกตัวท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นเม่ือดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลทาํให้

ดชันีหุน้ในกลุ่มหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิงย่อมมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ  

           ปัจจยัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของอัตราผลตอบแทนของบริษัท อะมานะฮ์ ลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (AMANAH) และ บริษัท 

ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (ECL) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือนกั

ลงทุนมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมการเงินกนัมากข้ึนดว้ยจาํนวนของหลกัทรัพยท่ี์มีจาํนวนจาํกดัทาํให้

ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั อะมานะฮ ์ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (AMANAH) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชย์

ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (ECL) มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่านกัลงทุนมีความตอ้งการซ้ือ

หลกัทรัพยก์นัมากข้ึนในอุตสาหกรรมการเงิน ส่งผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั อะมานะฮ์ ลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) (AMANAH) และ บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (ECL) เพ่ิมข้ึน แต่เม่ือนกัลงทุนมี

ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยน์อ้ยลงในอุตสาหกรรมการเงิน ส่งผลทาํให้ราคาหลกัหลกัทรัพยข์องบริษทั กรุ๊ปลีส 

จาํกดั (มหาชน) ลดลงอีกดว้ย  

ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ 

           ปัจจยัส่วนต่างของอตัราสินเช่ือเฉล่ียของ 3 ธนาคาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน

ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือธุรกิจธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือใหก้บัลูกคา้มากข้ึน จะทาํใหธ้นาคารมีกาํไรเพ่ิมข้ึนจากการ

ปล่อยสินเช่ือและส่งผลทาํใหธุ้รกิจลีสซ่ิงมีการขยายตวัมากข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่เม่ือธุรกิจลีสซ่ิง

มีการเติบโตมากข้ึนก็จะทาํให้ธุรกิจลีสซ่ิงมีกาํไรเพ่ิมข้ึน ดงันั้นจะส่งผลทาํใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

ดงันั้นปัจจยัส่วนต่างของอตัราสินเช่ือเฉล่ียของ 3 ธนาคาร จึงส่งผลทาํให้อตัราผลตอบแทนของบริษทั กรุ๊ปลีส 

จาํกดั (มหาชน) สูงข้ึนดว้ย  

สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้  

             ปัจจัยสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอตัราผลตอบแทนของอตัรา

ผลตอบแทนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

เม่ือธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือมากข้ึนและลูกหน้ีสามารถชาํระเงินกูใ้ห้กบัธนาคารไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงส่งผลทาํให้

ธนาคารสามารถนาํเงินท่ีลูกหน้ีชาํระเงินกู ้ไปปล่อยสินเช่ือใหก้บัธุรกิจลีสซ่ิง ทาํใหธ้นาคารมีเงินหมุนเวียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลทาํใหธุ้รกิจลีสซ่ิงไดรั้บเงินทุนจากธนาคาร ดงันั้นทาํใหธุ้รกิจมีเงินหมุนเวียนในบริษทัลีสซ่ิง

มากข้ึนและทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย  
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อตัรากาํไรสุทธิ  

             ปัจจยัอตัรากาํไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของอตัราผลตอบแทนของ

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากบริษทั

สามารถบริหารกาํไรท่ีหลงัหักตน้ทุนต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้นั้น โดยบริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 

ดงันั้นส่งผลทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของอตัราผลตอบแทนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย  

อตัราการเปลีย่นแปลงของกาํไรต่อหุ้น         

             ปัจจยัอตัราการเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของ

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (TK) และบริษทั ราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (THANI)  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นถึงกาํไรของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 

เม่ิอบริษทัมีกาํไรมากข้ึน ส่งผลต่อกาํไรของหุน้ก็เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าเม่ือนัก

ลงทุนมองเห็นว่าบริษทัมีกาํไรเพ่ิมมากข้ึน อาจจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)และบริษทั 

ราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (THANI)  สูงข้ึนดว้ย  

ดชันีราคาผู้บริโภค  

            ปัจจยัดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัราชธานีลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) (THANI) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือเศรษฐกิจในประเทศมีการ

ปรับพ้ืนตวัข้ึนหลงัจากปี พ.ศ. 2552 ทาํใหผู้บ้ริโภคเร่ิมมัน่ใจในเศรษฐกิจทาํใหมี้การจบัจ่ายใชส้อยกนัเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

ซ่ึงทาํใหน้กัลงทุนทยอยเขา้มาลงทุนในประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลทาํใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน ดงันั้นปัจจยัดชันี

ราคาผูบ้ริโภค ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (THANI)  

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศดอลล่าร์สหรัฐ  

             ปัจจยัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดอลล่าร์สหรัฐ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัอตัรา

ผลตอบแทนของบริษทัราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (THANI) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้เม่ือเศรษฐกิจในประเทศมีการปรับพ้ืนตวัข้ึนหลงัปี พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจภายในประเทศและทัว่โลกเร่ิม

ปรับตวัดีข้ึน ส่งผลทาํใหเ้งินบาทแข็งค่าข้ึนเปรียบเทียบกบัค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทาํใหก้ารนาํเขา้และส่งออก

สินค้าค่อยๆเร่ิมดีข้ึน ซ่ึงทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนตามลาํดับ ดังนั้นปัจจัยอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศดอลล่าร์สหรัฐ ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัราชธานีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (THANI)  

ส่วนที่ 2  อภิปรายผลการศึกษาถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมทางการเงนิ และด้านอตัราส่วนทางการเงิน

ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจลีสซ่ิงอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิตแิต่ไม่ตรงตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

            ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) (GL) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้มไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากการ

เติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 นั้นไดล้ดลงประมาณร้อยละ 3 มาจากวิกฤตการทางดา้น
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การเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีไม่มัน่คง และรายไดจ้ากการส่งออกก็ยงัชะลอตวัลงจากเศรษฐกิจโลก และ

การท่องเท่ียวภายในประเทศก็ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไขห้วดัใหญ่ 2009 ซ่ึงถึงแมว้่าทางภาครัฐออก

มาตรการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค แต่ยงัไม่สามารถทาํใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น  

            ปัจจยัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) (GL) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้มไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจาก

ความสามารถในการทาํกาํไรของผูถื้อหุน้ ไม่สามารถนาํเงินลงทุนไปทาํกาํไรใหก้บับริษทัได ้ซ่ึงส่งผลทาํใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (GL) ก็ไม่ไดสู้งข้ึนตาม ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ปัจจยัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่ไดมี้ผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

(GL) ในทิศทางเดียวกนั 

         ข้อเสนอแนะ 

         ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

          1. ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิง แต่ในงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่ามีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากในการศึกษา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิงท่ีมีช่วงเวลาแตกต่างกนั ส่งผลทาํใหปั้จจยัทางเศรษฐกิจจะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์ของประเทศในช่วงๆนั้นวา่เป็นอยา่งไร ดงันั้นผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลของหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลานั้น 

เพ่ือท่ีจะไดว้างแผนการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

         2. ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิงมีทั้งหมด 16 บริษทัแต่

ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีธุรกิจลีสซ่ิงท่ีสามารถนาํขอ้มูลมาศึกษามีเพียง 6 บริษทัเท่านั้นทาํใหข้อ้มูลท่ีจะศึกษา

นั้นไม่เพียงพอต่อภาพรวมของธุรกิจลีสซ่ิง ซ่ึงส่งผลทาํใหวิ้เคราะห์ขอ้มูลภาพรวมท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นธุรกิจลีสซ่ิงไม่เพียงพอ  

         3. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลมาเป็นรายเดือน ซ่ึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจบางตวัมีขอ้จาํกดัในการเกบ็ขอ้มูลท่ี

เป็นรายเดือน เช่น มวลรวมในประเทศ (GDP) ไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลเป็นรายเดือนได ้ดา้นอุตสาหกรรมการเงิน เช่น

อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ (NIM) และ

ด้านอตัราส่วนทางการเงินทั้ งหมดท่ีมีข้อจาํกัดในการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน เช่น กาํไรต่อหุ้น (EPS) อตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) และอตัรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) จึงตอ้งใชก้ารประมาณค่าเฉล่ียข้ึนมาในการวิเคราะห์ ซ่ึงอาจจะส่งผลทาํให้

การศึกษาคร้ังน้ีมีความคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลเป็นรายไตรมาส หรือรายปีเพ่ือ

ความถูกตอ้งของขอ้มูลและสามารถเปรียบเทียบผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความเหมือนหรือความต่างกัน

อยา่งไรบา้ง 
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         ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

          1. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาธุรกิจลีสซ่ิงเพียงธุรกิจเดียว ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาอตัราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีของธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือนาํผลมาเปรียบเทียบว่าปัจจยัตวัใดท่ีมีผลกระทบต่อดชันีของธุรกิจอ่ืนๆ 

และปัจจยันั้นมีความเหมือนหรือความต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

          2. ในการศึกษาคร้ังน้ีธุรกิจลีสซ่ิงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีขอ้มูลในการวิเคราะห์นั้นนอ้ยเกินไป 

ต่อไปในอนาคตธุรกิจลีสซ่ิงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปธุรกิจลีสซ่ิงน่าจะ

มีขอ้มูลภาพรวมของธุรกิจลีสซ่ิงเพ่ือสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 

          3. ในการเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ีธุรกิจลีสซ่ิงบางบริษทัประสบปัญหาขอ้มูลท่ีขาดหายไปเป็นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

ซ่ึงส่งผลทาํใหเ้ก็บขอ้มูลไดไ้ม่เพียงพอ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน โดยการออกแบบสอบถามใหก้บัผูล้งทุนโดยตรง วา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นตวักาํหนดให้

เกิดการลงทุนในดชันีหลกัทรัพยข์องธุรกิจลีสซ่ิง เช่น ระยะเวลาในการลงทุน เงินปันผล ความเส่ียง เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างหนีส้งสัยจะสูญกบัภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีและผลกระทบของ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี กรณศึีกษา บริษทัจดทะเบียนกลุ่มอตุสาหกรรมธุรกจิการเงิน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationship between Doubtful Accounts and Deferred Tax and the Effects of 
Deferred Tax : A Case of Listed Companies on Financial Industry  

in the Stock Exchange of Thailand 

ปรายฟ้า แซ่ลิง้1, กติติมา อคัรนุพงศ์2 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีและผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กรณีศึกษา บริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการศึกษาบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจธนาคาร 11 บริษทั และหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์31 

บริษทั จากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของบริษทัจด

ทะเบียนทั้ ง 2 หมวดธุรกิจนั้นมีความสัมพนัธ์กันไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูงอย่างมี

นยัสาํคญั  นอกจากน้ี การบนัทึกบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงินของบริษทั

จดทะเบียน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน อตัราส่วน

ระหว่างสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนระหว่างทุนต่อสินทรัพยห์กัเงินสด ของหมวดธุรกิจ

ธนาคาร และอตัราส่วนของหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราส่วนการ

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ของหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ อีกทั้งยงัมีอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ของหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลทาํให้องค์กรและบุคลากรต่างๆจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการ

รับมือกบัผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

Abstract 

This independent study’s objective is to investigate the relationship between doubtful accounts and    deferred tax 
and the effects of deferred tax on the listed companies in Finance industry, the Stock Exchange of Thailand. The 
research studies 11 banking companies and 31 finance & securities companies. The results indicate that the relations 
between doubtful accounts and deferred tax for both of banking and finance & securities companies are highly 
significant. In addition, the recognition of deferred tax affects to the following financial ratios which are Return on 
Assets, Return on Fixed Assets, Fixed Asset to Net worth and Net Worth to Asset less Cash for the companies 
listed on Banking sector and Debt Ratio, Return on Assets and Total Assets Turnover for the companies listed on 
Finance & Securities sector. Moreover, some financial ratios are not affected by the recognition deferred tax. They 
are Return on Fixed Assets and Fixed Assets Turnover for the companies listed on Finance & Securities sector. 
The organizations and employee should prepare for the deferred tax effects. 
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1.บทนํา 

 เน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  เป็นตน้ไป โดยมีสาระสาํคญั คือ การกาํหนดใหมี้การนาํเอาวิธีภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี (Deferred Income Tax) มาถือปฏิบติั 

 จากการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์จาํนวน 42 บริษทั เพ่ือ

ศึกษาถึงองค์ประกอบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในเบ้ืองต้นว่าเกิดจากรายการบญัชีใดท่ีก่อให้เกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราว พบว่า การเปล่ียนแปลงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นส่งผลต่อบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมากท่ีสุดเป็น

จาํนวน 19 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของบริษทัทั้งหมด การเปล่ียนแปลงบญัชีประมาณการหน้ีสินส่งผลต่อบญัชี

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวน 7 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของบริษทัทั้งหมด ดงันั้นวตัถุประสงคก์ารศึกษา

ในคร้ังน้ี คือ ศึกษาองคป์ระกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษาความแตกต่างระหว่าง

หลกัการบญัชีและหลกัการทางภาษีอากรในเร่ืองของเกณฑ์การตั้งหน้ีสงสัยจะสูญ  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งหน้ีสงสยัจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และการวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อ

อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

หมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์โดยผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

บุคคลและองคก์รทางดา้นต่างๆ อาทิเช่น นกัลงทุนสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการช่วยวิเคราะห์งบการเงินของ

บริษทั เพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ และผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายทางการบญัชีใน

การวางแผนการบริหารจดัการและบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม อาจทาํการประเมินผลกระทบท่ีมีต่อบริษทั

เพ่ือวางแผนขั้นตอนการดาํเนินงาน 

2.  แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

1. ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (1) เงินสาํรอง (ค) กาํหนดใหน้าํเงินสาํรองท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนถือเป็นรายจ่าย

ในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีไดเ้ตม็จาํนวน แต่จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

 เงินสาํรองท่ีกนัไวเ้ป็นค่าเผื่อหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับหน้ีจากการใหสิ้นเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย ์

บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ไดก้นัไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชยห์รือ

กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เฉพาะ

ส่วนท่ีตั้งเพ่ิมข้ึนจากเงินสาํรองประเภทดงักล่าวท่ีปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบญัชีก่อน 

        เงินสํารองส่วนท่ีตั้ งเพ่ิมข้ึนตามวรรคหน่ึง และไดน้าํมาถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิไปแลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ต่อมาหากมีการตั้งเงินสาํรองประเภทดงักล่าวลดลง ใหน้าํเงินสาํรอง

ส่วนท่ีตั้งลดลงซ่ึงไดถื้อเป็นรายจ่ายไปแลว้นั้น มารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีตั้งเงินสํารอง

ลดลงนั้น   
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 2. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเป็นการ

รับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัตอ้งมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในรายงานของแต่ละงวด อย่างสมํ่าเสมอ การคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีรับรู้สินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินโดยอิงตามอตัราภาษีท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในรายงาน  

 3. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ กิจการจะมีการประมาณจาํนวนหน้ี

สงสยัจะสูญ สาํหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และตั้งเป็นบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญนาํไปลดมูลค่าของลูกหน้ีเพ่ือใหแ้สดงมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บได ้การพิจารณา

จาํนวนหน้ีสงสัยจะสูญให้พิจารณาทั้ งลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีท่ีอ่ืน และให้พิจารณาแยกต่างหากจากกัน การ

ประมาณจาํนวนหน้ีสงสยัจะสูญ ควรใชวิ้ธีการประมาณท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะลูกหน้ีของกิจการแต่ละแห่ง   

 4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 31/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินสํารอง

ของสถาบนัการเงิน ใหส้ถาบนัการเงินกนัเงินสาํรองสาํหรับผลต่างของยอดหน้ีคงคา้งกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี สถาบนัการเงินตอ้งตดัจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละกนัเงินสาํรองตามลกัษณะการจดั

ชั้นสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี  สินทรัพยจ์ดัชั้นสูญ ใหส้ถาบนัการเงินตดัออกจากบญัชีทั้งจาํนวน  สินทรัพยจ์ดัชั้นสงสยั

จะสูญ จดัชั้นสงสัย หรือจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน ใหส้ถาบนัการเงินกนัเงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สินทรัพยจ์ดั

ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ร้อยละ 2 หรือจดัชั้นปกติร้อยละ 1 

 5. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

     5.1 อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย ์ไดก้ล่าวถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์  โดยมีการปรับปรุงแนวคิดมาจาก Commercial Bank Ratio : Analysis and Call 

Report Spreading System  ดงัน้ี 1.อตัราส่วนระหว่างสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (FNW) สูตรท่ีใช้

ในการคาํนวณ คือ (สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน / ส่วนของผูถื้อหุ้น) x 100 2.อตัราส่วนระหว่างส่วนของผูถื้อหุ้นต่อ

สินทรัพยห์กัเงินสด (NWA) สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณคือ ((ส่วนของผูถื้อหุน้ / (สินทรัพยท์ั้งหมด-เงินสด)) x 100 

     5.2 อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ไดก้ล่าวในเร่ืองของการวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลจากงบการเงินเดียวกนัหรือขอ้มูลจากงบการเงินต่างงบกนัก็ได ้เช่น 1.อตัราส่วน

ของหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณ คือ (หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม) x 100 2.อตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม สูตรท่ีใช้ในการคาํนวณ (กาํไรสุทธิ / สินทรัพยร์วมเฉล่ีย) x 100 3.อตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยร์วม สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณ คือ ยอดขาย / สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

 2.งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

สมศกัด์ิ แซ่แต ้(2550, 75-78) ไดศึ้กษาความสาํคญัของหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่มรวมถึงฐานะและ

ความสามารถในการดาํเนินงานของธนาคาร โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินต่างๆ มาวิเคราะห์ ซ่ึงผลการศึกษาคือ ไม่

มีความแตกต่างกนัมากนกัระหว่างขอ้มูลงบการเงินเฉพาะส่วนของธนาคารเปรียบเทียบกบังานการเงินรวมของ
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ธนาคารไทยพาณิชย ์เน่ืองจากยงัเป็นช่วงเร่ิมตน้ท่ีใหธ้นาคารต่างๆไดป้รับตวั เพ่ือรองรับการปฏิบติัจากหลกัเกณฑ์

การกาํกบัแบบรวมกลุ่มในอนาคต 

อริศรา กาํจดัภยั  (2555, 1-23) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบักาํไรสุทธิของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ ไดท้าํการศึกษารายการท่ีก่อใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีในแต่ละอุตสาหกรรมและไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการเปล่ียนแปลงของภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีและอตัราการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิ  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ารายการท่ีก่อใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีในแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทรายการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละอุตสาหกรรมและยงัรวมไป

ถึงความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชีท่ีแต่ละธุรกิจ ถือปฏิบติัต่างกนั  และพบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับอตัราการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิแต่ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อตัราการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิ อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบั 0.01 

กิตติมา อคัรนุพงศ ์และ นิยะดา วเิศษบริสุทธ์ิ (2557, 5-23) ไดศึ้กษานโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานบงัคบัใช ้และตรวจสอบผลกระทบของมาตรฐานฉบบัน้ี ต่อ

สภาพหน้ีและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

พบว่า บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใชว้ิธีคาํนวณผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีผลประโยชน์พนกังานปรับกบักาํไรสะสมตน้งวดมากเป็นอนัดบั 1 และค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อตัราส่วนแสดงสภาพหน้ีท่ีมีการรวมเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ซ่ึงมีอตัราท่ี

สูงกวา่อตัราส่วนแสดงสภาพหน้ีท่ีเอาผลกระทบของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ออกอยา่งมีนยัสาํคญั  

3.วธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ยกเวน้ หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต เน่ืองจากหมวดธุรกิจดงักล่าวนั้นมีวิธีการรับรู้รายการทางบญัชี

ท่ีมีความแตกต่างไปจากหมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัในของหมวดธุรกิจ

ธนาคารประกอบดว้ย 11 บริษทั หมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยน์ั้นประกอบดว้ย 31 บริษทั รวม 42 บริษทั 

ตวัแปรในการศึกษา  

อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)             

เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติันั้น โดยอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคาร ดงัตารางท่ี 1 

และอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 อตัราส่วนทางการเงินหมวดธุรกิจธนาคารท่ีไดรั้บผลกระทบและอตัราส่วนท่ีมีการปรับเอาผลกระทบ

ของมาตรฐาน  
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   การบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง2555) เร่ือง ภาษีเงินไดอ้อก 

อตัราส่วน 
อตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ด้รับ

ผลกระทบ 
อตัราส่วนทีม่กีารปรับเอาผลกระทบของรายการออก 

1.อตัราผลตอบแทนจาก  

  สินทรัพยร์วม 

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย
× 100  

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย − DTA ∗
× 100 

2.อตัราผลตอบแทนจาก 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเฉล่ีย
× 100 

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเฉล่ีย − DTA ∗
× 100 

3.อตัราส่วนระหวา่ง 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   

  ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด
× 100 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม − DTA ∗
ส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด

× 100 

4.อตัราส่วนระหวา่งทุน 

  ต่อสินทรัพยห์กัเงินสด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด

สินทรัพยร์วม − เงินสด
× 100 

ส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด

(สินทรัพยร์วม − DTA ∗) − เงินสด
× 100 

DTA* = สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ตารางท่ี 2 อตัราส่วนทางการเงินหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยท่ี์ได้รับผลกระทบและอตัราส่วนท่ีมีการปรับเอา

ผลกระทบของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

อตัราส่วน อตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ด้รับผลกระทบ อตัราส่วนทีม่กีารปรับเอาผลกระทบของรายการออก 

1.อตัราส่วนของหน้ีสิน   

  ต่อสินทรัพยร์วม  

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม
× 100 

หน้ีสินรวม − DTL ∗∗
สินทรัพยร์วม − DTA ∗ × 100 

2.อตัราผลตอบแทนจาก 

  สินทรัพยร์วม  

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย
× 100 

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย − DTA ∗
× 100 

3.อตัราผลตอบแทนจาก 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเฉล่ีย
× 100 

กาํไรสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเฉล่ีย − DTA ∗
× 100 

4.อตัราส่วนการ 

  หมุนเวยีนของ   

  สินทรัพยร์วม 

รายไดร้วม

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย
 

รายไดร้วม

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย − DTA ∗
 

5.อตัราส่วนการ  

  หมุนเวยีนของ 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

รายไดร้วม

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเฉล่ีย
 

รายไดร้วม

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเฉล่ีย − DTA ∗
 

DTA* =  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

DTL** =  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ จาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 

1. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2. เอกสารอา้งอิง ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํรา รายงาน บทความ และเอกสารวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาทิเช่น 1. ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (1) เงินสาํรอง (ค)  2. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้3. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ หน้ีสูญ  4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ท่ี สนส. 31/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดั ชั้นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 5. วิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นท่ี 1 การใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยการนาํเอาขอ้มูลหน้ีสงสัยจะสูญ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีเก็บรวบรวมมาจากงบการเงินนาํมาทาํการวิเคราะห์ โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ขั้นท่ี 2 ศึกษาความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติในการคาํนวณสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพียง 2 ตวั คือ หน้ี

สงสยัจะสูญกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยเลือกใชห้ลกัสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  

 ขั้นท่ี 3 ศึกษาผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน คาํนวณ

อตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดจะไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

และอตัราส่วนท่ีมีการปรับเอาผลกระทบของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

ในขั้นน้ีมีการแยกการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารนั้นจะใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ยสถิตินอนพารามิเตอร์แบบวิลคอกสนั และบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ยสถิติค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม สัมพนัธ์กนั เพ่ือทดสอบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีรวมผลกระทบกบั

อตัราส่วนทางการเงินท่ีเอาผลกระทบของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก มี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่ โดยมีการกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของ

บริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

1. รายการท่ีก่อใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและ

หลกัทรัพย ์ทุกบริษทัมีขอ้มูลสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบแสดงฐานะการเงิน   

 บริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคารมีรายการบญัชีท่ีเป็นองค์ประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีมากเป็นอนัดบั 1 คือการเปล่ียนแปลงบญัชีประมาณการหน้ีสิน เป็นจาํนวน 5 บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 
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45.45 การเปล่ียนแปลงบัญชีประมาณการหน้ีสินทาํให้เกิดสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี เน่ืองจากการ

ประมาณการหน้ีสินตามมูลค่าทางบญัชีมีมูลค่ามากกว่าทางภาษีอากรบริษทัสามารถนาํหน้ีสินส่วนนั้นไปหักเพ่ือ

คาํนวณกาํไรทางภาษีในอนาคต  

บริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยมี์รายการบญัชีท่ีเป็นองคป์ระกอบของสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีมากเป็นอนัดบั 1 คือการเปล่ียนแปลงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เป็นจาํนวน 16 บริษทั หรือคิด

เป็นร้อยละ 51.61 การเปล่ียนแปลงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทาํใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจาก

บญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามมูลค่าทางบญัชีมีนอ้ยกวา่มูลค่าทางภาษีอากร บริษทัจะไดคื้นในงวดอนาคต  

 2. รายการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและ

หลกัทรัพย ์บางบริษทัไม่มีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรวมจาํนวนทั้งส้ิน 11 บริษทั ประกอบดว้ยหมวด

ธุรกิจธนาคาร 1 บริษทั และหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์10 บริษทั  

 บริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคารมีรายการบญัชีท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีมากเป็นอนัดบั 1 คือ การเปล่ียนแปลงบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 4 บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 40  

 บริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยร์ายการบญัชีท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีมากเป็นอนัดบั 1 คือ การเปล่ียนแปลงบญัชีค่านายหนา้รอตดับญัชีจาํนวน 3 บริษทั หรือคิด

เป็นร้อยละ 14.29  

 ส่วนที่ 2 ความแตกต่างของเกณฑ์การรับรู้หนีส้งสัยจะสูญ ระหว่างหลกัการบัญชีและหลกัภาษอีากร 

 ความแตกต่างของเกณฑก์ารรับรู้หน้ีสงสัยจะสูญ ระหว่างหลกัการบญัชีและหลกัภาษีอากร คือ หน้ีสงสัย

จะสูญตามหลกัการบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายได ้ซ่ึงกิจการมีการประมาณจาํนวนหน้ีสงสยัจะสูญ สาํหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่า

จะเรียกเก็บไม่ได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และตั้งเป็นบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนาํไปลดมูลค่าของลูกหน้ี 

การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในวนัส้ินงวด มี 3 วิธี คือ 1. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ 2. การ

ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ี 3. ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจากการพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย ซ่ึง

หลกัการบญัชีนั้นไม่กาํหนดอตัราในการตั้งหน้ีสงสยัจะสูญไว ้กิจการสามารถกาํหนดอตัราไดต้ามเห็นสมควรหรือ

ตามประสบการณ์ และรวมไปถึงมีการปฏิบติัตามอตัราขั้นตํ่าของธนาคารท่ีมีการประกาศใช้โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงต่างจากหลกัการทางภาษีอากรคือ หลกัการทางภาษีอากรกาํหนดให้หน้ีสงสัยจะสูญจะสามารถ

นาํมาเป็นรายจ่ายไดก้ต่็อเม่ือหน้ีสงสยัจะสูญนั้นเป็นไปตามมาตรา 65 ตรี (1) เงินสาํรอง (ค)  

ความแตกต่างของเกณฑก์ารรับรู้หน้ีสงสัยจะสูญ ระหว่างหลกัการบญัชีและหลกัภาษีอากรนั้นจะทาํให้

เกิดผลแตกต่างชัว่คราว ซ่ึงผลแตกต่างชัว่คราวอาจเกิดจากการให้สินเช่ืออ่ืนท่ีไม่เขา้เกณฑต์ามประมวลรัษฎากร

มาตรา 65 ตรี (1) เงินสาํรอง (ค) จึงถือวา่เป็น สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DTA) ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราว

ท่ีใชห้กัภาษีในอนาคต 
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 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนีส้งสัยจะสูญกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของบริษัท

จดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัจดทะเบียน

หมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์โดยใชค่้าสถิติในการคาํนวณสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งหน้ีสงสยัจะสูญ กบั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหมวดธุรกิจ

ธนาคารและ หมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์
 

หมวดธุรกจิ ความสัมพนัธ์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 
Sig. (2-tailed) 

ธุรกิจธนาคาร หน้ีสงสยัจะสูญ กบั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.708 0.015 

ธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ หน้ีสงสยัจะสูญ กบั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.915 0.000 

บริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั 0.708 มีค่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.015 และบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน

เท่ากบั 0.915 มีค่าเป็นบวก และมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงแสดงถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญ

กบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัจดทะเบียนทั้ง 2 หมวดธุรกิจนั้นมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัและมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีต่ออตัราส่วนทางการเงนิของบริษัทจดทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่ออตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ืองภาษีเงินได ้ระหว่าง อตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ืองภาษีเงินได ้และอตัราส่วนท่ีมีการปรับเอาผลกระทบของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองภาษีเงินได ้ออก โดยการทดสอบบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจ

ธนาคารนั้นจะใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิตินอนพารามิเตอร์แบบวิลคอกสนั โดยผลการทดสอบเป็นดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 12   (ปรับปรุง 2555)   

 เร่ือง ภาษีเงินได ้ของบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคาร 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
ความแตกต่าง

ของค่าเฉลีย่ 

ค่า 

 Z-test 

Sig.1 

tailed 

ความมี

นัยสําคญัของค่า 

Z-test 

ผลกระทบจากการ

ปฏิบัตติามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที ่12 

ผลกระทบ

ในทางทีด่ขีึน้

หรือแย่ลง 

ROA – ROA Adj. (%) -0.0024% -2.934 0.0015 มีนยัสาํคญั ตํ่าลง แยล่ง 

ROFA - ROFA Adj.(%) -1.8571% -2.934 0.0015 มีนยัสาํคญั ตํ่าลง แยล่ง 
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ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 12   (ปรับปรุง 2555)   

                 เร่ือง ภาษีเงินได ้ของบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคาร (ต่อ) 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
ความแตกต่าง

ของค่าเฉลีย่ 

ค่า 

 Z-test 

Sig.1 

tailed 

ความมี

นัยสําคญัของค่า 

Z-test 

ผลกระทบจากการ

ปฏิบัตติามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที ่12 

ผลกระทบ

ในทางทีด่ขีึน้

หรือแย่ลง 

FNW - FNW Adj. (%) 2.0862% -2.934 0.0015 มีนยัสาํคญั สูงข้ึน แยล่ง 

NWA - NWA Adj. (%) -0.0244% -2.934 0.0015 มีนยัสาํคญั ตํ่าลง แยล่ง 

ROA  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง  2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ROA Adj. = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

ROFA  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ROFA Adj.  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 12  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

FNW  = อตัราส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

FNW Adj.  = อตัราส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

NWA  = อตัราส่วนทุนต่อสินทรัพยห์กัเงินสดท่ีไดรั้บผลกระทบ จากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

NWA Adj.  = อตัราส่วนทุนต่อสินทรัพยห์กัเงินสดเม่ือเอาผลกระทบ จากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

ผลการทดสอบ พบวา่ ทุกอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารไดรั้บผลกระทบจาก

มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองภาษีเงินได ้โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีค่าความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคญั และผลกระทบเม่ือบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารนาํเอามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติันั้น พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้คือ ทุกอตัราส่วนทางการเงินนั้นไดรั้บผลกระทบในทางท่ีแยล่ง 

การทดสอบบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยจ์ะใชก้ารทดสอบ t-test และเป็นการทดสอบแบบ 

Paired- Sample One-sided t-test ซ่ึงผลการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้ดงัตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)   

  เร่ือง ภาษีเงินได ้ของบริษทัจดทะเบียนหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์

อตัราส่วนทางการเงนิ 

ความ

แตกต่าง

ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่า  

t-test 

Sig. 

1 tailed 

ค่าเฉลีย่

แตกต่างกนัมี

นัยสําคญั

หรือไม่ 

ผลกระทบจากการ

ปฏิบัตติาม

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที ่12 

ผลกระทบในทาง

ทีด่ขีึน้หรือแย่ลง 

Debt Ratio - Debt Ratio Adj. (%) -0.26% -1.82 0.0390 มีนยัสาํคญั ตํ่าลง ดีข้ึน 

ROA - ROA Adj. (%) -0.03% -3.71 0.0005 มีนยัสาํคญั ตํ่าลง แยล่ง 

ROFA - ROFA Adj.(%) -5.52% -1.45 0.0790 ไม่มีนยัสาํคญั 
ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 

ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)   

  เร่ือง ภาษีเงินได ้ของบริษทัจดทะเบียนหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

ความ

แตกต่าง

ของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่า  

t-test 

Sig. 

1 tailed 

ค่าเฉลีย่

แตกต่างกนัมี

นัยสําคญั

หรือไม่ 

ผลกระทบจากการ

ปฏิบัตติาม

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที ่12 

ผลกระทบในทาง

ทีด่ขีึน้หรือแย่ลง 

Total asset turnover - 

Total asset turnover Adj. (เท่า) 

-0.0021 -4.65 0.000 มีนยัสาํคญั ตํ่าลง แยล่ง 

Fix asset turnover - 

Fix asset turnover Adj. (เท่า) 

-0.4076 1.7301 0.100 ไม่มีนยัสาํคญั ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 

ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 

Debt Ratio = อตัราส่วนของหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

Debt Ratio Adj. = อตัราส่วนของหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

ROA =  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ROA Adj.   = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

ROFA   = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ROFA Adj.  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 12  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

Total asset turnover  = อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

Total asset turnover Adj. = อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

Fix asset turnover  = อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

Fix asset turnover Adj.  = อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเม่ือเอาผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ออก 

ผลการทดสอบ พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้คือ อตัราส่วนของหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม มีค่าความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ไดรั้บผลกระทบคือ มีอตัราส่วนตํ่าลง ซ่ึงส่งผลทาํใหอ้ตัราส่วนดีข้ึน อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีค่าความ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั ไดรั้บผลกระทบคือ มีอตัราส่วนตํ่าลง ซ่ึงส่งผลทาํใหอ้ตัราส่วนแย่ลง และอตัราส่วน

การหมุนเวียนของสินทรัพย ์จะไดรั้บผลกระทบคือ มีอตัราส่วนตํ่าลง ซ่ึงส่งผลทาํใหอ้ตัราส่วนแย่ลง นอกจากน้ียงั

พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมนั้น มี

ค่าความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 รายการท่ีก่อใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมากเป็นอนัดบั 1 ของบริษทัจดทะเบียนใน

หมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ คือการเปล่ียนแปลงบญัชีประมาณการหน้ีสิน และการ

เปล่ียนแปลงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามลาํดบั  และรายการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มาก
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เป็นอนัดับ 1 ของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ คือ การ

เปล่ียนแปลงบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงบญัชีค่านายหนา้รอตดับญัชี ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 2 ความแตกต่างของเกณฑก์ารรับรู้หน้ีสงสยัจะสูญ ระหวา่งหลกัการบญัชีและหลกัภาษีอากรนั้นจะ

ทาํให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราว ซ่ึงผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดจากการให้สินเช่ืออ่ืนท่ีไม่เขา้เกณฑ์ตามประมวล

รัษฎากรมาตรา 65 ตรี (1) เงินสาํรอง (ค) จึงถือวา่เป็น สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DTA) ซ่ึงเป็นผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในอนาคต 

ส่วนท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัจดทะเบียนหมวด

ธุรกิจธนาคารและหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ทั้ง 2 หมวดธุรกิจนั้นมีความสมัพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนท่ี 4 ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่ออตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบ

จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้บริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารนั้น

อัตราส่วนทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบคือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ซ่ึงมีค่าตํ่ าลง กล่าวคือ

ความสามารถในการทาํกาํไรสุทธิและประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยร์วมของบริษทัแยล่ง อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึงมีค่าตํ่าลง กล่าวคือความสามารถในการทาํกาํไรสุทธิและประสิทธิภาพในการใช้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัแย่ลง อตัราส่วนระหวา่งสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีค่าสูงข้ึน 

กล่าวคือเงินนาํมาลงทุนในธนาคารยงัไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตอ้งทาํการกูย้ืมมาบางส่วน

เพ่ือมาลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และอตัราส่วนระหว่างทุนต่อสินทรัพยห์ักเงินสด ซ่ึงมีค่าตํ่าลง กล่าวคือ 

ธนาคารมีเงินทุนจากส่วนของเจา้ของนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท่ี์หกัดว้ยเงินสดทาํใหบ้ริษทัแย่ลง บริษทัจด

ทะเบียนหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์  อตัราส่วนทางการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ คืออตัราส่วนของหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม ซ่ึงมีค่าตํ่าลง กล่าวคือบริษทัมีความสามารถในการชาํระหน้ี  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ซ่ึงมีค่า

ตํ่าลง กล่าวคือความสามารถในการทาํกาํไรสุทธิของบริษทัและประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยร์วมของบริษทัแย่

ลง และอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย ์  ซ่ึงมีค่าตํ่าลง กล่าวคือความสามารถในการบริหารสินทรัพยร์วมของ

ธุรกิจแยล่ง และนอกจากน้ียงัพบวา่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนรวม นั้นไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ภาษีเงินได ้

อภิปรายผล 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้ีสงสัยจะสูญกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจ

ธนาคาร และหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์ทั้ง 2 หมวดธุรกิจนั้นมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญั หากบริษทัไม่ตอ้งการใหมี้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสูง ผูบ้ริหารควร

มีการประชุมเพ่ือทบทวนการกาํหนดนโยบายในการตั้งค่าหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้ตวัเลขทางบญัชีสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑท์างภาษีให้มากท่ีสุด เพ่ือลดจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และในส่วนของการวิเคราะห์

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนาคาร และ

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินของบริษัททั้ งดีข้ึนและแย่ลง ซ่ึง

ผลกระทบนั้นจะส่งผลมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บับญัชีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
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ตดับญัชีวา่มีมากหรือนอ้ย ดงันั้นการท่ีบริษทันาํเอามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาถือปฏิบติั ทาํให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงส่งผลทาํให้องค์กรและ

บุคลากรต่างๆจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะ 

 การท่ีบริษทันาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทาํใหส่้งผล

กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ทาํใหอ้งคก์รและบุคลากรต่างๆ จะตอ้งเตรียมความพร้อม

ต่อผลกระทบไดแ้ก่ 

  1. ผูบ้ริหาร ควรทาํความเขา้ใจในมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ใน

ประเด็นต่างๆท่ีสาํคญั เพ่ือกาํหนดนโยบายทางการบญัชีในการวางแผนการบริหารจดัการและบริหารสินทรัพยไ์ด้

อย่างเหมาะสม เพ่ือวางแผนขั้นตอนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 2. นกัลงทุน การนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการช่วยวิเคราะห์งบการเงินนั้นตอ้งทาํศึกษานโยบายการบญัชีของ

บริษทัก่อน เน่ืองจากอตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงินนั้นมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีนกัลงทุนจะ

สามารถใชข้อ้มูลในการประกอบการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. สภาวิชาชีพบญัชี แนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัการทางภาษีอากรมากข้ึน เพ่ือกาํไรสุทธิทางบญัชีจะไดมี้ความใกลเ้คียงกบักาํไรสุทธิ

ทางภาษีอากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 558 
 

บรรณานุกรม 

 
กิตติมา  อคัรนุพงศ ์และ นิยะดา  วิเศษบริสุทธ์ิ.  (2557).  นโยบายการบญัชีและผลกระทบของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังานต่อบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  วารสารวิชาชีพบญัชี, 10(29),  5-23. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2555).  อตัราส่วนสาํคญัของธนาคารพาณิชยไ์ทย.  คน้เม่ือ 25 มิถุนายน 2558,   

จาก http://www2.bot.or.th/statistics 

ไพจิตร  โรจนวานิช, สาโรจน ์ ทองประคาํ และ ชุมพร  เสนไสย.  (2553).  ภาษีสรรพากร.  กรุงเทพมหานคร:  

บริษทั สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จาํกดั. 

เพชรี  ขมุทรัพย.์  (2555).  วิเคราะห์งบการเงินหลกัและการประยกุต ์(พิมพค์ร้ังท่ี 12).  กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ยทุธ  ไกยวรรณ์.  (2553).  หลกัสถิติวิจยัและการใชโ้ปรแกรม SPSS (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วาสนา  สิงหโกวินท.์  (2527).  การจดัการธนาคารพาณิชย.์ กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช. 

วรศกัด์ิ  ทุมมานนท.์  (2548).  การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร:  

บริษทั ธรรมนิติ เพรส จาํกดั. 

สุกญัญา  ภู่สุวรรณรัตน.์  (2552).  การเงินธุรกิจ (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพมหานคร: บริษทั วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั. 

สุธี  คทวณิช และ กษิติ  เกตุสุริยงศ.์  (2554).  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี.  วารสารนกับริหาร, 31(2),  112-121.  

สุธี  คทวณิช.  (2555).  ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี.  วารสารนกับริหาร, 32(1),  

72-81. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัถ.์  (2555).  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ภาษีเงินได.้  คน้เม่ือ 14 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.fap.or.th 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัถ.์  (2555).  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ืองหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ.   

คน้เม่ือ 9 มิถุนายน 2558, จาก http://www.nukbunchee.com 

สมศกัด์ิ  แซ่แต.้  (2550).  การวิเคราะห์ธนาคารพาณิชยภ์ายใตแ้นวคิดกาํกบัแบบรวมกลุ่ม. คน้เม่ือ 25 มิถุนายน 

2558,  จาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ec/0441 

อริศรา  กาํจดัภยั.  (2555).  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและกาํไรสุทธิของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์=  An Analysis of relationship  between deferred income tax and net 

profit of listed companies in Stock Exchange of Thailand (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท).  คน้เม่ือ 26 

พฤษภาคม 2558, จาก http://library.cmu.ac.th 
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ส่วนประสมทางการตลาดและแนวทางในการขายผลผลติทางการเกษตรของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

MARKETING MIX AND APPORCH TO SALE AGRICULTURAL 

PRODUCTS OF RUBBER PLANTERS IN KRANUAN DISTRICT  

KHON KAEN PROVINCE 

ชวศิ เอีย่มจิตติรักษ์1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 

Chawit Eiemjitirak and Pattarawadee Permwanichagun 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือหาแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตร

ของเกษตรกรชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ใหมี้ทางเลือกการขายใหไ้ดก้าํไรสูงสุด การศึกษาคร้ังน้ี

ใชเ้คร่ืองมือเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย และส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มี

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 30 คน จากการศึกษาพบว่า แนวทางการในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวน

ยาง (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ การอบรมพฒันาองค์ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร

ยางพารา และการสนบัสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยางพาราจากภาครัฐใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวน

ยาง (2) ดา้นราคา คือ การขายผลผลิตในตลาดประมูล และการแต่งตั้งตวัแทนกลุ่มแต่ละหมู่บา้น เพ่ือเพ่ิมอาํนาจในการ

ต่อรองการขาย (3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ การขายผลผลิตทางการเกษตรให้แหล่งรับซ้ือท่ีมีตราชัง่ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานจากสํานกัชัง่ตวงวดั (4) การส่งเสริมการตลาด คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประชาสัมพนัธ์

แหล่งรับซ้ือท่ีการจดทะเบียนทางการคา้อยา่งถูกตอ้ง 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด, เกษตรกรชาวสวนยาง, ยางพารา 

ABSTRACT 

This study aims to study the behaviors and marketing mix, in order to find the approach to sale agricultural products of 

rubber planters in Kranuan district, Khon Kaen province which as an alternative way to get a highest profit. The 

qualitative method is applied in this study by interviewing STP Analysis along with marketing mix strategies (4Ps). The 

sample group includes 30 people. As a result of the study found that the approach to sale agricultural products of rubber 

planters are (1) products; the training to develop knowledge, exchange experiences in producing the agricultural products, 

specifically rubber and promote processing technology of agricultural products from public sector to rubber planters (2) 

price; rubber selling in auction market and the appointment the group representatives of each village to increase the power 

in selling negotiation (3) channel of distribution; the selling of agricultural products to other purchasing sources that have 

scales which certified by Central Bureau of Weights and Measures (4) marketing promotion; Rubber Authority of 

Thailand (RAT) supports the purchasing sources which have the legal trade registration. 

Key words: Behaviors, Marketing Mix, Rubber Planters, Rubber 
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1. บทนํา 

     ยางพาราถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรชนิดหน่ึงท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ของประเทศไทย 

มูลค่ารวม 244,748 ลา้นบาท (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) สาํหรับประเทศไทยนั้นยางพารามีตน้กาํเนิด

จากพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภกัดี ผูเ้ป็นเจา้ของสวนยางคนแรก ซ่ึงนาํตน้ยางพารามาจากประเทศมลายยู 

(สมศกัด์ิ วรรณศิริ, 2531) เป็นท่ีรู้กนัดีว่าภาคใตน้ั้นมีความเหมาะสมแก่การปลูกเพาะปลูกยางพาราเน่ืองจากมี

ภูมิอากาศร้อนช้ืน   

     ในขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีปลูกยางพารามีการขยายตวัพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราจากภาคใต ้ออกไปยงัภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราอาํเภอกระนวน ในจงัหวดัขอนแก่นมีเกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกยางพารา ปลูก

ออ้ย ทาํนา และเล้ียงสัตว ์(โคเน้ีอ-โคนม) แต่เน่ืองจากสมาชิกขาดความรู้ในการบริหารจดัการ ทาํใหก้ารรวบรวม

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของชาวสวนยางนั้นลดนอ้ยลง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินธุรกิจซ้ือ

ขายผลผลิตยางพารายางในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่นคือ ปัญหาเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางตํ่า มีหลายสาเหตุ เช่น การ

บาํรุงดูแลรักษาตน้ยาง สภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา ส่วนประสมทาง

การตลาด และแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดั

ขอนแก่น 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

     การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ใน

อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น สามารถออกแบบกรอบแนวคิดการศึกษาได้แก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม (2) ส่วนประสมทางการตลาด จากนั้นนาํมา (3) วิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย (STP Analysis) เพ่ือทาํการ

หาแนวทางการในการตดัสินใจการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดั

ขอนแก่น เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่เกษตรกร                      

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การวเิคราะห์ตลาดเป้าหมาย (STP Analysis) 

     ฉตัยาพร เสมอใจ (2549) กล่าวว่า STP Model คือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วน

ตลาด กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะนาํมาใชเ้พ่ือให้ธุรกิจ

บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

     1. Segmentation หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งให้เหมือนตลาดท่ีชัดเจนก่อนท่ีจะ

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสามารถใชปั้จจยัการแบ่งส่วนตลาด ดงัน้ี 

      แบ่งตามลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ตวัแปรท่ีกาํหนดไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา ครอบครัว เป็นตน้ 
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      แบ่งตามหลกัภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เป็นการวิเคราะห์พ้ืนท่ีของกลุ่มเป้าหมายวา่พ้ืนท่ีในการทาํ

การตลาดควรเป็นแบบใด โดยมีตวัแปรในการแบ่งคือ ประเทศ ภูมิภาค จงัหวดั เป็นตน้ 

      แบ่งตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) มีตวัแปรในการแบ่งคือ รูปแบบการดาํเนินชีวิต ค่านิยม 

บุคลิกของผูใ้ช ้ชนชั้นทางสงัคม เป็นตน้  

      แบ่งตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Segmentation) ศึกษาพฤติกรรมการใชข้องกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตวั

แปรในการวดัผลคือ โอกาสของการใช ้ความถ่ีในการใช ้อตัราการใช ้เป็นตน้ 

      2. Targeting หมายถึง การกาํหนดตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาถึงตลาดเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการเลือกตลาด

เป้าหมาย ดงัน้ี   

      2.1 ประเมินสถานการณ์ตลาดโดยพิจารณาถึงขนาดของตลาด ความยากง่ายในการเขา้สู่ตลาด จาํนวนคู่แข่งใน

ตลาด ความรุนแรงในการแข่งขนัทางในตลาด ผูน้าํตลาดคือใคร เป็นตน้ 

      2.2 เลือกตลาดเป้าหมายโดยการเลือกตลาดจะตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑโ์ดยมีวิธีเลือกดงัน้ี 

     3. Positioning หมายถึง การวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑโ์ดยการเนน้จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์คุณภาพ ความทนทาน 

รูปลกัษณ์ รูปแบบ ราคาของผลิตภณัฑ ์การใชง้านตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีตอ้งเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัใน

ตลาดว่าเรามีอะไรดีหรือดอ้ยกว่า เม่ือทาํการวิเคราะห์แลว้เราจึงจะสามารถทราบไดว้่าผลิตภณัฑ์ของเราอยู่ใน

ตาํแหน่งใดของตลาด หรืออาจสร้างแผนภาพเพ่ือใหเ้ห็นตาํแหน่งของผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด 

     Keller (2012) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง การแบ่งกิจกรรมต่างๆโดยใช้

เคร่ืองมือทางการตลาดสามารถแบ่ง 4Ps ไดแ้ก่ (1) Product (2) Price (3) Place (4) Promotion  

     1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีตอบสนองเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมี

ตวัตน (Tangible) หรือไม่มีตวัตนก็ได ้(Intangible)  ผลิตภณัฑจึ์งประกอบไปดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี 

องคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การ

กาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

          1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) และความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive 

Differentiation) 

          1.2 การพิจารณาองคป์ระกอบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่าง

ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 

          1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพ่ือแสดง

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าทางจิตใจแก่ลูกคา้เป้าหมาย 

          1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และการปรับปรุงท่ีดีข้ึน 

(New and Improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงการตอบสนองของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหดี้ยิ่งข้ึน 

          1.5 กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนผสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์ 

     2. ราคา (Price) หมายถึง สินคา้และบริการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของจาํนวนเงิน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่าย

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ โดยคุณค่าจะมีความสัมพนัธ์ต่อราคาของผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บ หากราคาสูงเกินกว่า
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การรับรู้ของผูบ้ริโภคจะทาํให้ไม่สามารถขายสินคา้และบริการนั้นได ้(นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2556)           ดงันั้นผู ้

กาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่  

          2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) 

          2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Cost) 

          2.3 การแข่งขนั (Competition) 

          2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ (Other Factors) 

     3. การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง เป็นการระบายสินคา้และบริการไปถึงยงัมือผูบ้ริโภค โดยมี

พ่อคา้คนกลางท่ีทาํหนา้ท่ีซ้ือสินคา้และนาํสินคา้ไปขายต่อใหก้บัพ่อคา้ปลีก หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เป็นการเช่ือม

ช่องว่างระยะเวลาระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยใหเ้กิดความสะดวกและความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

(วิเชียร วิทยอุดม, 2556)  การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย  

     3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงเส้นทางผลิตภณัฑห์รือกรรมสิทธ์ิถูกเปล่ียนมือ

ไปยงัตลาด ในระบบช่องทางจดัหน่าย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค 

     3.2 การสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ย

ตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยงานท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 

          1. การขนส่ง (Transportation)  

          2. การเกบ็รักษาสินคา้ (Storage) และการคลงัสินคา้ (Warehousing) 

          3. การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management)  

     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่งสารไปยงัผูรั้บข่าวสารซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้ง

ข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือชกัจูงใหผู้รั้บข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองมาโดยความคาดหวงัใหเ้ป็นไปตามผูส่้ง

สารตอ้งการซ่ึงอาจใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ โดยใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือแบบประสมประสาน (Integrated 

Marketing Communication) (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556) ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

      4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รและผลิตภณัฑ ์

      4.2 การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารโดยใชบุ้คคล 

      4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา 

      4.4 การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) เป็นการใหข่้าวเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่องคก์ร 

      4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการตอบสนองโดยตรง 

 

3. วธีิการการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรคือ เกษตรชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 2,391 คน และกลุ่มตวัอย่างมี

จาํนวน 30 ตวัอย่าง เก็บขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ เลือกการสุ่มตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) โดยไม่

มีการกาํหนดเวลาว่าจะสุ่มใครล่วงหนา้ ผูศึ้กษาอาศยัขอ้มูลตวัอย่างจากคนแรกช่วยแนะนาํผูท่ี้สมควรเป็นตวัอย่าง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 563 

 
  
คนต่อไป ลกัษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัทางดา้นระยะเวลาจึงพิจารณาการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกั

ความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่ง (Nonprobability Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)   

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

     การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเกบ็เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพและ

รายไดเ้ฉล่ียต่อปี เน้ือท่ีสวนยาง รูปแบบผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ 

     ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขายผลผลิตทางการเกษตรยางพารา ผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยใชส่้วน

ประสมการตลาด (Keller, 2012) ซ่ึงประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ด้านราคา (Price) (3) ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

     ส่วนท่ี 3 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย (STP Analysis) เพ่ือสนับสนุนขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 

3.4 การรวบรวมข้อมูล  

     3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพ่ือทราบระดบัความคิดเห็น

ของส่วนประสมทางการตลาดและแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ในอาํเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน  

     3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลการเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ทั้งหน่วยงานของรัฐกบั

เอกชน การคน้ควา้ขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งคน้ควา้จากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นตน้ 

     ผูศึ้กษาไดอ้ธิบายวตัถุประสงค์ของการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผูส้ัมภาษณ์ถาม เพ่ือขจดัขอ้สงสัยก่อนตอบ

คาํถามนั้นๆ และขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํไปวิเคราะห์นาํเสนอในภาพรวม โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยผูศึ้กษาไดมี้

การสมัภาษณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประมวลผลจากการสมัภาษณ์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือสรุปและอภิปรายผลในเร่ืองต่างๆตามวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือหาแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ใน

อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง 

ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
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    4.1 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการขายผลผลติทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ใน

อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

     ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์ในการรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

จาํนวน 30 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถนาํเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายตุั้งแต่ อาย ุ

51-60 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาจนไปถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี มากกว่า 120,00 บาท เกษตรกรมีเน้ือท่ีสวนยางท่ีถือครองและไดรั้บผลผลิตแลว้ 

มากกว่า 10 ไร่ รูปแบบการขายผลผลิตทางการเกษตรยางพารา การขายอนัดบั 1 คือ ยางกอ้นถว้ย การขายอนัดบั 2 

คือ ยางแผ่นดิบ ช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรยางพาราไดแ้ก่ นิคมสหกรณ์ดงมูล โดยรูปแบบการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรยางพารานั้นมีการจัดส่งเอง และการขายผลผลิตยางพารา มีการขาย 3 คร้ังต่อเดือน ใน

ขณะเดียวกนัปริมาณการขายผลผลิตยางพารามีมากกวา่ 250 กิโลกรัมต่อเดือน ส่วนใหญ่ครอบครัวเป็นผูมี้ส่วนร่วม

ในการตดัสินใจขายผลผลิตยางพารา  

     ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขายผลผลิตทางการเกษตรยางพารา โดยผูถู้กสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

     ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เกษตรกรส่วนใหญ่มีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสะอาดในการจัดเก็บผลผลิตยางพารา 

เน่ืองจากการจดัเก็บแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ใช้ถุงในพลาสติกขนาดเท่ากระสอบถุงปุ๋ย แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาสําหรับ

เกษตรกรนั้นมกัเกิดจาก ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรมีการเจือปนเช่นเศษยางกอ้นถอ้ยมีการเจือปนของเศษดิน 

และใบยางพารา  

     ดา้นราคา (Price) การขายผลผลิตยางพาราผลผลิตยางพาราของเกษตรกรนั้นส่วนใหญ่จาํหน่ายใหแ้ก่แหล่งรับซ้ือ

ท่ีแจง้ราคาขายท่ีมีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนและไดรั้บเงินสดทนัที แต่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีอาํนาจการ

ต่อรองราคาขายให้แก่แหล่งรับซ้ือค่อนขา้งน้อย สาเหตุเกิดจากการขายในแต่คร้ังมีจาํนวนการขายผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีปริมาณนอ้ย   

     ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) การขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรนั้นมกัจะขายใหแ้หล่งรับซ้ือท่ีมีสถานท่ี

จอดรถสะดวก มีป้ายหนา้ร้านท่ีสามารถมองเห็นไดก่้อนจะถึงแหล่งรับซ้ือ แต่ส่ิงท่ีเกษตรกรมกัพบนั้นคือความไม่

มาตรฐานของตราชัง่จากบางแหล่งรับซ้ือ โดยตราชัง่นั้นเป็นส่ือกลางสาํคญัท่ีบ่งบอกปริมาณนํ้าหนกัในการซ้ือขาย 

ซ่ึงปริมาณนํ้าหนกัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่ราคาขาย 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรนั้นพบว่า ส่วนใหญ่ขายให้

สหกรณ์ เน่ืองจากไดรั้บการสะสมเงินออมแก่เกษตรกร และเกษตรทาํการขายใหแ้ก่แหล่งรับซ้ือท่ีไดรั้บคาํแนะนาํ

จากเพ่ือนบา้น  

     ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย (STP Analysis) เกษตรกรสามารถพิจารณาซ่ึงมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่       

     1. Segmentation ซ่ึงสามารถใชปั้จจยัการแบ่งส่วนตลาด ดงัน้ี 

      แบ่งตามลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นผูซ้ื้อสินคา้ทางการเกษตร ท่ีประกอบ

กิจการรับซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตทางการเกษตรยางพารา 
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      แบ่งตามหลกัภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เป็นผูซ้ื้อหรือพ่อคา้คนกลาง และสหกรณ์ ท่ีอยู่ในอาํเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่พ่อคา้หมู่บา้น พ่อคา้อาํเภอ พ่อคา้จงัหวดั นิคมสหกรณ์ดงมูล หรือบริเวณใกลเ้คียง 

ไดแ้ก่จงัหวดั อุดรธานี ร้อยเอด็ กาฬสินธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรสามารถเดินทางไดส้ะดวก หรืออาจมีผูซ้ื้อบางราย

มารับซ้ือถึงสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

      แบ่งตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Segmentation) ผูซ้ื้อท่ีตอ้งการผลผลิตทางการเกษตรยางพาราใน

รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ยางแผ่นดิบ ยางกอ้นถว้ย นํ้ ายางสด การรับซ้ือนั้นพิจารณาจากคุณภาพของความวตัถุดิบหลาย

ปัจจยัไดแ้ก่ ความช้ืน ความยืดหยุ่นของเน้ือยาง เป็นตน้ และราคาขายนั้นข้ึนอยู่กบัการตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและ

ผูข้าย โดยมีราคาตลาดกลางยางพาราเทียบเคียงตามความเหมาะสมของผูซ้ื้อและผูข้าย 

      2. Targeting กลุ่มเป้าหมายหลกั เกษตรขายผลผลิตทางการเกษตรยางพาราให้แก่พ่อคา้คนกลางหรือสหกรณ์ 

โดยทาํการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรยางพาราให้ได้ปริมาณจาํนวนมาก เพ่ือนําไปขายต่อให้แก่โรงงาน

ยางพาราท่ีรับซ้ือ 

      3. Positioning เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น สามารถกาํหนดตาํแหน่งทางการ

ตลาดดงันั้นผูศึ้กษาไดก้าํหนดปัจจยัท่ีผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการผลิตและดา้นปริมาณผลผลิตของ

เกษตรกร โดยเปรียบเทียบกบัเกษตรกรอาํเภออ่ืนในจงัหวดัขอนแก่น ดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ภาพที่ 1 ตาํแหน่งทางการตลาดของเกษตรกรชาวสวนยาง อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

 

  4.2 ผลการศึกษาแนวทางการในการตัดสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ในอําเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

     ผูศึ้กษาไดน้าํผลการศึกษาท่ีไดม้า กาํหนดเป็นแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวน

ยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ตาม 4Ps ดงัต่อไปน้ี  
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     4.2.1 แนวทางการตัดสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ปัญหาสําหรับ

เกษตรกรนั้นมกัเกิดจาก เกษตรกรมีการเจือปนเช่น เศษยางกอ้นถอ้ยมีการเจือปนของเศษดินมีการแกไ้ข ดงัน้ี 

     (1) การอบรมพฒันาองค์ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการผลิตยางพารา ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ด้วยกัน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เป็นส่ือกลางในการ

ประสานงานเพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรยางพาราใหไ้ดร้าคาท่ีสูงยิ่งข้ึน 

     (2) การสนบัสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากภาครัฐใหแ้ก่เกษตรกร โดยใหส้หกรณ์เป็น

ผูดู้แลเคร่ืองจกัรการผลิตเพ่ือการแปรรูป เช่น สร้างโรงอบยางแผ่นดิบโดยการแปรรูปยางจากยางแผ่นดิบ แปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเป็นยางแผ่นรมควนั เพ่ือเพ่ิมราคาขายให้สูงกว่าราคายางแผ่นดิบทอ้งตลาดกิโลกรัมละ 8 บาท 

หรือการจดัหาเคร่ืองผลิตยางเครป โดยการแปรรูปจากยางกอ้นถว้ย แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเป็นยางเครป สามารถ

เพ่ิมราคาขายสูงกวา่ราคายางกอ้นถว้ยถึง 2 เท่า 

     4.2.2 แนวทางการตดัสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรทางดา้นราคา (Price) พบวา่ ปัญหาสาํหรับเกษตรกรนั้นมกั

เกิดจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีอาํนาจการต่อรองราคาขายให้แก่แหล่งรับซ้ือค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ทางออกในการ

แกไ้ขปัญหาทางดา้นราคาของผลผลิตทางการเกษตรยางพารา 2 วิธี คือ 

     (1) การขายผลผลิตในตลาดประมูล โดยพ่อคา้แต่ละรายจะทาํการประมูลราคาผลผลิตทางการเกษตรยางพารา ซ่ึง

เกษตรกรจะตอ้งรวบรวมผลผลิตยางพาราของตนเองมายงัตลาดประมูล 

     (2) การแต่งตั้งตวัแทนกลุ่มแต่ละหมู่บา้น เป็นการรวมกลุ่มกนัเองของเกษตรกรท่ีเกิดจากการจดัหาของตวัแทน

กลุ่มท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือจดัการดาํเนินการให้แก่พ่อคา้คนกลางโดยการเสนอราคานั้นข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจ

สมาชิกในกลุ่มท่ีจะตกลงกนักบัพ่อคา้คนกลาง  

     4.2.3 แนวทางการตดัสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรทางดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) พบว่า ปัญหาสาํหรับ

เกษตรกรนั้นมกัเกิดจาก ความไม่มีมาตรฐานของตราชัง่ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางความเท่ียงตรงทางดา้น

นํ้าหนกัท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง แนวทางการแกไ้ข คือ เกษตรกรควรขายผลผลิตทางการเกษตรใหแ้ก่สถานท่ี ท่ี

ตราชัง่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสาํนกัชัง่ตวงวดั 

     4.2.4 แนวทางการตัดสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า 

เ น่ืองจากยางพาราเป็นสินค้าเกษตร ความต้องการด้านการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการ

ประชาสัมพนัธ์ของการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ท่ีจะแนะนาํแหล่งรับซ้ือท่ีการจดทะเบียนทางการคา้อย่าง

ถูกตอ้งทาํใหเ้กษตรกรมีความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือ  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการสาํรวจพฤติกรรมการขายผลผลิตทางการเกษตรยางพาราของเกษตรกรสามารถสรุป การวิเคราะห์ตลาด

เป้าหมาย (STP Analysis)  เป็นผูซ้ื้อสินค้าทางการเกษตร ท่ีประกอบกิจการรับซ้ือท่ีเก่ียวข้องกับผลผลิตทาง

การเกษตรยางพาราไดแ้ก่พ่อคา้หมู่บา้น พ่อคา้อาํเภอ พ่อคา้จงัหวดั นิคมสหกรณ์ดงมูล หรือบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่

จังหวดั อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ และราคาขายนั้นข้ึนอยู่กับการตกลงกัน โดยมีราคาตลาดกลางยางพารา

เทียบเคียงตามความเหมาะสม ดา้นการผลิตคุณภาพและดา้นปริมาณผลผลิตของเกษตรกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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เกษตรกรมีเน้ือท่ีสวนยางท่ีถือครองและไดรั้บผลผลิตแลว้ มากกวา่ 10 ไร่ ซ่ึงรูปแบบการขายผลผลิตทางการเกษตร

ยางพารามากท่ีสุด คือ ยางกอ้นถว้ย  โดยรูปแบบการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยางพารานั้นมีการจดัส่งเอง และ

การขายผลผลิตยางพารา มีการขาย 3 คร้ังต่อเดือน ในขณะเดียวกนัปริมาณการขายมีมากกว่า 250 กิโลกรัมต่อเดือน 

และมีครอบครัวในส่วนร่วมในการตดัสินใจขาย ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps พบว่า (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 

(Product) เกษตรกรมีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสะอาดในการจัดเก็บผลผลิตยางพารา ใช้ถุงในพลาสติกขนาดเท่า

กระสอบถุงปุ๋ยในการบรรจุ (2) ดา้นราคา (Price) มีการขายใหแ้ก่แหล่งรับซ้ือท่ีใหร้าคาท่ีสูงกว่าและไดรั้บเงินสด

ทนัที (3) ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) เกษตรกรขายใหแ้หล่งรับซ้ือท่ีมีสถานท่ีจอดรถสะดวก มีป้ายหนา้ร้านท่ี

สามารถมองเห็นไดก่้อนจะถึงแหล่งรับซ้ือ (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เกษตรกรขายผลผลิตทาง

การเกษตรยางพาราใหแ้ก่สหกรณ์ เพ่ือการสะสมเงินออมของเกษตรกร  

ข้อเสนอแนะ  

     การศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด สามารถช่วยหาแนวทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดทางดา้นกาํไรเพ่ือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน ในขณะเดียวกนัเกษตรกรควรยึดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหมี้การปลูกพืชแบบผสมผสานสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ หากเกิดความผนัผวนของราคา ทั้ งน้ีไม่มีแนวทางใดท่ีดีท่ีสุดแต่ข้ึนอยู่กับความต้องการของ

เกษตรกรชาวสวนยางแต่ละราย นาํไปปรับใชใ้หก้บัตนเองตามเหมาะสม 
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การเพิม่ความพงึพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการสุนทรียสาธกกรณศึีกษา : ร้าน
มิตรภาพ กระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 

Improving Customer Satisfaction Through Appreciative Inquiry Process : A Case 
Study Of Mitraparb Glass & Aluminium Shops, Khonkean 

ลกัษิตา  เรืองโชติพฒัน์1 และ อจัฉริยะ  อุปการกุล2 
     Lucsita Rueangchotiphat1and Adchariya Auppakarakul 

 

บทคดัย่อ 
    ศึกษาการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยกระบวนการสุนทรียสาธกกรณีศึกษา : ร้านมิตรภาพ กระจก
อลูมิเนียมขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาและประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านมิตรภาพกระจก
อลูมิเนียมขอนแก่น และน าขอ้มูลประสบการณ์เชิงบวกมาใชป้รับปรุงหาแนวทางแกไ้ขให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
มากท่ีสุด โดยใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก โดยการสัมภาษณ์ลูกคา้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์หาจุดร่วม จุดโดดเด่น มาวิเคราะห์ประมวลผลหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้ ผลการศึกษา พบว่า 1) การใชว้ตัถุดิบอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ 2) มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      
3) การรับประกนัสินคา้ 4) มีช่างท่ีช านาญในการออกแบบและติดตั้ง 5) มีบริการรับส่งสินคา้ถึงบา้น 6) มีช่างท่ี
ช านาญช่วยในการออกแบบใหลู้กคา้ 7) บริการติดตั้งและส่งมอบสินคา้รวดเร็ว  
ค ำส ำคัญ: สุนทรียสาธก  
 

Abstract 
The research aimed to investigate the satisfaction and impression  of customers on the services of  Mitraparb 
Glass and Aluminum Shops in Khon Kaen Province, increase satisfaction of the services of Mitraparb Glass and 
Aluminum Shops through Appreciative Inquiry processes, and to find the most impression of the customers on the 
services of  Mitraparb Glass and Aluminum Shops in Khon Kaen Province. The quantitative data was collected by 
interviewing the customers, and the data was used to design and construct a questionnaire on the satisfaction. The 
research results indicated the strategies for improving the customers’ satisfaction with the services consisted of 
four projects: discount price coupon, convenient parking lots, counseling service, and magazine corner.  The 
overall satisfaction of the customers with the services increased significantly. The study had a common point :     
1 ) Use of raw materials, quality equipment, 2 ) have a quick service 3 ) warranty 4 ) are qualified to design and 
install 5 ) provides home delivery 6 ) with a technician . specialize in helping customers to design 7) installation 
services and fast delivery. 
Keyword: Appreciative Inquiry 
1นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิติ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทน า (Introduction) 

 
      ร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจกระจกและอลูมิเนียมมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2533 เป็น
ระยะเวลา 26 ปี โดย นายพลพจน์  เรืองโชติพัฒน์ ตั้ งอยู่ท่ี 1/135 – 1/139  ถ. มิตรภาพ ต าบลในเมือง อ.เมือง            
จ. ขอนแก่น ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้ งกระจกอลูมิเนียมทุกชนิด ผา้ม่าน มุง้ลวด ฝ้าเพดาน เหล็กดัด โดย
ให้บริการแก่ลูกคา้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล มีทั้งลกัษณะงาน
เหมาและคา้ปลีก 
      ในช่วงผ่านมาร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น สามารถด าเนินธุรกิจประเภทรับติดตั้ งกระจก
อลูมิเนียมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชาวจงัหวดัขอนแก่นไดเ้ป็นอยา่งดี ในระยะ 2-3 ปีผ่านมามีคู่แข่งขนัเปิดด าเนินธุรกิจมาก
ข้ึนจ านวนร้านกระจกอลูมิเนียมในเขตอ าเภอเมือง (หรือเทศบาลเมือง) จงัหวดัขอนแก่นในปี 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 
25 ร้าน โดยมีคู่แข่งขนัหลกัไดแ้ก่ ร้านณัฐพงษค์า้วสัดุ ร้าน อ.อลูมิเนียม และร้านแสงเจริญกระจกอลูมิเนียม ท าให้
ยอดขายของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียม ขอนแก่นในปี พ.ศ. 2558 ลดลงอยา่งมาก เน่ืองจากการติดตั้งกระจกของ
ทางร้านมีความล่าชา้กวา่ก าหนด ช่างท างานไม่ละเอียดไม่ไดม้าตรฐาน การออกแบบยงัไม่ถูกใจลูกคา้ท าใหลู้กคา้เกิด
ความไม่พึงพอใจ จึงเป็นสาเหตุใหย้อดขายลดลง โดยยอดขายปี 2558 ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ ดงัตารางท่ี 1 
          ตารางท่ี 1 แสดงยอดขายแต่ละปีของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น ปี 2556 -ปี 2558 

รายการ 
ยอดขาย (บาท) ปี2556-ปี 2558 อตัราการเติบโต (%) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 
ยอดขาย 4,287,964.25 3,976,146.05 3,168,657.75 7.27 % 20.31% 
                                                                                      ท่ีมา : ร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 2556-2558 
     ตารางท่ี 2 แสดงยอดขายหนา้ร้านและการติดตั้งของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น ปี 2556 -ปี 2558 

รายการ 
ยอดขายและการติดตั้ง (บาท) ปี2556-ปี 2558 อตัราการเติบโต (%) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 
การติดตั้ง 3,181,986.42 2,547,963.20 2,158,784.32 19.93 % 15.27% 
ยอดขายหนา้ร้าน 1,105,977.83 1,428,182.85 1,009,873.43 22.57 % 29.29% 

รวม 4,287,964.25 3,976,146.05 3,168,657.75 7.27% 20.31% 
                                                                                     ท่ีมา : ร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 2556-2558 
      จากตารางท่ี 2 พบว่า การติดตั้งกระจกของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียม ขอนแก่น ในปี 2556 มียอดขายการ
ติดตั้งจ านวน 3,181,986.42 บาท ในปี 2557 มียอดขายการติดตั้งจ านวน 2,547,963.20 บาท ในปี 2558 มียอดการ
ติดตั้งขายจ านวน 2,158ล784.32 บาท ยอดการติดตั้งกระจกของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียม ขอนแก่น ในปี 2557 
คิดเป็นค่าร้อยละ 19.93 ในปี 2558 คิดเป็นค่าร้อยละ 15.27 มียอดลดลงจากปี 2557 คิดเป็นค่าร้อยละ 4.66 และพบว่า 
ยอดขายหนา้ร้านของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียม ขอนแก่น ในปี 2556มียอดขายหนา้ร้านจ านวน 1,105,977.83 
บาท ในปี 2557 มียอดขายหนา้ร้านจ านวน 1,428,182.85 บาท ในปี 2558 มียอดขายหนา้ร้านจ านวน 1,009,873.43 
บาท ยอดขายหนา้ร้านของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียม ขอนแก่น ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 22.57 ในปี 2558 คิด
เป็นค่าร้อยละ 29.29 มียอดขายหนา้ร้านเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.72 ดงันั้นในฐานะท่ีศึกษาเป็นผูท่ี้มีส่วน
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ร่วมดูแลทางดา้นการตลาดธุรกิจของครอบครัว ผูศึ้กษาจึงตอ้งศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้
ไปปรับปรุงในการให้บริการของทางร้านและน าไปพฒันาธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ต่อไป 
 
     1. วตัถุประสงค์การศึกษา 
         1.1 เพ่ือคน้หาถึงประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 
         1.2 หาแนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่นได ้ 
 
     2. ขอบเขตของการศึกษา  
         2.1 ดา้นเน้ือหา ใชแ้นวคิดของสุนทรียสาธก เป็นหลกัในการสงัเกตและตั้งค าถามสมัภาษณ์ลูกคา้ 
         2.2 ดา้นพ้ืนท่ี ท าการศึกษาร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 
         2.3 ดา้นระยะวลา ใชเ้วลาประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
         2.4 กลุ่มตวัอย่าง สัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น จ านวน 50 คน และ
จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 150 คน 
 
     3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. ทราบถึงวิธีการใช้กระบวนการสุนทรียสาธกในการคน้หาความพึงพอใจและประสบการณ์เชิงบวกของ
ลูกคา้ เพ่ือท่ีจะไดน้ าไปใชก้บัการพฒันาการบริการลูกคา้และปรับปรุงร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 
        2. ไดแ้นวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 
        3. สามารถด าเนินกิจการอยา่งอยูร่อดไปไดใ้นสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 
 
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 
     1. สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) 
         สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) เป็นวิธีคิดใหม่ในการจดัการธุรกิจ โดยเน้นการสร้างมุมมองดา้น
บวกต่องาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ดา้นบวกของธุรกิจดว้ยการสร้างความรู้สึกท่ีดี การเห็นคุณค่าความดี
งามท่ีมีอยู่ในธุรกิจ และการสร้างสรรค์ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนท างานในธุรกิจ สุนทรียสาธกหรือ Appreciative 
Inquiry ไดรั้บการพฒันาโดย David Cooperrider และ Suresh Srivastva ในปี ค.ศ.1980 (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์
และคณะ, 2551) 
         สุนทรียสาธกเป็นศิลปะของการถามค าถาม ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่
ศกัยภาพสูงสุด โดยยืนอยูบ่นสมมติฐานท่ีว่าในทุกระบบลว้นแลว้แต่มีเร่ืองราวดา้นบวกท่ีสร้างแรงบนัดาลใจท่ียงัไม่
มีใครน ามาขยายผล และมีมากพอ เราสามารถเช่ือมโยงการคน้พบดา้นบวกน้ีเขา้กบัเร่ืองใดกไ็ด ้
         กระบวนการสุนทรียสาธกมี 4 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกวา่แบบจ าลอง 4 D (4-D Model) ไดแ้ก่  
          1. การคน้หา (Discovery)  
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          2. การวาดฝัน (Dream)  
          3. การออกแบบ (Design)  
          4. การลงมือท า (Destiny)  
          วงจรสุนทรียสาธกจะเร่ิมจากการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (Discovery) จากนั้นเอาประสบการณ์ท่ีไดไ้ป
สานต่อเป็นความฝัน หรือวิสัยทศัน์ (Dream) วางแผนท าใหว้ิสัยทศัน์เป็นจริง (Design) และการลงมือท า (Destiny) 
ประกอบดว้ย การคน้หา การวาดฝัน การออกแบบ การลงมือท า (ภิญโญ  รัตนาพนัธ์ุ, 2550) 
 
     2. จุดพลกิผนั (The Tipping Point) 
          จุดพลิกผนั หมายถึง ชัว่ขณะท่ีความเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาลก าลงัจะเกิดข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัค าอ่ืนท่ี
คลา้ย ๆ กนั เช่น มวลวิกฤติ (Critical Mass) ขีดจ ากดั (Threshold) และจุดเดือด (Boiling Point) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนโดยมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ มีคนบางกลุ่มเป็นตวัน าใหแ้พร่แนวคิดหรือพฤติกรรมท่ีติดต่อแพร่ไปเหมือนเช้ือ
โรค การแพร่นั้นเป็นไปแบบทวีคูณ คือเพ่ิมเป็นสองเท่าอยู่เร่ือย ๆ โดยปัจจยัส าคญัของการแพร่นั้นไดแ้ก่ตวัพาหนะ 
เช้ือโรค และสภาพแวดลอ้มของสงัคม 
 
     3. การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
         การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นหลกัการวิเคราะห์ธุรกิจหรือหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนทางดา้นกลยุทธ์ท่ีพฒันามาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของ
ธุรกิจและมองหาโอกาส อุปสรรค ท่ีอยู่ภายนอก แลว้น าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนทางดา้นกลยุทธ์ของธุรกิจของ
ตนเอง แต่ในปัจจุบันเราอาจจะพบว่าการใช้เคร่ืองมือการ SWOT Analysis ยงัถือว่าไม่เพียงพออีกต่อไปแลว้ใน 
ปัจจุบนัเพราะว่าส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารวางแผนโดยผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า
การวิเคราะห์  SWOT Analysis ขาดการเช่ือมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจ 
นอกจากน้ี การมองทั้งเชิงบวก (positive) คือ จุดแข็งและโอกาส และเชิงลบ (negative) คือ จุดอ่อนและอุปสรรค 
เช่น ตอนน้ีเรามีจุดแข็งอะไรบ้างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง (strengths) ขณะน้ีเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างท่ีด้อย กว่าคู่แข่ง 
(weaknesses) ปัจจุบันน้ีมีปัจจัยภายนอกอะไรท่ีจะสนับสนุนให้เรามีโอกาสในการตลาดหรือการขายท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของเรา (opportunities) และ สุดทา้ยปัจจยัภายนอกอะไรท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานของธุรกิจของเรา (threats) เม่ือวิเคราะห์เสร็จแลว้ องคก์รส่วนใหญ่ก็จะหาทางออกโดยการแกไ้ขจุดอ่อน โดย
หวงัว่าการแก้ไขจุดอ่อนจะท าให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ แต่ในเม่ือส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจมีการ 
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง คู่แข่งขนัก็มีการปรับตวัอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ส่ิงท่ีวิเคราะห์มาแลว้เม่ือ
เดือนท่ีผ่านมาอาจตอ้งท าการวางแผนใหม่ อาจจะมีจุดอ่อนเพ่ิมข้ึนอีกหลายอย่างเพียงชัว่ขา้มคืน โดยท่ีไม่ทนัตั้งตวั 
ดังนั้น การวางแผนทางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและการน าการเปล่ียนแปลงเชิงบวกมาสู่ธุรกิจนั้นต้องใช ้
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่การ วิเคราะห์สออ่าร์ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
 S = Strength จุดแขง็ของธุรกิจ 
 0 = Opportunities มีโอกาสอะไรบา้งท่ีเป็นประโยชนก์บัธุรกิจของเรา  
 A = Aspirations เป้าหมายในอนาคตท่ีอยากจะเป็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตกบัธุรกิจ 
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 R = Results ผลลพัธ์ท่ีธุรกิจตอ้งการตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั Aspirations 
(อจัฉริยะ อุปการกลุ, 2553) 
เราสามารถเช่ือมโยงผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 ดา้นเขา้ดว้ยกนัไดต้ามตารางขา้งล่างน้ี 
 

ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic Inquiry) 

จุดแขง็ (Strengths) 
ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี เรามีใน
ขณะน้ี มีอะไรบา้ง 

โอกาส (Opportunities) 
มีโอกาสท่ีเป็นไปได้อะไรบ้างท่ีจะ
เป็นประโยชนต่์อธุรกิจเรา 

 
เจตนาหรือส่ิงดี ๆ ท่ีอยากเห็น เพ่ือ
ธุรกิจ (Appreciative Intent) 

แรงบนัดาลใจ (Aspirations) 
ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็นและ 
ส่ิงท่ีเราอยากเห็นส าหรับธุรกิจ ของ
เราในอนาคต 

ผลลพัธ์ (Results) 
ผลลพัธ์ท่ีเราอยากเห็นและ สามารถ
วดัผลท่ีเป็นรูปธรรมได ้

 
      5. ความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
         ความพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีแสดงถึงความยินดีหรือความผิดหวงั อนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก การท่ีแต่ละๆ บุคคล
เปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชห้รือบริโภคผลิตภณัฑจ์ริงๆ โดยสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัเดิมของเขา  (ยุทธนา 
ธรรมเจริญ, 2555) ดงันั้นจึงแสดงดว้ยสมการสั้น ๆ ดงัน้ี 
 
 ความพอใจ = การบริการท่ีไดรั้บ/ผลจากการใชง้านสินคา้ – ความคาดหวงั 
 (Satisfaction)              (Perceived Performance)                 (Expectation) 
 
   ความคาดหวงั คือ ทศันคติท่ีเก่ียวกบัความปรารถนาหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีพวกเขาคาดหมายวา่จะ
เกิดข้ึน ลูกคา้ซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง และลูกคา้จะประเมินผลการซ้ือโดยมีพ้ืนฐาน
จากส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะไดรั้บ ความตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีปลูกฝังลึกอยู่ในจิตใตส้านึกของมนุษย ์เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ชีวิตความเป็นอยูแ่ละสถานะของแต่ละบุคคล เม่ือรู้สึกวา่มีความตอ้งการ จะมีแรงจูงใจท่ีจะท าใหค้วามตอ้งการไดรั้บ
การตอบสนอง (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2546) 
 การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกคา้คุณค่าส าหรับลูกคา้คือผลลพัธ์ของกระบวนการท่ีเร่ิมตน้จาก     
กลยุทธ์ของธุรกิจท่ียึด มัน่อยูก่บัการท าความเขา้ใจอย่างลึกซ่ึงในเร่ืองความตอ้งการของลูกคา้ โดยทัว่ไปแลว้กิจการ
ต่างๆ ควรจะมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความพอใจในระดับสูงแก่ ลูกค้า เน่ืองจากความพอใจในระดับสูงเท่านั้นท่ี
สามารถดึงดูดลูกคา้ให้อยูก่บักิจการตลอดไป และไม่เปล่ียนใจไปซ้ือของคู่แข่งถึงแมว้่าจะไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีกว่าก็
ตาม (สุวิมล แมน้จริง, 2552) 
 การรักษาลูกคา้ คือ การรักษาลูกคา้ให้อยู่กบักิจการตลอดไปเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากในปัจจุบนัน้ีเน่ืองมาจาก
ตน้ทุนในการหาลูกคา้ใหม่กิจการตอ้งทุ่มเททั้งเวลาความพยายามและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดึงดูดลูกคา้รายใหม่ มี
การประมาณการว่าตน้ทุนในการหาลูกคา้ใหม่หน่ึงรายอาจจะสูง กว่าตน้ทุนในการสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้เก่า
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หน่ึงรายถึงห้าเท่าตวัทุกวนัน้ีเร่ิมมีบริษทัจ านวนมากท่ีไดห้ันมาให้ความสนใจกบัการรักษาลูกคา้ และสร้างความ
ซ่ือสตัยใ์หเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ซ่ึงกญุแจท่ีส าคญัคือการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 
กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการศึกษา (Methodolgy) 
 
      1. การค้นหา (Discovery) 
         การค้นหาเร่ิมจากการศึกษาและการค้นควา้เอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยเร่ืองสุนทรียสาธกกับ
การศึกษาการใชก้ารวิเคราะห์โดยท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั (Competitive Environment) โดยใช้
แรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces) ใช้การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) ผลการวิเคราะห์จุดพลิกผนั (The 
Tipping Point) มาประยกุตใ์ชสุ้นทรีสาธกในการออกแบบค าถามโดยการใชค้ าถามเชิงบวก เพ่ือคน้หาประสบการณ์
ท่ีดีท่ีสุด และความประทับใจในบริการ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น ท าการ
พิจารณาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น หลงัจากนั้นท าแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือหาระดบัความ
พึงพอใจของการใหบ้ริการลูกคา้ของร้านในเบ้ืองตน้ก่อนการด าเนินโครงการ 
        1.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชวิ้ธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการสังเกตจากพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่าง ๆ และสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกรณีศึกษาร้าน
มิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น จ านวน 50 คน 
        1.2 ประเภทขอ้มูล 
              1.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) 

ประสบการเชิงบวก
หรือความประทบัใจ 

 
การพฒันาการบริการ 

เพิ่มความพึง
พอใจลูกคา้ 
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              1.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร จุลสาร นิตยสาร บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั เอกสารประกอบการสอน แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ อินเตอร์เน็ต 
หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
       1.3 ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  ใช้หลกัของสุนทรียสาธกในการตั้งค าถามซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
Ended Questions) โดยเป็นค าถามในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบไดอ้ยา่งเสรีตามความพอใจ 
     2. การวาดฝัน (Dream) 
         เม่ือไดค้น้พบขอ้มูลจากขั้นตอนคน้หา แลว้ให้น าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นไปขยายต่อหรือสานต่อ
ความฝัน โดยตอ้งการใหร้้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น พบส่ิงท่ีวาดฝันนั้นตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่นใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
     3. การออกแบบ (Design) 
        การออกแบบเป็นขั้นตอนในการท าใหส่ิ้งท่ีวาดฝันไวเ้ป็นจริง โดยพิจารณาจากจุดแข็ง โอกาส และจุดร่วม จุด
โดดเด่นท่ีได้จากการวิเคราะห์เคร่ืองมือต่าง ๆ ในขั้นตอนของการค้นหา และการวาดฝัน เพ่ือท าให้ส่ิงท่ีฝันไว้
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง โดยท าการวางแผนออกแบบโครงการข้ึนเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงตามจุดร่วมและ
จุดโดดเด่น โครงการท่ีออกแบบข้ึนตอ้งสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ได  ้โดยการใช้ดชันีตัวช้ี (KPI) วดั
ความส าเร็จประกอบดว้ย 
        3.1 ดา้นคุณภาพการให้บริการ (งานติดตั้ง) ก่อนการติดตั้ง ตวัช้ีวดั 1) บริการวดัขนาด 2) ออกแบบ 3) เสนอ
วสัดุอุปกรณ์ 4) ตีราคา ใชเ้วลาในการด าเนินงาน 1-2 วนั ระหวา่งการติดตั้ง ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 1) ตรวจสอบผลงาน
อยู่เป็นระยะ 2) หากมีวสัดุเสียหายทางร้านยินดีปรับเปล่ียนให้ หลงัการติดตั้ง ตวัช้ีวดั 1)ให้บริการหลงัการขาย 2) 
รับประกนัผลงาน ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี 
          3.2 ดา้นคุณภาพ ตวัช้ีวดั วสัดุอุกรณ์ ใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไดรั้บ มอก. กระจกใชย้ี่หอ้ ไทยอาซาฮี/สยามกาเด้ียน 
          3.3 ดา้นเวลา สร้างตามความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีตอ้งการ เช่น การกั้นหอ้ง 1 ชุด ใชเ้วลา 1 วนั งานฝ้าท่ีไม่เกิน 
50 ตารางเมตร ใชเ้วลา 2 วนั เป้นตน้ 
           
     4. การลงมือท า (Destiny) 
        การลงมือท าเป็นการน าแผนโครงการต่าง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ปลงไปสู่การปฏิบติัในส่วนน้ีผูศึ้กษาจะมอบ
แผน โครงการท่ีจดัท าข้ึนใหเ้จา้ของกิจการเป็นผูด้  าเนินการต่อ ซ่ึงจะมอบอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคลากรต่าง ๆ ไดไ้ป
ปฏิบติัร่วมกนั รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึน 
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ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 
 
สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
     1. บทสรุปจากการค้นหาข้อมูลที่เป็นประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น 
โดยใช้วธีิสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) 
     จากการท่ีไดท้ าการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่นดว้ยวิธีสุนทรียสาธกท า
ให้ไดพ้บประสบการณ์ดา้นบวกจากการมาใช้บริการของลูกคา้เพ่ือน าไปปรับปรุง พฒันาให้กิจการร้านมิตรภาพ
กระจกอลูมิเนียมขอนแก่น ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้การคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้ท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นท าให้พบว่า ลูกคา้มกัจะพบประสบการณ์ดี ๆ ความรู้สึกดี ๆ จากการบริการของเจา้ของ
กิจการและพนักงานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจการร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่นนั้นเป็นกิจการท่ี
ใหบ้ริการเก่ียวกบัการขายอุปกรณ์กระจกอลูมิเนียม มีการออกแบบและรับการติดตั้งใหก้บัลูกคา้ดว้ย ดงันั้นเร่ืองการ
ใหบ้ริการเจา้ของกิจการ ช่าง และพนกังานจึงมีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจไดไ้ม่ว่าจะเป็นการท่ี
เจา้ของกิจการลงมาดูแลการใหบ้ริการในเร่ืองของขั้นตอนการใหบ้ริการ รวมถึงการท่ีเจา้ของร้านมีการมาดูแลความ
เรียบร้อยของสินคา้ก่อนส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้หรือเจา้ของกิจการและพนกังานสามารถใหค้ าแนะน า ออกแบบ และตี
ราคาสินคา้ใหลู้กคา้ไดถู้กตอ้งสามารถท าใหลู้กคา้ประหยดัเงินรายจ่ายไม่บานปลาย หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
การตกแต่ง พนกังานสามารถให้บริการหรือให้ค าแนะน าไดเ้ป็นการช่วยเหลือแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดก้็เป็นส่วน
หน่ึงท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเช่นเดียวกนั ประสบการณ์ดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้
นั้นไม่ไดเ้กิดจากพนักงานหรือเจา้ของกิจการเท่านั้น แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างความประทบัใจหรือช่วย
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดอี้กดว้ย การท่ีร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆในการใหบ้ริการลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นความบนัเทิง เช่น โทรทศัน์หรือนิตยสารอ่านเล่นต่างๆหรือในดา้นอ านวย
ความสะดวกให้ลูกคา้เช่นการมีเคร่ืองปรับอากาศในห้องรับรองลูกคา้ หรือมีบริการเคร่ืองด่ืมให้บริการฟรีก็ช่วย
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้ งยงัมีเร่ืองของบรรยากาศสถานบริการก็สร้างความพึงพอใจหรือ
ประสบการณ์ดา้นบวกใหก้บัลูกคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั 
      จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาท าให้เราไดท้ราบว่าความพึงพอใจของลูกคา้นั้นสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีลูกคา้ไดพ้บ
ประสบการณ์ดา้นบวก และเม่ือลูกคา้เกิดความประทบัใจหรือพึงพอใจในประสบการดา้นบวกท่ีลูกคา้ไดรั้บนั้นแลว้ 
ท าใหลู้กคา้เกิดการบอกต่อของบริการ ซ่ึงท่ีไดเ้ห็นจากการสมัภาษณ์พบวา่ เม่ือลูกคา้ไดรั้บการใหบ้ริการท่ีประทบัใจ
กจ็ะท าใหลู้กคา้รู้สึกเตม็ใจท่ีจะมาใชบ้ริการเม่ือเตม็ใจแลว้ก็จะท าใหลู้กคา้เกิดการมาใชบ้ริการซ ้า และท าใหเ้กิดการ
บอกต่อของการให้บริการไปยงับุคคลท่ีรู้จกัหรือบุคคลอ่ืน ๆ อีกดว้ย เม่ือเกิดการบอกต่อก็จะท าใหลู้กคา้ใหม่มาใช้
บริการและเม่ือลูกคา้ใหม่มาใชบ้ริการแลว้พบกบับริการท่ีประทบัใจก็จะบอกต่อถึงบริการไปยงับุคคลต่อไปดว้ย
เช่นกนั ดงันั้นท าใหท้ราบวา่การท่ีจะท าการครองใจหรือท าใหลู้กคา้อยูใ่ชบ้ริการกิจการของเราไปนาน ๆ นั้นเราตอ้ง
มีการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้จนท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและเต็มใจท่ีจะมาใชบ้ริการ 
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     5.2 บทสรุปกำรวำงแผนโครงกำรและแนวทำงปรับปรุงแก้ไข 
          จากการด าเนินการสัมภาษณ์คน้หาประสบการณ์เชิงบวกตามหลกัสุนทรียสาธกของลูกคา้ท่ีใช้บริการร้าน
มิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่นและวดัระดบัความพึงพอใจจากแบบสอบถาม ดงัน้ี 
          5.2.1 จุดร่วม ลูกคา้พึงพอใจในการอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ พนกังานเต็มใจให้บริการ มีความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ การรับประกนัสินคา้ มีช่างท่ีช านาญในการออกแบบและติดตั้ง มีช่างท่ีช านาญให้ค าแนะน าและมี
บริการส่งสินคา้ถึงบา้น 
          5.2.2 จุดเด่น มีสินคา้หลากหลายให้ลูกคา้เลือกใช้บริการ การออกแบบสินคา้ดว้ยช่างท่ีช านาญ บริการการ
ติดตั้งสินคา้และส่งมอบสินคา้รวดเร็ว 
          5.2.3 ค าแนะน าของลูกคา้ ตอ้งการสถานท่ีจอดรถในเวลาเร่งด่วน มีคูปองส่วนลด และจดัโปรโมชัน่ของแถม 
              จากการคน้พบ (Discovery) ซ่ึงท าให้ทราบถึงจุดท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) และประเด็นท่ีเป็นจุดโดด
เด่น (Divergence) ท่ีไดน้ ามาสู่การออกแบบโครงการทั้ ง 4 โดยด าเนินการตามขั้นตอนสุนทรียสาธก (AI : 4-D) 
เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่นเกิดความพึงพอใจสูงสุด และไดน้ าดชันีตวัช้ีวดัมาใชว้ดั
ความพึงพอใจของลูกคา้และการให้บริการของร้านมิตรภาพกระจกอลูมิเนียมขอนแก่น ท าให้ร้านมิตรภาพกระจก
อลูมิเนียมขอนแก่น มีลูกคา้เพ่ิมข้ึน จากลูกคา้รายใหม่และรายเก่า จากการเกิดความประทบัใจแลว้กลบัมาใชซ้ ้ า และ
จากการบอกต่อของคนท่ีรู้จกัท าใหร้้านมีรายไดแ้ละลูกคา้เพ่ิมข้ึน 
 
     5.3 ข้อเสนอแนะ  
      การศึกษาโดยใช้วิธีแนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) เป็นวิธีท่ีคน้ควา้หาส่ิงดี ๆ ท่ีอยู่รอบตวั 
สามารถน าเอาแนวคิดสุนทรียสาธกไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจหรือองคก์รอ่ืน ๆ ได ้กรณีศึกษาการเพ่ิมความพึงพอใจ
ของลูกคา้ดว้ยกระบวนการสุนทรียสาธกกรณีร้านมิตรภาพ กระจกอลูมิเนียมขอนแก่น เพ่ือคน้หาประสบการณ์ดา้น
บวกมาเพ่ือปรับปรุง พฒันาแกไ้ขนั้นไม่จ าเป็นตอ้งเนน้แกไ้ขหรือพฒันาเพียงแค่ตวับุคคลหรือการบริการเท่านั้น แต่
ยงัสามารถพฒันาทั้งดา้นสภาพแวดลอ้มในร้านไดเ้ช่นกนั เช่น อาจจะมีการจดัตกแต่งร้านดว้ยตน้ไมห้รือท าสวน  
เลก็ ๆ เพ่ือใหเ้กิดความร่มร่ืนดว้ย อีกทั้งยงัท าใหลู้กคา้ท่ีพบเห็นรู้สึกวา่ถึงความสดช่ืนของบรรยากาศภายในร้านดว้ย 
ซ่ึงช่วยใหลู้กคา้เกิดความผอ่นคลายได ้และควรมีการสร้างพนัธมิตรดว้ยโดยการไปผกูสมัพนัธ์กบัร้านคา้ต่าง ๆ 
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ปัจจยัในการเลือกใช้บริการเช่าพืน้ที่ร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทํางานใน
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจงเฉพาะบุคคลวยัทาํงานท่ีเคยใชบ้ริการทั้งหมด 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ลกัษณะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี โดยมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีโดยประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ และรายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 40,000 บาท ขอ้มูลดา้น

พฤติกรรมการการใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ี พบว่าบุคคลส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการท่ี Hubba Thailand โดยเลือกใชบ้ริการ

ตั้งแต่เวลา 18.01 – 21.00 มีระยะเวลาในการใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง กิจกรรมท่ีทาํขณะใชบ้ริการคือทาํงาน และ

ส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะกลบัไปใช้บริการซํ้ าอีก โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการในดา้นมีความ

สะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น อยูใ่นแหล่งธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาดในดา้นมีการลดราคา

ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามเทศกาลต่างๆ  

คาํสาํคัญ: เช่าพืน้ท่ีร่วม, บคุคลวัยทาํงาน, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the behavior of choosing co-working space randomly select the survey 

with working class who used to use the space for 200 people by analyzing means, average and SD. The 

demographic of this including Male age between 31-40 yrs. old with bachelor degree and working in business filed. 

The income is about 20,001-40,000baht. The survey shows the behavior of the rental chooses the service with 

Hubba Thailand by using the service during 18.01-21.00 which timing less than 2 hours. This activity that happened 

during using the service is working and most of them going back for the service again by their choice of how they 

distribute and service conveniently for business deals.  

Keywords: Coworking Space, Working People, Marketing Mix 
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1. บทนํา 

 

     การเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาํหรับผูป้ระกอบกิจการท่ีไม่มีประสบการและมีเงินทุนในการดาํเนิน

ธุรกิจในช่วงแรกเร่ิมท่ีจาํกดั ผูป้ระกอบการจาํนวนมากเร่ิมตน้ธุรกิจโดยแบกรับความเส่ียงไวก้บัตวัแองทั้งหมด และ

ผูป้ระกอบการหลายรายไม่สามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจไดต้ลอดรอดฝ่ังเน่ืองจากประสบปัญหาดา้นสภาพคล่อง เพราะ

ตอ้งลงทุนสร้างสาํนกังาน สร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใชส้าํนกังานต่างๆ เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน 

     ธุรกิจ Coworking space เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีและอุปกรณ์สํานักงานทุกชนิด เพ่ือการทาํงานท่ีตอ้งการความ

ยืดหยุ่นสูง โดยคิดค่าใชจ่้ายเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยพ้ืนท่ีและ

อุปกรณ์ดงักล่าวจะถูกแบ่งปันกบัผูเ้ช่ารายอ่ืนๆ สําหรับประเทศไทย ธุรกิจ Coworking space เร่ิมเขา้มาทาํตลาด

ตั้งแต่ปี 2554 มีผูเ้ปิดใหบ้ริการ Coworking Space เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนทาํงานนอกบา้นแลว้หลาย

แห่ง เช่น ในกรุงเทพฯ มี “HUBBA Working Space” ท่ีตั้งซอยเอกมยัซ่ึงเปิดใหบ้ริการเป็นแห่งแรก นอกจากน้ียงัมี 

“Mushroom Coworking Space” ท่ีอยูย่า่นประดิพทัธ์ แมแ้ต่ในเชียงใหม่ก็มี “Pun Space” เป็นตน้  Coworking Space 

มีแนวโนม้ว่าจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบักระแสโลกท่ีคาํนวณเฉล่ียไดว้่า เพ่ิมข้ึน 4.5 แห่งใน

ทุกๆ วนัใน Coworking Space เปิดโอกาสให้ใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกนั มีห้องประชุม 

หอ้งทาํงานรวม หอ้งสาํหรับจดักิจกรรม workshop ต่างๆ ใหเ้ลือกใชบ้ริการ แลว้แต่สถานท่ีและบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการ

เลือกท่ีจะใชต้ามความตอ้งการของตน 

     Coworking Space ในประเทศไทย จากเดิมท่ีเรารู้จกัจะมีอยู่ไม่ก่ีแห่งในกรุงเทพฯ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ใน

ปัจจุบนั Coworking Space มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างมากจนน่าตกใจ ดว้ยอตัราเฉล่ียใน 1 เดือนจะมี Coworing Space 

เปิดใหบ้ริการใหม่ 1-2 แห่ง และไม่รวมในต่างจงัหวดั จากเดิมท่ีมีอยู่แต่เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีชาวต่างชาติอยูอ่ยา่งหนาแน่น 

ยกตัวอย่าง เชียงใหม่ ปาย แต่ตอนน้ี Coworking Space ได้ขยายไปอีกในหลายจังหวดัใหญ่ๆ มีประชากรอยู่

หนาแน่น เช่น ขอนแก่น ภูเก็ต หาดใหญ่ เป็นตน้ Coworking Space ไม่เพียงแต่เป็น 'พ้ืนท่ีทาํงาน' แต่ยงัสร้างสังคม

ของคนทํางานรุ่นใหม่ให้เกิดแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการร่วมมือของผูม้าใชบ้ริการ กลุ่มคนซ่ึงมาใชบ้ริการส่วน

ใหญ่ คือ คนทาํงานอิสระท่ีไม่รับเงินเดือนประจาํ (Freelancer), ดีไซเนอร์ โปรดกัชัน่เฮาส์ เวบ็ดีไซเนอร์ 

     Coworking Space มีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงและต่อเน่ือง ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้

บริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือท่ีจะนาํผลการศึกษามาใช้

เป็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจท่ีมีอยู่ หรือเป็นแนวทางในการเร่ิมธุรกิจ Coworking space สําหรับผูท่ี้จะนาํขอ้มูล

การศึกษาไปใช ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

          ธุรกิจ Coworking space เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีและอุปกรณ์สํานกังานทุกชนิด เพ่ือการทาํงานท่ีตอ้งการความ

ยืดหยุ่นสูง โดยคิดค่าใชจ่้ายเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ธุรกิจน้ีมีจุด

กาํเนิดจากการพฒันาเทคโนโลยีทางการติดต่อส่ือสารท่ีมีผลทาํใหล้กัษณะการทาํงานของคนยุคใหม่ ท่ีไม่ว่าจะอยู่
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ส่วนใดของโลกพวกเขาก็สามารถทาํงานได ้การเขา้ออฟฟิศทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ และตอ้งเผชิญกบัการเดินทางอนัน่า

เบ่ือหน่ายจึงไม่สามารถตอบโจทยก์ารทาํงานของคนยคุใหม่ไดอี้กต่อไป  

     โดยพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมิน หรือ การบริโภคผลิตภณัฑบ์ริการ

และแนวความคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งเงิน เวลา และกาํลงั เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนั

ประกอบดว้ยคาํถาม เช่นว่า ซ้ืออะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไรอย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman & Kanuk, 

1987) อย่างไรก็ตามการบริการควรรวมถึง คุณภาพการบริการ (Service Quality)จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

พบว่ามีงานวิจยัหลายๆเร่ืองไดใ้ชคุ้ณภาพบริการ (SERVQUAL) ในการวดัคุณภาพบริการท่ีรับรู้ไดซ่ึ้งตวัวดัน้ีวดั

จากส่วนต่างของการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงักบัการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง มีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่“บริการ” ไว้

แตกต่างกนั การบริการ (Service) หรือธุรกิจบริการ (Service sector) เป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญั และธุรกิจบริการมี

ความเก่ียวขอ้งและเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจทุกประเภท (Kotler, 2003 อา้งถึงในผดุผอ่ง ตรีบุบผา, 2547) อีกทั้ง Hans, 

Piet and Wouter (1999 อา้งถึงใน ผุดผ่อง ตรีบุบผา, 2547) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้

นั้นเป็นส่ิงเฉพาะตวัของการบริการ เป็นส่ิงท่ีสูญสลายไดร้วดเร็วไม่สามารถกกัตุนได ้และก็ไม่สามารถครอบครอง

การบริการได้ เป้าหมายของการบริการก็คือการทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแสดงออกถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549) กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในกลยุทธ์การตลาด คือ ส่วนประสมการตลาด

กระบวนการในการกาํหนดส่วนประสมให้เหมาะสมนั้น จะเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละธุรกิจ แต่สําหรับผลิตภณัฑ์

บริการนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้ บริการไม่สามารถเกบ็รักษาไวไ้ด ้บริการไม่สามารถไดรั้บสิทธิบตัร 

ผูใ้หบ้ริการเป็นส่วนหน่ึงของบริการ ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการ เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของ

บริการเหมือน ส่วนประสมการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 4P’s ต่อมามีการร่วมกนัปรับปรุง และเพ่ิมเติมส่วน

ประสมการตลาดข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสมสาํหรับธุรกิจบริการ และสามารถวิเคราะห์ผลในลึกมากยิ่งข้ึนรูปแบบใหม่น้ี

พฒันาข้ึนจะประกอบดว้ยปัจจยั 8 ประการ1. ผลิตภณัฑ ์(Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการ จะตอ้ง

พิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้ สายการบริการ การรับประกนั

และการบริการหลงัการขาย 2. ราคา (Price) การพิจารณาดา้นราคานั้นจะตอ้งรวมถึงระดบัราคา ส่วนลดเน่ืองจากรา

คามีส่วนในการทาํใหบ้ริการต่างๆ มีความแตกต่างกนั และมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจากบริการ

โดยเทียบระหว่างราคาและคุณภาพ 3. การจดัจาํหน่าย (Place) ท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง

เป็นอีกปัจจยัท่ีสําคญัของการตลาดบริการ 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวม

วิธีการท่ีหลากหลายของการส่ือสารกับตลาดต่างๆ ทั้ งทางตรงสู่สารธารณะ และทางอ้อมผ่านส่ือ เช่น การ

ประชาสมัพนัธ์ 5. บุคลากร (People) ความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพบริการของลูกคา้รายหน่ึงอาจมีผล

มาจากลูกคา้รายอ่ืนแนะนาํมา แต่ปัญหาหน่ึงท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดบัของคุณภาพการ

บริการใหอ้ยู่ในระดบัคงท่ี 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ มีธุรกิจบริการจาํนวนไม่มากนกัท่ีนาํลกัษณะทางกายภาพเขา้มาใช้

ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีปรากฏใหเ้ห็นส่วนใหญ่จะเป็นการใชล้กัษณะทางกายภาพเพ่ือสนบัสนุนการขาย 

7. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมีความสาํคญั แมว้า่ผูใ้หบ้ริการจะ

มีความสนใจดูแลลูกคา้อย่างดี ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาลูกคา้ไดท้ั้งหมด ระบบการส่งมอบบริการ จะครอบคลุมถึง

นโยบายและกระบวนการท่ีนาํมาใช ้อาํนาจตดัสินใจของพนกังาน การท่ีมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการ และ 
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8. ผลิตภาพ (Productivity) จากการท่ีบริการเป็นการกระทาํของบุคคล 2 ฝ่าย เม่ือฝ่ายหน่ึงไดก้ระทาํเพ่ือใหเ้กิดงาน

บริการ อีกฝ่ายหน่ึงก็จะไดรั้บบริการในเวลาเดียวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ส่งผลให้กิจการตอ้งเขา้มา

จดัการกบัความตอ้งการซ้ือบริการของลูกคา้เพ่ือใหค้วามตอ้งการบริการของลูกคา้ กระจายไปตามช่วงเวลาต่างๆ ท่ี

ใหบ้ริการ กิจการตอ้งจดัการกบักาํลงัการผลิตงานบริการ เพ่ือเกิดความสมดุลกบัความตอ้งการ 

     ธนวฒัน์ นันทสมบูรณ์ (2542) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนต่อการใช้บริการทาง

การแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนส่วน

ใหญ่มีภูมิลา เนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาชีพเป็นลูกจา้งเอกชนและเป็นขา้ราชการ สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการเพราะ

ความรวดเร็วสะดวกในการบริการ ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่จะชาํระเงินค่ารักษาดว้ยตนเอง สามารถเบิก

ค่ารักษาไดจ้ากการบริษทัตน้สงักดัและบริษทัประกนัชีวิต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการในโรงพยาบาล

เอกชนในระดบัรองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้นทศันคติและความเช่ือ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

     กญัชพร  วงค์โปธา (2549) ไดท้าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัใน ของนกัศึกษาสายสังคม

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 2-4 โดยมีประชากรคือ นกัศึกษาสายสังคมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 2-4 ท่ีพกั

หอพกัสีชมพูและหอพกั 40 ปี รวมถึงหอพกัเอกชนดว้ย โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ีมีทั้งส้ิน 150 ตวัอย่าง ใน

การศึกษาน้ีเป็นการสารวจเชิงวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ จากผลการวิจยั สรุปว่านกัศึกษาใหค้วามสาคญักบั

ปัจจยัดา้นค่าเช่าหอพกัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความปลอดภยั ตามมาดว้ยรายรับของนกัศึกษา ความสะดวกในการ

เดินทาง เพ่ือน สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอานวยความสะดวก ตามลาํดบั 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- ระดบัรายได ้

พฤตกิรรมผู้บริโภค  

สถานท่ีท่ีเคยใชบ้ริการ  

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ  

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง  

กิจกรรมท่ีทาํขณะใชบ้ริการ  

และการเลือกกลบัไปใชซ้ํ้ า 

ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด (8Ps) 
1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2) ดา้นราคา (Price) 
3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4) ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5) พนกังาน (People) 
6) กระบวนการ (Process) 
7) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
8) ผลิตภาพ (Productivity) 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent) 

 

ตวัแปรตาม (Dependent) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ  ประชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขั้นแรก

กาํหนดตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทาง Yamane โดยกาํหนดใหมี้ความผิดพลาดไม่เกิน

ร้อยละ 7 หรือระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 93 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน และในขั้นตอนท่ีสองผูวิ้จยัไดเ้ลือกการ

สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงในแต่ละชั้นภูมิ คือเลือกเฉพาะบุคคลวยัทาํงานท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไปท่ีเคยใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ี

ร่วม (Coworking Space)  

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วน

บุคคล ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั2 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม 

(Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน 

เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เพ่ือให้หน่วยตวัอย่างแต่ละหน่วยจะ

ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนของประชากรอย่างมีหลกัเกณฑข์องปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ี

ร่วม (Coworking Space) โดยให้บุคคลวยัทาํงานเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยกรอกขอ้ความในแบบสอบถามเอง 

เพ่ือป้องกนัความกดดนั และเพ่ือใหผู้ต้อบมีความสบายใจในการกรอกขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูวิ้จยัปรับปรุง

และพฒันาข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญ และเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูวิ้จยัมีการตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของ

แบบสอบถามภายหลงัท่ีไดรั้บแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามทุกรายก่อนนาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์

ขอ้มูล และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีจากตาํรา บทความ เอกสาร 

รายงาน และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั Coworking Space โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใหท้ราบถึงแนวความคิด

ทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้ รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Coworking Space รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มประชากร

เป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยั  

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม 

SPSS ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครใชค่้าสถิติพรรณนาคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในส่วน

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ Coworking Space ประกอบดว้ย ปัจจยัในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การให้บริการ และด้านผลิตภาพ โดยพิจารณาความสําคัญกับรายละเอียดของปัจจัยแต่ละด้าน และการแปร

ความหมายของค่าเฉล่ียของประเด็นคาํถามเป็นขอ้ในแต่ละดา้น ในแบบสอบถามโดยใชเ้กณฑก์ารแปรความหมาย

ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2535) โดยใช้ค่าสถิติพรรณนาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      

ตารางที่  1  ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

เพศชาย 123 61.50 

ช่วงอาย ุ31-40 ปี 83 41.50 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 143 71.50 

อาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 96 48.00 

รายได ้20,001 – 40,000 บาท 91 45.50 

 

     ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.50 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.50 โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.50 โดยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 48.00 และรายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 40,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 

 

ตารางที่  2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคล

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤตกิรรมผู้บริโภค จาํนวน ร้อยละ 

สถานท่ีท่ีใชบ้ริการคือ Hubba Thailand 70 35.00 

ใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. 54 27.00 

ระยะเวลาในการใชบ้ริการ นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 79 39.50 

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 201 – 300 บาท 81 40.50 

กิจกรรมท่ีทาํขณะใชบ้ริการคือทาํงาน 78 36.30 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกกลบัไปใชบ้ริการ 119 59.50 

 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการการใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกเก็บตวัอย่างโดยเฉพาะผูท่ี้เคยใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม(Coworking Space)  

พบวา่ บุคคลส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการท่ี Hubba Thailand คิดเป็นร้อยละ35.00 โดยเลือกใชบ้ริการตั้งแต่เวลา 18.01 – 

21.00 น. คิดเป็นร้อยละ27.00 โดยมีระยะเวลาในการใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 39.5 โดยส่วนใหญ่

กิจกรรมท่ีทาํขณะใชบ้ริการคือทาํงานคิดเป็นร้อยละ 36.30 และบุคคลส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะกลบัไปใชบ้ริการเช่า

พ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ซํ้ าอีก คิดเป็นร้อยละ 59.50 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 585 

 
  

ตารางที่  3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 3.79 0.54 มาก 

2) ดา้นราคา (Price) 3.96 0.57 มาก 

3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.20 0.46 มาก 

4) ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.03 0.57 มาก 

5) พนกังาน (People) 3.94 0.6 มาก 

6) กระบวนการ (Process) 3.92 0.58 มาก 

7) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 3.47 0.58 มาก 

8) ผลิตภาพ (Productivity) 3.80 0.67 มาก 

รวม 3.88 0.57 มาก 

          

     ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 8 ปัจจยั โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ในดา้นมีความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น อยู่ในแหล่งธุรกิจมากท่ีสุด (x = 4.20 ) รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริม

การตลาดในดา้นมีการลดราคาใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามเทศกาลต่างๆ (x = 4.03 ) ดา้นราคาโดยอตัราค่าบริการมีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพของการใชบ้ริการ(x = 3.96 ) ดา้นพนกังานโดยพนกังานมีการใหบ้ริการรวดเร็ว (x = 3.94 ) 

ดา้นกระบวนการโดยมีความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ(x = 3.92 ) ดา้นผลิตภาพโดยผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการตรง

ตามความตอ้งการ(x = 3.80 ) ดา้นผลิตภณัฑ์มีคะแนนสูงสุดในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น อินเตอร์เนต

ความเร็วสูง และอุปกรณ์สาํนกังาน (x = 3.79 ) ดา้นผลิตภณัฑใ์นประเภทของบริการโดยมีบริการพนกังานรับ-ส่ง

เอกสาร (x = 3.64 ) และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยมีระดบัเสียงของพ้ืนท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสมต่อการ

ทาํงาน (x = 3.47 ) ตามลาํดบั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ลกัษณะส่วนบุคคลงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ และรายไดท่ี้ไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 40,000 บาท การวิเคราะห์

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการการใช้บริการ เ ช่า พ้ืนท่ี ร่วม (Coworking Space)  ของบุคคลวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าบุคคลส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการท่ี Hubba Thailand โดยเลือกใชบ้ริการตั้งแต่เวลา 18.01 – 

X
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21.00 มีระยะเวลาในการใชบ้ริการน้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีทาํขณะใชบ้ริการคือทาํงาน และ

บุคคลส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะกลบัไปใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ซํ้ าอีก  

     ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการในดา้นมีความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ เช่น อยู่ในแหล่งธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริม

การตลาดในดา้นมีการลดราคาให้แก่ผูใ้ชบ้ริการตามเทศกาลต่างๆ ดา้นราคาอตัราค่าบริการมีความเหมาะสมกบั

คุณภาพของการใชบ้ริการ  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

     บุคคลในวยัทาํงานในท่ีน้ีตามแนวคิดของเครือมาศ มีเกษม, 2554 คือบุคลท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยมี

อายุอยู่ระหว่าง21-55 ปีข้ึนไป หรือหมดความสามารถในการปฏิบติังานนั้น ๆ พบว่าเร่ืองเพศ อายุ รายไดแ้ละระดบั

การศึกษามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สันติวงษ์, 2546 ผลการศึกษา

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนวฒัน ์นนัทสมบูรณ์, 2542 เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของประชาชนต่อการใช้

บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชน ท่ีพบวา่สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการเพราะความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 

ซ่ึงสอดคลอ้งการผลการวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม 

(Coworking Space) มีคะแนนในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความสะดวกในการติดต่อธุรกิจและอยู่ในแหล่งธุรกิจ และ 

ปัจจยัรองลงมาดา้นส่งเสริมการตลาดในดา้นการลดราคาให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัชพร วงคโ์ปธา, 2549 ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัในของ

นกัศึกษามหาลยัเชียงใหม่ พบวา่นกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
      

     จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีร่วม (Coworking Space) ของบุคคลวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นสถานท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากโดยมีคะแนนสูงสุดในเร่ืองมี

ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ และสถานท่ีมีการตกแต่งอย่างเป็นระเบียบมีสัดส่วน ตามลาํดบั ผูป้ระกอบธุรกิจ

ควรใหค้วามสนใจในดา้นสถานท่ีมากท่ีสุดเน่ืองจากบุคคลท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นบุคคลในวยัทาํงานท่ีตอ้งการ

สถานท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน และสะดวกสบาย ในการทาํงาน โดยเลือกสถานท่ีในการเดินทางท่ี

สะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทางและอยูใ่นแหล่งธุรกิจ ปัจจยัรองลงมาปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย โดยคะแนนสูงสุด

อยูใ่นดา้นการลดราคาใหผู้ใ้ชบ้ริการตามเทศกาลต่างๆ เจา้ของกิจการควรทาํการตลาดในดา้นการในการใชง้าน โดย

อิงจากผลการวิเคราะห์ในเร่ืองช่วงเวลาในการใชง้านพบว่า ช่วงเวลา 21.01 – 24.00  มีการใชง้านนอ้ยท่ีสุด ควรทาํ

การสะสมชัว่โมงในการช่วงเวลานั้น เพ่ือกระตุน้การใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ ใหเ้กิดการใชง้านเพ่ิมมากข้ึน 
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แผนการตลาดในการเพิม่คุณภาพการให้บริการลูกค้าบุคคลของธนาคาร  

กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เขตพืน้ที่จงัหวดัขอนแก่น 

MARKETING PLAN TO INCREASE SERVICE’S QUALITY FOR 

ACCOUNT BANK OF KRUNGSRI AYUDTHAYA PUBLIC COMPANY 

LIMITED IN KHON KAEN PROVINCE 

ประภาพร ศิริมุกดากุล1 และอมัพน ห่อนาค2 

Prapaporn Sirimukdakul and Ampon Honark 

  

บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวางแผนการตลาดในการเพ่ิมคุณภาพการใหบ้ริการของลูกคา้บุคคล ของธนาคาร กรุง

ศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล กลุ่ม

ตวัอย่างคือ ผูท่ี้มีบญัชีธนาคารอย่างนอ้ย 1 บญัชี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด 

คือ ธนาคารเดินทางไปมาสะดวก และเลือกเช่ือขอ้มูลจากป้ายโฆษณาในธนาคารหรือตวัพนกังานมากท่ีสุด โดยผู ้

ศึกษาสามารถจดัทาํแผนการตลาดทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดท้ั้งหมด 3 โครงการ คือ 1) ปรับปรุงและควบคุม

คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้มีความทันสมยั สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐาน

เดียวกนัทุกสาขา 2) จดัทาํแคมเปญ “คบกรุงศรี ไดก้บัได”้ เพ่ือเชิญชวนใหลู้กคา้เขา้มาทาํธุรกรรมทางการเงินและใช้

บริการอ่ืนๆ ของธนาคาร 3) จดัทาํแคมเปญ “Funny Money”  

คาํสาํคัญ: แผนการตลาด, คุณภาพการให้บริการ, ลกูค้าบคุคล, ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกัด (มหาชน)  

 

Abstract 

This article aimed to set marketing plans to increase service quality for account of Krungsi Ayudthaya bank.  

The results showed the factors leading to opening a new account were the convenience in commuting to the bank 

and that they were convinced from the advertisements and by the bank staff. As a result, the research came up with 

three marketing plans both for short term and long term which were: 1) improving and controlling the quality of 

service of Krungsri Ayudthaya Bank in terms of modernism, convenience, and same standards, 2) launching a 

campaign “Befriend with Krungsri, Get Unlimited Benefits” in order to encourage new customers to make 

transactions and use services at Krungsri Ayudthaya by using Integrated Marketing Communication and 3) 

launching a campaign “Funny Money” in order to encourage customers to deposit money with the bank. 

Keywords: marketing plans, service quality, customer, Krungsri Ayudthaya Bank 
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1. บทนํา 

 

 ระบบเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงอตัราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจสามารถวดั

ไดจ้ากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ รายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคล การกระจายรายไดท่ี้เป็น

ธรรม อตัราการวา่งงาน ตลอดจน การเมือง สงัคม การบริการ และการศึกษา ท่ีส่งผลใหส้วสัดิการของประชาชนใน

ประเทศดีข้ึน รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งออกนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการดูแลระบบเศรษฐกิจ

เพ่ือขบัเคล่ือนให้กา้วหนา้หน่ึงในกลไกสําคญัท่ีช่วยพฒันาและขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศคือ ตลาด

การเงิน (Financial Market) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูท่ี้มีเงินเหลือและผูท่ี้ตอ้งการเงินผา่นการโอนหรือเปล่ียน

มือของหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินได ้โดยตลาดการเงินจะมีการระดมทุนจากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

ผา่นทางเงินฝากธนาคาร การทาํธุรกรรมผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์การลงทุนในกองทุนรวม เป็นตน้ (ชยัพฒัน ์สหสักลุ, 

2553) โดยแต่ละกลไกในตลาดการเงินยงัมีความแตกต่างแต่กย็งัมีทิศทางและความเก่ียวพนักนัไปอยา่งแยกออกจาก

กนัไม่ได ้และกลไกทางการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุด นัน่คือ ธนาคาร โดยเป็นกลไกหน่ึงในตลาดการเงินท่ีสามารถรวบรวม 

ระดมเงินจากกลุ่มลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นรายเลก็หรือรายใหญ่ และนาํเงินท่ีไดม้านั้นไปทาํรายไดจ้ากการใหกู้ก้บัลูกคา้

หรือการบริการทางดา้นการเงินอ่ืนๆ  

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นธนาคารพาณิชยข์องเอกชนแห่งหน่ึงท่ีเปิดทาํการในประเทศไทย มามากกวา่ 30 ปี 

มีการให้บริการบริการรับฝากเงิน บตัรเครดิต สินเช่ือบุคคล สินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์การบริหารสินทรัพยใ์ห้แก่

ลูกคา้รายบุคคล และลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และใน 5 ปีท่ีผา่นมาธนาคารไดใ้ห้

ความสาํคญักบับริการกบัลูกคา้บุคคลมากข้ึน และมีผลิตภณัฑท่ี์เป็นตวัชูโรง คือ บริการบตัรเอทีเอม็กดไดทุ้กตู ้และ

ประสบความสาํเร็จเป็นอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ในระดบัภูมิภาค ยงัเร่ิมเขา้มาทาํตลาดได้

อย่างไม่ชดัเจนมากนกั เน่ืองจากยงัเพ่ิงเร่ิมตน้ในการทาํตลาด และใหอ้าํนาจการตดัสินใจในการทาํการตลาดอย่าง

อิสระกบัผูจ้ดัการภาคในแต่ละเขตพ้ืนท่ี 

 จังหวดัขอนแก่นเป็นจังหวดัท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เน่ืองจากการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา และยงัมีแนวโน้มท่ีจะขยายขนาดทางเศรษฐกิจไดอี้กเน่ืองจาก

นโยบายเขตการคา้เสรีอาเซียน ท่ีกาํลงัจะเร่ิมข้ึนภายในปี 2558 น้ี และจงัหวดัขอนแก่นเองก็เป็นหน่ึงในเมืองพาด

ผา่นของแนวเขตเศรษฐกิจ ASEAN East-West Economic Corridor เน่ืองจากเป็นจุดตดัของถนนมิตรภาพ ท่ีเช่ือมต่อ

ระหว่างท่าเรือนํ้ าลึกของประเทศไทย กบันครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และถนนมะลิวลัย ์ท่ีเช่ือมต่อระหว่างท่าเรือดานงั ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเมืองท่าเมาะละแห

ม่งประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทาํใหร้ะบบการขนส่งในอนาคตจะตอ้งผา่นจงัหวดัน้ี มีโอกาสส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีน้ีเติบโตมากข้ึนไปดว้ย และจากการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ีเอง ทาํให้มีแนวโน้มการเกิด

ประชากรแฝงในกลุ่มของแรงงานภาคอุตสาหกรรมภายในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมากข้ึน เพราะเม่ือเกิดรายไดม้ากข้ึน

แลว้ก็จะตอ้งนาํเงินฝากธนาคารหรือการชาํระค่าแรงงานผา่นบญัชีเงินฝากธนาคารดว้ยซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีทาํใหจ้งัหวดั

ขอนแก่นมีความน่าสนใจในการขยายฐานลูกคา้ของธนาคารกรุงศรีอยธุยามากข้ึน 
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 ดงันั้นผูศึ้กษามองว่า ถา้เราไดท้ราบถึงพฤติกรรม ความตอ้งการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ธนาคารของกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวได ้ก็ย่อมจะเป็นผลประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดท่ีดีข้ึนได ้ประกอบกบั

การท่ีทางธนาคารเองมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจธนาคารอยูแ่ลว้ จึงทาํใหง่้ายต่อการวางแผนการตลาด

ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น เม่ือใชแ้ผนการตลาดในการคุณภาพการให้บริการของลูกคา้บุคคล ภายในปี 

2559 จะมีฐานลูกคา้จากบญัชีธนาคารท่ีเคล่ือนไหวและมีเงินฝากเพ่ิมข้ึนจากเดิมในปี 2557 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15

และภายในปี 2561 จะมีฐานลูกคา้จากบญัชีธนาคารท่ีเคล่ือนไหวและมีเงินฝากเพ่ิมข้ึนจากเดิมในปี 2559 ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10 ต่อปีโดยอาศยัแผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้มีความสนใจและรับรู้ในตวัธนาคารมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1  พฤตกิรรมผู้บริโภค (6W 1H) 

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง

ผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การ

เลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ซ่ึงลกัษณะของคาํถามท่ีใช้ในการศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? When? Where? Why? Whom? และ How? เพ่ือ

คน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants Object Objective Organizations Occasions Outlets 

และ Operation โดยลกัษณะคาํตอบท่ีไดจ้ะนาํไปใช้กาํหนดกลยุทธ์การตลาด เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) 

 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ท่ีบริษทัใช้

ร่วมกนัเพ่ือใชต้อบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) ซ่ึงส่วนประสมดงักล่าวน้ี

เปรียบเสมือนเคร่ืองมือหรือวิธีการต่างๆ ในการบริหารการตลาดท่ีจะทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปตามกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีไดว้างไว ้เน่ืองจากการบริการมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสินคา้ โดยทัว่ไป คือ บริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน 

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และท่ีสําคญับริการยงัข้ึนอยู่กบัระยะเวลาเป็นหลกั ดงันั้น ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ประกอบดว้ย องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากสินคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงส่วนประสมการตลาดดั้งเดิม หรือ 4P ไดแ้ก่ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมกับ

องค์ประกอบเพ่ิมมาอีก 3 ส่วน คือ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และหลกัฐานทางภายภาพ (Physical 

evidence) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2557) 

 2.3 การวางแผนกลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ท่ีนาํมาใชน้ั้นจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนั้นๆ ดว้ย และผูท่ี้มีความ

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารกลยุทธ์นั้น ในการสร้างและปฏิบติัตามแผนและเป้าหมายของกลยุทธ์ มีองคป์ระกอบหลกั

อยู ่6 ประการของขั้นตอนการบริหารกลยทุธ์ คือ 1) การกาํหนดภาระหนา้ท่ี วิสยัทศัน ์และเป้าหมาย 2) การวิเคราะห์
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โอกาสและอุปสรรคภายนอก 3) การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน 4) การวิเคราะห์ SWOT และการสร้าง

กลยทุธ์ 5) การปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ และ 5) การควบคุมกลยทุธ์ (วิเชียร วิทยอุดม, 2553) 

 2.4 คุณภาพบริการ (Service quality)  

  การบริการเป็นการใหค้วามช่วยเหลือหรือดาํเนินเนินการเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้นๆ ซ่ึงงานธนาคารเอง 

กเ็ป็นการใหบ้ริการดา้นการเงินแก่ลูกคา้ การใหบ้ริการนั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ เป็นบริการ

ท่ีดี ใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งมีหวัใจแห่งการบริการ (Service mind) ยิม้แยม้

แจ่มใส สุภาพ อนัจะทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพอใจ ซ่ึงความพอใจของลูกคา้น้ีเอง ท่ีถือว่าเป็นคุณภาพบริการ 

(สมิต สชัฌุกร, 2555) 

 

3. วธีิการศึกษา 

      3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีบญัชีธนาคารใดก็ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ธนาคาร และอาศยัอยู่

ในจงัหวดัขอนแก่นมาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีไม่สามารถทราบไดอ้ย่างแน่นอนว่าเป็นจาํนวนเท่าใด 

การกาํหนดขนาดตวัอย่าง ซ่ึงกาํหนดค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีตอ้งการสุ่มจากประชากรทั้งหมดเท่ากบั 50% ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอย่าง 5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน จึง

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 400 ชุด ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และผูศึ้กษาเก็บขอ้มูล

ดว้ยตนเอง ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นทุกอาํเภอ 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงคาํถาม

ในแบบสอบถามจะเป็นคาํถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน 

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมและความตอ้งการในการเลือกใชธ้นาคารของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 8 ขอ้ 

  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกธนาคาร 

วิธีการศึกษาควรประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ในส่วนของการกาํหนดแผนการตลาดมีการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน โดยใชก้าร

วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis) ส่ิงแวดลอ้มการแข่งขนั (Five Forces Model) การวิเคราะห์จุดแข็ง

จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) และตารางโทว ์(TOWS Metrix) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

      4.1 พฤตกิรรมทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารของลูกค้าบุคคล ในเขตพื้นที่จงัหวดัขอนแก่น 

  ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม มีขอ้มูลโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.25 ช่วงอายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 15 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

34.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 55.50 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและความรู้ดา้นบญัชีเงินฝาก พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีบญัชีเงินฝากท่ี

ใชป้ระจาํ 1 - 2 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 47.75 ส่วนใหญ่มีบญัชีของธนาคารไทยพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่

ใชธ้นาคารไทยพาณิชยม์ากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 เหตุผลหลกัในการใชบ้ญัชีธนาคารของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือความ

สะดวกในการรับเงินหรือโอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ตัดสินใจเปิดบัญชีธนาคารตามคาํแนะนําของคนใน

ครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท คิดเป็นร้อยละ 40.50 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด คือธนาคารเดินทาง

ไปมาสะดวก คิดเป็นร้อยละ 67.25 กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลดา้นบญัชีเงินฝากจากพนกังานธนาคารมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 75.00 และเลือกเช่ือขอ้มูลจากป้ายโฆษณาในธนาคารหรือตวัพนกังาน จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 

  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร พบวา่ 

(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ธนาคารตอ้งมีจาํนวนตูเ้อทีเอม็เยอะมากพอกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.693 รองลงมา คือ บตัร

เอทีเอม็จะตอ้งสามารถกดเงินสดไดฟ้รีทุกตู ้มีค่าเฉล่ีย 4.618 ธนาคารจะตอ้งมีสาขาเยอะมากพอกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 

4.588 (2) ดา้นราคา ไดแ้ก่ ธนาคารจะตอ้งมีค่าธรรมเนียมไม่แพง มีค่าเฉล่ีย 4.680 (3) ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ธนาคารจะตอ้งเดินทางไปมาสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.464 (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ 

ธนาคารจาํเป็นตอ้งให้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ของธนาคาร เช่น การประกนัภยัรถยนต์ หรือ ประกนั

รักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.295 (5) ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารควรใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 

พูดจาไพเราะ มีค่าเฉล่ีย 4.760 (6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ธนาคารจะตอ้งตกแต่งมีความสวยงามและสะอาด 

มีค่าเฉล่ีย 4.331 (7) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ไดแ้ก่ มีการจดัคิวใหลู้กคา้อย่างยุติธรรมมีค่าเฉล่ีย 4.600 

และ (8) ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการไดดี้สมํ่าเสมอตลอดทุกคร้ังท่ีท่าน

ใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.610  

 4.2 สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพการแข่งขันของธุรกจิเงนิฝากธนาคารในเขตพื้นที่จังหวดัขอนแก่น 

  ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลในทิศทางบวก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทาง

การเมืองและกฎหมายสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี ส่วนปัจจยัท่ี

ส่งผลในทิศทางลบไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

  ดา้นสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม พบว่า แรงผลกัดนัทีมีผลต่อธุรกิจสูงสุด ไดแ้ก่แรงผลกัดนั

จากคู่แข่งเดิมในอุตสาหกรรม และ อาํนาจการเจรจาต่อรองของผูซ้ื้อ แรงผลกัดนัท่ีมีผลต่อธุรกิจสูง ไดแ้ก่ และ การ

คุกคามของผลิตภณัฑท์ดแทน ส่วนแรงผลกัดนัท่ีมีผลต่อธุรกิจตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ภาวะคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 

และ อาํนาจการเจรจาต่อรองของผูข้าย 
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 4.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาํเนินงานของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เขต

พื้นที่จงัหวดัขอนแก่น 

  สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจ มีดงัน้ี 1) จุดแข็ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็น

ธนาคารขนาดใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศไทย และมีส่วนแบ่งตลาดอนัดบั 1 ใน 3 ธุรกิจ คือ บตัรเครดิต 19% สินเช่ือ

ส่วนบุคคล 16% สินเช่ือรถยนต ์14% ส่วนลูกคา้องคก์ร SMEs 8-7 % อยู่ในอนัดบั 5 เป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศ รวมถึง

ในผูบ้ริโภคจงัหวดัขอนแก่น มี 12 สาขาทัว่จงัหวดัขอนแก่น มีการขยายฐานลูกคา้โดยการเขา้ไปร่วมกบัหา้งร้าน 

บริษทัต่างๆ ในลกัษณะตราสินคา้ร่วม (Co – Brand) มีการฝึกอบรมพนกังานให้มีหัวใจแห่งการบริการ (Service 

Mind) และมีการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการให้บริการลูกคา้ 2) จุดอ่อน คือ มีผลประกอบการน้อยกว่า

ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมีผลประกอบการอนัดบั 1 ถึง 3 เท่า จาํนวนสาขาในจงัหวดัขอนแก่น ยงัน้อยกว่าธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งอ่ืน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงไทย ซ่ึงมี 16 และ 14 สาขาตามลาํดบั ผูใ้ชบ้ริการยงัไม่

สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยุธยากบัธนาคารอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน คุณภาพการใหบ้ริการของ

แต่ละสาขาในจงัหวดัท่ีไม่เหมือนกนั และผูใ้ชบ้ริการ ยงัเลือกใชบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชยม์ากท่ีสุด 3) โอกาส คือ จาํนวนประชากรและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในจงัหวดัขอนแก่นยงัคงท่ี และ

เพ่ิมข้ึน ขอนแก่นเป็นเมืองแห่ง MICE City จึงทาํใหน้กัลงทุน นกัธุรกิจจากท่ีอ่ืน เขา้มาลงทุน และประกอบธุรกิจ 

และ ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคารในกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย 4) อุปสรรค คือ อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากเกือบทุกประเภทท่ีคงท่ีและลดลง ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนของประชาชนในจงัหวดัขอนแก่น ประชาชนใน

ประเทศไทย ถูกเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้สพยติ์ดกบันโยบายประชานิยมและการเรียกร้องจากรัฐบาลมากจนเกินไป 

 4.4 การวางแผนการตลาดในการคุณภาพการให้บริการธนาคารของลูกค้าบุคคล ของ ธนาคาร กรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) เขตพื้นที่จงัหวดัขอนแก่น 

  จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ สามารถจดัทาํแผนการตลาดทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดท้ั้งหมด 3 โครงการ 

คือ 1) ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงศรีอยธุยาใหมี้ความทนัสมยั สะดวกรวดเร็ว และ

เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา โดยใชง้บประมาณ 365,000 บาท ต่อปีบาท ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ ทศันคติ

ท่ีดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา การใชบ้ริการซํ้ า และ ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัขอนแก่นใหค้วามไวว้างใจเปิด

บญัชีเงินฝาก และประกอบธุรกรรมต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน จากการยอดผูเ้ปิดบญัชี คาดว่า จะมีผูม้าเปิดบญัชีกบัธนาคาร

กรุงศรีอยุธยาเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 25.5 โดยคาดว่าในปีคร่ึงปีหลงัของปี 2558 จะมีผูม้าเปิดบญัชีเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 15 และภายในปี 2559-2560 จะมีจะมีผูม้าเปิดบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ซ่ึงจะทาํใหผ้ลประกอบการ

ของธนาคารเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั 2) จดัทาํแคมเปญ “คบกรุงศรี ไดก้บัได”้ เพ่ือเชิญชวนใหลู้กคา้และบุคคลทัว่ไปเขา้มา

ทาํธุรกรรมทางการเงินและใชบ้ริการอ่ืนๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยใชก้ารส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การ (Integrated Marketing Communication) โดยใชแ้ผนการตลาดท่ี 2 งบประมาณท่ีใช ้100,000 บาท ผลท่ีคาดว่า

จะไดรั้บ คือ (1) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยทาํใหผู้ท่ี้ไดพ้บเห็นแคมเปญ “คบกรุงศรี ได้

กบัได”้ จดจาํภาพลกัษณ์ท่ีดี การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และคิดถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นอนัดบัตน้ๆ เม่ือ

ตอ้งการประกอบธุรกรรมทางการเงิน (2) สร้างการรับรู้ว่าการเปิดบญัชีทุกประเภท และธุรกรรมทางการเงินทุก

ประเภทท่ีมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ ตอ้งเป็นบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น (3) สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
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ระหวา่งลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการกบัพนกังานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาในจงัหวดัขอนแก่น (4) เพ่ิมปริมาณการ

เปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภท และการประกอบธุรกรรมทางการเงิน ให้มากข้ึนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ภายในไตร

มาสแรกของปี 2558 (5) มียอดผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 - 3 ของปี 2558 จากเดิมร้อยละ 25.5 เป็นร้อยละ 

55 ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2558 (6) ผลประกอบการโดยรวมในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

และ 3) จดัทาํแคมเปญ “Funny Money” เพ่ือเน้นจูงใจให้ลูกคา้หันมาฝากเงินกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ 

แผนการตลาดท่ี 3 สร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม “Funny Money” with SWAY BOARD งบประมาณท่ีใช้ 200,000 

บาทต่อปีโดยผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ (1) การเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน

จงัหวดัขอนแก่น (2) ยอดขายท่ีมากข้ึนเป็นผลมาจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรู้ถึงบริการท่ีทนัสมยั และสะดวกรวดเร็ว

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (3) ตอกย ํ้าความเป็นทางเลือกแรกในใจของลูกคา้ และผูท่ี้ตอ้งการเปิดบญัชีเงินฝาก

ประเภทต่างๆ รวมถึงการประกอบธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท และกระตุน้ให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้อยู่

เสมอ ใน Slogan ท่ีวา่ “คบกรุงศรี ไดก้บัได”้ 

 สรุป แผนการตลาดมีจาํนวน 3 โครงการ คือ 1) ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยาใหมี้ความทนัสมยั สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา 2) จดัทาํแคมเปญ “คบกรุง

ศรี ไดก้บัได”้ เพ่ือเชิญชวนใหลู้กคา้เขา้มาทาํธุรกรรมทางการเงินและใชบ้ริการอ่ืนๆ ของธนาคาร 3) จดัทาํแคมเปญ 

“Funny Money” 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

      ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 15 - 25 ปี คิด

เป็นร้อยละ 34.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จบการศึกษาในระดบัปริญญา รายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 

บาท มีบญัชีเงินฝากท่ีใชป้ระจาํ 1 - 2 บญัชี ส่วนใหญ่มีบญัชีและใชบ้ญัชีธนาคารของธนาคารไทยพาณิชยม์ากทีสุด 

เหตุผลหลกัในการใชบ้ญัชีธนาคารของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือความสะดวกในการรับเงินหรือโอนเงิน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เปิดบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด คือ ธนาคารเดินทางไปมาสะดวก และเลือกเช่ือขอ้มูลจากป้ายโฆษณาในธนาคารหรือตวั

พนกังานมากท่ีสุด โดยผูศึ้กษาสามารถจดัทาํแผนการตลาดทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดท้ั้งหมด 3 โครงการ คือ 1) 

ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาใหมี้ความทนัสมยั สะดวกรวดเร็ว และเป็นไป

ตามมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา 2) จดัทาํแคมเปญ “คบกรุงศรี ไดก้บัได”้ เพ่ือเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้มาทาํธุรกรรม

ทางการเงินและใชบ้ริการอ่ืนๆ ของธนาคาร 3) จดัทาํแคมเปญ “Funny Money” เพ่ือเนน้จูงใจใหลู้กคา้หนัมาฝากเงิน

กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 จากการศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เน้นการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามเป็นหลกั ในคร้ังถดัไปผูศึ้กษามองว่า ควรทาํการศึกษาดว้ยงานวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดแ้ผนการ

ตลาดท่ีเฉพาะและเจาะจงมากข้ึน และ 1.1กลุ่มลูกคา้ในท่ีน้ีจาํกดัขอบเขตการเก็บเฉพาะในจงัหวดัขอนแก่น แต่กลุ่ม

ตวัอย่างบางส่วน ไม่ไดเ้ป็นท่ีมีภูมิลาํเนาในจงัหวดัขอนแก่นจริงๆ อาจจะมีขอ้ผิดพลาดในเร่ืองของพฤติกรรม

เก่ียวกบัการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกบัคนในทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่นได ้
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การแบ่งกลุ่มชาวนาในจงัหวดันครปฐมโดยใช้พฤตกิรรมการซ้ือ 

เมลด็พนัธ์ุข้าวรวบรวม 

The Farmers Segmentation in Nakhon Pathom by purchasing behavior collection 

rice seeds. 

ชลทพิย์  ประทุมหวล1 และ ดร.ธีริน วาณชิเสนี2 

Chonlatip Pratoomhual and Teerin  Vanichseni, Ph.D.  

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้เมลด็พนัธ์ุขา้วรวบรวมของชาวนาในจงัหวดั

นครปฐมและการแบ่งกลุ่มชาวนาโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วรวบรวมของชาวนาในจงัหวดั

นครปฐม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 375 คน และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการแบ่งกลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธี Hierarchical 

และ  K-Means Cluster Analysis และเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธี One Way ANOVA ผลการศึกษา

พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มชาวนาในจงัหวดันครปฐมได ้ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ชาวนาลูกคา้ประจาํเนน้คุณภาพ 

กลุ่มท่ี 2 ชาวนาลูกคา้ประจาํเนน้สินเช่ือและ กลุ่มท่ี 3 ชาวนาเนน้ราคาไม่เนน้คุณภาพ   

คาํสาํคัญ: เมลด็พันธ์ุข้าวรวบรวม, พฤติกรรม, การแบ่งกลุ่ม 

 

Abstract 

The objectives of this study is to explore the purchasing behavior and market segmentation of collection rice seeds 

in Nakhon Pathom and Farmers Segmentation. The famers factors of famers buying behavior of collection rice 

seeds in Nakhon Pathom. This research used questionnaire apply to 375  sampling of farmers. The information 

analysis used frequency, Percentage, and mean and standard deviation. The cluster analysis methods are 

Hierarchical and K.Means Cluster Analysis. One Way ANOVA is also used for cluster different. The results of the 

market segmentation In Nakhon Pathom could be separated into threes group which are the group of  regular 

customers with of collection rice seed quality, regular customers with focus on credit, regular customers with focus 

on credit  aver able and non-focus on quality. 

Keywords:  collection rice seeds, behavior, Segmentation 
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1. บทนํา 

 

        สถานภาพอุตสาหกรรมเมลด็พนัธ์ุเป็นอุตสาหกรรมตน้นํ้าท่ีสาํคญั เมลด็พนัธ์ุเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีปริมาณการ

ผลิตตํ่า แต่มีมูลค่าเพ่ิมสูง มีผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซ่ึงอุตสาหกรรมเมลด็พนัธ์ุขา้วในประเทศไทยมีอตัราการใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วประมาณ 

1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 20,000ล้านบาทต่อปี(ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว , 2555) โดยมี

ผูป้ระกอบการรวบรวมและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้วถึง 346 ราย ทัว่ประเทศ(กลุ่มควบคุมพนัธ์ุพืช, 2555) ซ่ึงถือเป็น

ธุรกิจท่ีมีความจาํเป็นของชาวนา และยงัมีการแข่งขนัสูงอีกดว้ย ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดป้ระกอบธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวม

รวม โดยเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวมรวม หมายถึง เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีกรมการขา้วกาํหนดโดยมีการข้ึนทะเบียนรับรอง และ

อนุญาตใหภ้าคเอกชนเป็นผูผ้ลิตรวบรวมและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้ว ภายใตก้ารควบคุมดูแลโดยภาครัฐ(วิไล, 2549)  

ซ่ึงพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจอยูใ่นจงัหวดันครปฐมโดยส่วนใหญ่ชาวนาจะปลูกขา้วนาปรัง และมีผูป้ระกอบการเก่ียวกบั

ธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุขา้วในจงัหวดันครปฐมและอาํเภอใกลเ้คียงถึง 26 ราย (สมาคมการคา้เมล็ดพนัธ์ุไทย, 2558) โดย

ผูป้ระกอบการแต่ละร้านจะตอ้งผา่นการตรวจคุณภาพเมลด็พนัธ์ุขา้ว ขบวนการผลิต ตลอดจนการเกบ็รักษา  เพ่ือส่ง

มอบเมล็ดพันธ์ุข้าวรวบรวมและตอบสนองความต้องการของชาวนา ซ่ึงปัจจุบันวฒันธรรมการปลูกข้าวได้

เปล่ียนแปลงไป ชาวนาไดมี้การซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วรวมรวมมากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวก ไม่ตอ้งจดัหาสถานท่ีตาก

เมลด็พนัธ์ุขา้ว ประกอบกบัการนาํเมลด็พนัธ์ขา้วไปร่อน ขา้วลีบ ฟาง ส่ิงเจือปนท่ีมาจากการเก็บเก่ียว อีกทั้งชาวนา

จะไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีตรงตามสายพนัธ์ุ มีมาตรฐานตามท่ีกรมการขา้วกาํหนด  และชาวนามีความตอ้งการใช้

เมลด็พนัธ์ุขา้วเม่ือไรก็จะสามารถไปหาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีตอ้งและนาํมาเพาะปลูกไดทุ้กเม่ือ ผูป้ระกอบการแต่ละ

รายจะรวบรวมเมล็ดพนัธ์ุขา้วไวห้ลากหลายสายพนัธ์ุมีทั้ งเหมือนและแตกต่างกันข้ึนอยู่กบัความสามารถของ

ผูป้ระกอบการในการรวบรวม และวิธีการในการจาํหน่ายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการซ้ือของชาวนาได ้ ทาํ

ใหช้าวนามีร้านท่ีสามารถเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วไดห้ลายร้าน ข้ึนอยู่กบัผูป้ระกอบการแต่ละร้านท่ีจะสามารถผลิต

และรวมรวมเมลด็พนัธ์ุขา้วใหไ้ดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของชาวนาหรือไม่ โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

จะเจอปัญหาการเก็บเมลด็พนัธ์ุขา้วไม่ตรงตามความตอ้งการของชาวนาทาํให้มีเมลด็พนัธ์ุขา้วคงคา้งในโกดงั เกิด

การหมดอายุ ทาํใหผู้ป้ระกอบการเกิดการขาดทุน และถา้ไม่มีเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีชาวนาตอ้งการก็เกิดการเสียโอกาสท่ี

จะขายอีกดว้ย  

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มชาวนาในจงัหวดันครปฐมโดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

รวบรวม การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ีคือ 1)เพ่ือศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

รวบรวมของชาวนาในจงัหวดันครปฐม ทาํใหรั้บรู้ถึงพฤติกรรมการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วรวบรวมของชาวนาในจงัหวดั

นครปฐมว่ามีลกัษณะในการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วอย่างไร  2)เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มชาวนาโดยใช้ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวบรวมของชาวนาในจงัหวดันครปฐม  ทาํให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การ

เลือกเมล็ดพนัธ์ุขา้วของชาวนาในจงัหวดันครปฐมแต่ละกลุ่มว่ามีความตอ้งการอย่างไร เพ่ือนาํไปปรับใชก้ลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีเหมาะสม แลว้คน้หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มแลว้นาํปัญหานั้นมาปรับใชก้บัการจดัหาเมลด็พนัธ์ุ

หรือบริการท่ีชาวนาตอ้งการ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

กําพล สุทธิพิเชษฐ์ (2552) ได้ทําการวิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP 

Marketing  โดยประกอบดว้ย1. Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงอาจจะแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น

กลุ่ม แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่น อตัราการเติบโตของประชากร ลกัษณะภูมิศาสตร์ในดา้นความหนาแน่นของ

ประชากร เป็นตน้ ลกัษณะประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพครอบครัว เป็นตน้ 

ลกัษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทศันคติ และไลฟ์สไตล ์เป็นตน้ พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซ้ือ ความ

จงรักภักดีต่อแบรนด์ ประโยชน์ใช้สอย และการอ่อนไหวด้านราคา เป็นต้น 2. Target Market คือ การกาํหนด

เป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงมีศกัยภาพสําหรับการตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมายนั้นตอ้งมีการประเมินคุณค่า

ส่วนของตลาดแต่ละส่วนโดยคาํนึงถึงปัจจยั 2 ประการ คือ ความน่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจาก

ขนาดของตลาด มูลค่าตลาด ความเส่ียง และวตัถุประสงค์และทรัพยากรของบริษทัท่ีมีอยู่  3. Positioning คือ การ

ออกแบบขอ้เสนอและภาพลกัษณ์ของสินคา้และธุรกิจ เพ่ือสร้างความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยให้เรา

อธิบายไดว้า่ลูกคา้หรือตลาดเป้าหมายอยูต่รงไหนของตลาด เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 

ศิริวรรณ และคณะ, (2546) ทาํการการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ คาํตอบหรือผลท่ีไดจ้ะสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูซ้ื้อไดอ้ย่างเหมาะสม การวิเคราะห์พฤติกรรมผูซ้ื้อสามารถใชค้าํถาม 6Ws และ 1H ช่วยในการ

วิเคราะห์เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7Os ดงัน้ี  

1. ใครอยูใ่นตลาดธุรกิจ(Who is in the business market?) 

- ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม คนกลาง ส่วนราชการ ลกัษณะอุตสาหกรรมและการจดัประเภทผู ้

ประกอบอุตสาหกรรม 

2. ผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจมีการตดัสินใจอะไรบา้ง (What buying decisions do business buyers make?) 

- สินคา้อุตสาหกรรม 

3. ทาํไมจึงซ้ือ (Why do they buy?) หรือผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจตอ้งการอะไร(What are business buyers seeking?) 

- เหตุผลในการซ้ือและลกัษณะการตดัสินใจซ้ือ 

4. ผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจซ้ือเม่ือไร(When do business buyers?) 

-โอกาสในการซ้ือ 

5.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือทางธุรกิจ (Who participates in the business buying decision?)   

-บทบาทของบุคคลในการซ้ือ 

6. ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจคืออะไร (What are the major influences on business buyers?) 

-ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารระหวา่งบุคคล และเฉพาะบุคคล 

7.ผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจซ้ืออยา่งไร (How do business buyers make their buying aecisions?) 

- กระบวนในการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ทั้งน้ี ชาวนาจดัอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผูผ้ลิต ซ่ึงถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบ

เช่นเมลด็พนัธ์ุขา้ว ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองจกัรการเกษตรเป็นตน้ ในการผลิตเพ่ือให้การผลิตสินคา้ในการนาํเสนอขาย 
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ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อในตลาด โดย

ใชห้ลกัการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือตลาดธุรกิจโดยสามารถใชค้าํถาม 6Ws และ 1H ช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือหา

คาํตอบ  7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือตลาดธุรกิจโดยรูปแบบคาํถามจะมีลกัษณะดงัน้ี 

ดงันั้นจากคาํถามกบัชาวนาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการออกแบบสอบถามพฤติกรรมชาวนาในการเลือกซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุขา้วดงัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดธุรกิจ(Who is in the business market?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงตลาดเป้าหมาย 

หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย วา่เป็นกลุ่มไหน โดยการแบ่งตามเพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพ ท่ีพกั เป็นตน้ 

2. ชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยมีการตดัสินใจอะไรบา้ง (What buying decisions do business buyers make?)

เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีชาวนาตอ้งการซ้ือและตอ้งการไดอ้ะไรจากเมลด็พนัธ์ุขา้ว และความแตกต่างท่ี

เหนือกวา่คู่แข่ง  

3. ทาํไมชาวนาจึงซ้ือ (Why do they buy?) หรือ ชาวนาท่ีซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วรวบรวมตอ้งการอะไร(What are 

business buyers seeking?)เป็นคาํถามเพ่ือต้องการทราบถึงวตัถุประสงค์ ในการซ้ือสินค้า เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของชาวนา ทางดา้นร่างกาย และดา้นจิตวิทยา 

4. ชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วเม่ือไร(When do business buyers?)เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการ

ซ้ือ  สินคา้นั้นๆ เช่น ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ 

5.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวรวบรวม (Who participates in the business buying 

decision?)  เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

หรือบริการของชาวนาซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

6. ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อชาวนาคืออะไร (What are the major influences on business buyers?)ผูซ้ื้อสินคา้

ธุรกิจตดัสินใจซ้ือดว้ยลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีมีเหตุผล เช่น ตดัสินใจกบัผูข้ายท่ีให้ราคาตํ่าสุดหรือเลือกซ้ือกบัผูข้ายท่ี

เลือกซ้ือส่ิงของจากบริษทัเป็นการตอบแทน หรือเลือกผูข้ายท่ีให้ความสะดวกมากท่ีสุดจากแนวความคิดเหล่าน้ี

ผูข้ายสินคา้ธุรกิจจะตอ้งเสนอคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้อ 

7.ชาวนาซ้ืออย่างไร (How do business buyers make their buying aecisions?)เป็นการศึกษาถึงขั้นตอนหรือ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัซ้ือ 

Kotler (2012) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้

นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่า คือ 4Ps 

อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
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กรอบแนวความคิดสาํหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดสาํหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือชาวนาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี จงัหวดันครปฐม โดยพบว่าประชากรท่ีเป็นชาวนามี

จาํนวนทั้งหมด 14,666 คน (สาํนกังานสถิติ, 2556)  มีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ชาวนาในจงัหวดันครปฐมท่ีทาํ

นาปรังและเคยซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วรวบรวมจากร้านคา้เอกชนทัว่ไป โดยวิธีการกาํหนดขนาดประชากรกลุ่มตวัอยา่งจะ

ใชต้ารางสาํเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1970)ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ะเท่ากบั 375 คน  มีการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล ขอ้มูลในการเก็บรวมรวมคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ

ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยผูศึ้กษานาํแบบสอบถาม (ปรับปรุงจาก ธีวตั นาจาย , 2553) จาํนวน 375 ชุด ไปเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยตนเอง และไปเกบ็กบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาวนาในจงัหวดันครปฐมท่ีทาํนาปรังและเคยซ้ือเมลด็

พนัธ์ุขา้วรวบรวมจากร้านคา้เอกชนทัว่ไปการเก็บรวมรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ โควตา้ 

(Quota Sampling) โดยจะทาํการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifisd Samplingโดยในจงัหวดันครปฐม แบ่งออกเป็น 7 อาํเภอ   

ซ่ึงมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งส่วนตลาดชาวนากบัการซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธีHierarchical และ K-means Cluster Analysis วิเคราะห์ความ

ชาวนา  

ใน จงัหวดันครปฐม 

ประชากรที่จะศึกษา 

กลุ่มท่ี 1       กลุ่มท่ี 2

กลุ่มท่ี ...กลุ่มท่ี K 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนาโดยใช ้5W1H 

W1 = ชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยมีการตดัสินใจอะไรบา้ง 

- คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของของชาวนาในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

W2 = ทาํไมชาวนาจึงซ้ือ  

- วตัถุประสงคข์องชาวนากบัความตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

W3 = ชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วเม่ือไร 

- ช่วงโอกาสท่ีชาวนาตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

W4 = ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วรวบรวม  

- บทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

W5 = ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อชาวนาคืออะไร 

- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนา 

1H = ชาวนาซ้ืออยา่งไร 

- กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนา 
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แตกต่างของแต่ละส่วนตลาด โดยใช้วิธี One Way ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืนๆของ

พฤติกรรมการซ้ือในแต่ละส่วนตลาด ใชวิ้ธี Crosstabs และ Chi-square 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และดา้นพฤติกรรมการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว

รวบรวมของชาวนาในจงัหวดันครปฐม พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 46-55 ปี มี

การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5001-10,000 บาท ชาวนาส่วนใหญ่มีจาํนวนพ้ืนท่ีทาํนา 21-

30ไร่ มีมูลค่าการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อฤดู 5001-10,000 บาท พนัธ์ุขา้วท่ีชาวนาส่วนใหญ่ใชม้ากท่ีสุดคือพนัธ์ุ กข41 

และชาวนาโดยส่วนใหญ่จะใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีอายกุารเกบ็เก่ียวโดยประมาณ 115 วนั และมีความถ่ีในการซ้ือเมลด็

พนัธ์ุขา้วต่อปี ปีละ 2 คร้ัง และชาวนาส่วนใหญ่จะสอบถามคุณภาพและราคาก่อนการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วคือ 1 ร้าน 

และโดยส่วนใหญ่ก่อนชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วจะใชร้ะยะเวลาประมาณเลือกซ้ือ 1 สัปดาห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของคุณ ชาติ พานเหล็ก (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกพนัธ์ุข้าวเพ่ือใช้ในการปลูกของ

เกษตรกรในจงัหวดัแพร่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49.9 ปี จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 แต่ไม่

สอดคลอ้งในเร่ืองของจาํนวนพ้ืนท่ีทาํนา  รายได ้และพนัธ์ุขา้วท่ีชาวนาส่วนใหญ่ใช ้ซ่ึงจากผลการศึกษาของคุณ 

ชาติ พานเหลก็ (2551)  นั้นมีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 7.54ไร่ ปลูกขา้วเฉล่ียปีละ 4.65ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 38,830.15 บาทต่อ

ปี และพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกคือพนัธ์ุ กข6  เน่ืองจาก ชาวนาในจงัหวดันครปฐมมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโดย

เฉล่ีย ท่ีมากกว่าชาวนาในจงัหวดัแพร่ ส่งผลให้ชาวนาในจงัหวดันครปฐมมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่าชาวนาใน

จงัหวดัแพร่ ประกอบกบัสภาพภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ และ ลกัษณะภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้

ชาวนาเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสํานกัวิจยัและพฒันากรมการขา้ว, (เวบ็ไซต์) ไดอ้ธิบายชนิดของ

พนัธ์ุขา้วในประเทศไทยโดยแบ่งตามการตอบสนองต่อช่วงแสง ซ่ึงพนัธ์ุขา้ว กข41 เป็นขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง คือ 

ขา้วท่ีมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตตามอายท่ีุถึงกาํหนด พนัธ์ุขา้วประเภทน้ีสามารถเพาะปลูกไดต้ลอด

ทั้งปี ซ่ึงเรียกว่า ขา้วนาปรัง ซ่ึงเหมาะสมแก่การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีราบลุ่มทางภาคกลางซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดั

นครปฐมเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ส่วนพนัธ์ุขา้ว กข6 เป็นขา้วไวต่อช่วงแสง คือขา้วท่ีจะออกดอกในเดือนท่ีมี

ช่วงเวลากลางวนัไม่เกิด 12 ชัว่โมง พนัธ์ุขา้วประเภทน้ีสามารถเพาะปลูกไดปี้ละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงเรียกว่า ขา้วนาปี ซ่ึง

เหมาะสมแก่การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีทางภาคเหนือหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดัแพร่

เหมาะสมแก่การเพาะปลูก  

ด้านคุณสมบัตหิรือองค์ประกอบของชาวนาในการซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยส่วนใหญ่ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้าน

ท่ีชาวนาเคยซ้ือตลอดมากท่ีสุด รองลงมาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีอยู่ใกลบ้า้นของชาวนา และจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ขา้วเป็นยี่หอ้ท่ีชาวนาใชเ้ป็นประการดูแลรักษา เป็นพนัธ์ุท่ีหาซ้ือพนัธ์ุไดง่้ายในทอ้งถ่ินมีราคาถูก  

ด้านวัตถุประสงค์ของชาวนากับความต้องการซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยส่วนใหญ่จะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีพ่อคา้ 

โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือ มากท่ีสุด รองลงมา ชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้นเพ่ือใหท้นัต่อเหตุการณ์

อุทกภัยต่างๆ  และชาวนาจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุข้าวสายพนัธ์ุใหม่ๆทุกคร้ังเม่ือเร่ิมทาํนาใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผล
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การศึกษาของชาติ พานเหลก็ (2551) ซ่ึงสอดคลอ้งในเร่ืองชาวนาในจงัหวดัแพร่มีความตอ้งการพนัธ์ุขา้วท่ีมีอายุเก็บ

เก่ียวสั้น เช่นกนัแต่ไม่ไดอ้ธิบายเหตุผลท่ีตอ้งการพนัธ์ุขา้วอายสุั้น และแตกต่างกนัโดยชาวนาในจงัหวดันครปฐมจะ

ปลูกพนัธ์ุขา้วท่ีพ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือ ส่วนการปลูกขา้วของชาวนาในจงัหวดัแพร่ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกขา้ว

พนัธ์ุท่ีใชบ้ริโภคในครัวเรือน เน่ืองจากพ้ืนท่ีการปลูกขา้วของชาวนาในจงัหวดัแพร่ส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอ้ย

แต่ในชาวนาในจงัหวดันครปฐมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้มากชาวนาในจงัหวดันครปฐมจึงนิยมปลูก

ขา้วพนัธ์ุท่ีพ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือ 

ด้านช่วงโอกาสที่ชาวนาใช้และซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วในช่วงเดือน 

มกราคม ถึงเดือนเมษายน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณ พรชยั แกว้เพชร และคณะ(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วจากศูนยข์า้วชุมชนตาํบลแกว้ของเกษตรกร ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอบึงนาราง 

จงัหวดั พิจิตร พบว่า ช่วงเวลาท่ีตอ้งการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้ว เกษตรกรคร่ึงหน่ึงตอ้งการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วในเดือน 

มกราคม และ พฤษภาคม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณ สุชาสินี ดิษฐสมบูรณ์ (2554) ศึกษาเร่ืองความ

ตอ้งการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตโดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วราชบุรีของเกษตรกรจงัหวดัราชบุรีพบว่าเดือนมกราคมมี

ความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุขา้วมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นช่วงเดือนเดียวเช่นกนั 

ด้านบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะให้

ครอบครัวของท่านช่วยเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว มากท่ีสุดเท่ากบั รองลงมาเป็นเพ่ือนหรือคนรู้จกัรมีส่วนช่วยเลือกซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุข้าว และ พนักงานช่วยแนะนําการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีเหมาะแก่ความต้องการของชาวนาซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณ ธีรวตั นาจาย (2553) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเคมีภณัฑ์

ทางการเกษตรของเกษตรกรอาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา ซ่ึงการเลือกซ้ือสาร

เคมีภณัฑส่์วนใหญ่จะเลือกซ้ือจากพนกังานขายแนะนาํและ ส่วนใหญ่ปรึกษาเพ่ือนบา้น  เช่นกนั เน่ืองจากเคมีภณัฑ์

และเมลด็พนัธ์ุขา้วเป็นสินคา้ธุรกิจ ท่ีชาวนาตอ้งใช ้โดยคุณศิริวรรณ และคณะ(2546) ไดอ้ธิบายถึง ตลาดธุรกิจว่า 

หมายถึง องค์การซ่ึงซ้ือสินคา้และบริการ เพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้เพ่ือขายโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพ่ือหวงัผลกาํไร 

ทั้งน้ี ชาวนาจดัอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผูผ้ลิต ซ่ึงถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบเช่น

เมลด็พนัธ์ุขา้ว ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองจกัรการเกษตรเป็นตน้ นาํไปใชใ้นการผลิต แต่บทบาทของครอบครัวชาวนาใน

จงัหวดันครปฐมจะมีส่วนช่วยเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วมาก ซ่ึงแตกต่างจากเกษตรกรท่ีซ้ือสารเคมีภณัฑใ์นจงัหวดัตาก

จะใหค้รอบครัวมีส่วนช่วยเลือกซ้ือนอ้ย 

 ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวของชาวนา โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จาก

ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย มากท่ีสุดเท่ากบั รองลงมา ชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยจ่ายเงินสด และ ชาวนาจะซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุขา้วในสายพนัธ์ุท่ีพ้ืนนาขา้งเคียงทาํอยู ่ 

ด้านกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวของชาวนา โดยส่วนใหญ่ ชาวนาจะตรวจเช็คราคาเมลด็

พนัธ์ุขา้วก่อนการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีมีการบริการส่งฟรีถึงบา้น และ ชาวนาจะ

สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้วจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัก่อนการตดัสินใจซ้ือ  
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ตารางที่ 1 ผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งกลุ่มชาวนาในจังหวดันครปฐมโดยใช้พฤติกรรมการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

รวบรวม  อาศยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มคือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) แลว้มอง

ลาํดบัการแบ่งกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุด อยู่ท่ีลาํดบั 2 กลุ่มและ 3 กลุ่มตามลาํดบั  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึง

แบ่งกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพ่ือใหไ้ดค้วามละเอียดของความแตกต่างของพฤติกรรม

ของแต่ละกลุ่มยอ่ยมากข้ึน และนาํมาจาํแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มยอ่ย(Clusters) ดว้ยวิธี K-Means โดย ผล

ท่ีไดคื้อกลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนชาวนาทั้งหมด 193  คน คิดเป็นร้อยละ 51.47  จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด กลุ่มท่ี2 มี

จาํนวนชาวนาทั้งหมด 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.80  จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด กลุ่มท่ี3 มีจาํนวนชาวนา

ทั้งหมด 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.73 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดดงัรูปกราฟและตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มยอ้ยดว้ยวิธี One Way ANOVA เพ่ือการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีระดบันยัสาํคญั(Sig) 0.05 โดยคาํถามท่ีใชใ้นการ

แบ่งกลุ่มมีทั้งหมด 38 ขอ้ พบว่ามี 35 ขอ้ ท่ีพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 และไม่พบความ

แตกต่างจาํนวน 4 ขอ้ ต่อมาไดน้าํขอ้มูลมาแปลงค่าและสร้างกราฟ ดงัรูป เพ่ือใหง่้ายแก่การวิเคราะห์และเห็นภาพ

ความแตกต่างชดัเจนสามารถวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละดา้นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  ดา้นคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ

ของชาวนาในการซ้ือเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 
รูปที่ 4  ดา้นวตัถุประสงคข์องชาวนา

กบัความตอ้งการซ้ือเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 

รูปที่ 5 ดา้นช่วงโอกาสท่ีชาวนาใช้

และซ้ือเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 

รูปที่ 6 ดา้นบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 
รูปที่ 7  ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

เมล็ดพนัธุ์ขา้วของชาวนา 

รูปที่ 8 ดา้นกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมล็ด

พนัธุ์ขา้วของชาวนา 

รูปที ่2 กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า 

Agglomeration Coefficient เม่ือยบุรวมกลุ่ม 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 193.000 51.467 

2 78.000 20.800 

3 104.000 27.733 

รวม 375.000 100 

 

ตารางที่ 1 ผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบประเดน็ท่ีแตกต่างกนัของชาวนาทั้ง 3 กลุ่มโดยจะแบ่งออกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 

ดา้นคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของชาวนาในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วพบว่ากลุ่มย่อยท่ี1 มกัจะ จะซ้ือเมล็ด

พนัธ์ุขา้วท่ีไดรั้บการรับรอง พนัธ์ุ จากกรมการขา้ว ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 2 มกัจะ ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วเป็นยี่หอ้ท่ีชาวนาใช้

เป็นประจาํ กลุ่มย่อยท่ี 3 มกัจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วไปปลูกเพ่ือขายใหก้บัท่าขา้วและพ่อคา้คนกลาง และชาวนา นอ้ย

คนท่ี  จะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีราคาถูกเนน้คุณภาพ จากขอ้มูลจะเห็นว่าผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะให้ความสําคญักบั

คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของชาวนาในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนัไป  

ดา้นวตัถุประสงคข์องชาวนากบัความตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วพบวา่กลุ่มยอ่ยท่ี 1 มกัจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว

ท่ีพ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือส่วนกลุ่มยอ่ยท่ี 2 มกัจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีอายกุารเกบ็เก่ียวสั้นเพ่ือใหท้นัต่อเหตุการณ์

อุทกภยัต่างๆ  ชาวนาบางคนจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีนาํไปปลูกแลว้ขายโดยพ่อคา้ โรงสี ท่าขา้ว ใหร้าคาสูงกว่าเมลด็

พนัธ์ุอ่ืน นอกจากน้ีชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีสามารถนาํไปย ํ่าต่อต่อได ้และส่วนนอ้ยท่ีจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วไป

ปลูกเพ่ือเก็บไวบ้ริโภค กลุ่มย่อยท่ี 3 มกัจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว เป็นพนัธ์ุท่ีนาํไปปลูกแลว้ขายโดยพ่อคา้ โรงสี ท่าขา้ว

ท่ีใหร้าคาสูงกวา่เมลด็พนัธ์ุอ่ืนๆ และชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีสามารถนาํไปย ํ้าตอต่อไดห้รือนาํไปปลูกเพ่ือเก็บ

ไวบ้ริโภค 

ดา้นช่วงโอกาสท่ีชาวนาใชแ้ละซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว พบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ส่วนใหญ่ชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนรองลงมาเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงเดือนกนัยายนถึง

เดือนธันวาคมตามลาํดบั ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 2 พบว่าส่วนใหญ่ชาวนาจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุในช่วงท่ีไดรั้บเงินจากการขาย

ขา้ว และส่วนกลุ่มยอ่ยท่ี 3 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัช่วงโอกาสท่ีชาวนาใชแ้ละซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยมีค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้  

ดา้นบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ พบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบั

บทบาทของกลุ่มบุคคลต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม

ทุกขอ้ ส่วนกลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวของท่านในการช่วยเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว มากท่ีสุดรองลงมา

เป็นเพ่ือนหรือคนรู้จกัมีส่วนช่วยเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และพนกังานก็มีส่วนช่วยแนะนาํการเลือกซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วท่ีเหมาะสมแก่ความตอ้งการของชาวนาเช่นกนั ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 3 บุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว จะมีบทบาทในการช่วยแนะนาํเมลด็พนัธ์ุขา้วนอ้ยกวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 2  

ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนาพบว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 มกัจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วจาก

ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย ส่วนกลุ่มยอ่ยท่ี 2 จะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วจากร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายเช่นกนัและมกัจะ

ซ้ือ กบัร้านท่ีให้สินเช่ือส่วนกลุ่มย่อยท่ี 3 จะไม่ค่อยให้ความสําคญักบัการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วหรือตวัแทนจาํหน่าย 

และร้านที ท่ีอยู่ใกลบ้า้นของชาวนาโดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมแต่จะใหค้วามสาํคญั กบัการซ้ือเมลด็

พนัธ์ุขา้วจาก ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วหรือซ้ือจากสหกรณ์การเกษตรหรือซ้ือจากในแปลงนาเองตน้ทุนแต่เป็นส่วนนอ้ย  

  ดา้นกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนาพบว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 ร้านท่ีมีบริการส่งฟรีถึง

บา้น และจะมีการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้วจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัก่อนการตดัสินใจซ้ือ และจะคน้หา

ขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้วและราคาในโฆษณาทางใบปลิวหรือป้ายโฆษณาก่อนการตดัสินใจซ้ือแต่เป็นส่วนนอ้ย

ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 2 มกัจะใหค้วามสาํคญักบักระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนา โดยมีค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 จะใหค้วามสาํคญั กบัการรับฟังขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้ว ราคา

ผ่านทางวิทยุประกอบการตดัสินใจซ้ือ แลว้อ่านหนงัสือวารสารทางการเกษตรในคอลมัน์เก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
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และจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้วและราคาในโฆษณาทางใบปลิวหรือป้ายโฆษณาแต่จะให้ความสําคญั 

นอ้ยกวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 2  

  จากขอ้มูลจะเห็นว่าชาวนาแต่ละกลุ่มจะใหค้วามสาํคญัในแต่ละดา้นต่างกนัไปทาํใหท้ราบว่าชาวนาแต่ละ

กลุ่มมีความตอ้งการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วลกัษณะใดและอะไรบา้งมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ เพ่ือมาปรับใช้กบั

กลุ่มเป้าหมายไดต้รงจุด ซ่ึง สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 ) กล่าวถึงกระบวนการแบ่งส่วนตลาด 

และเกณฑใ์นการแบ่งตลาด เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหท้ราบวา่สินคา้หรือบริการเราอยูใ่นส่วนไหนของตลาด ซ่ึงการ

แบ่งส่วนตลาด หมายถึง การแบ่งตลาดของผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงออกตามลกัษณะความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึง

กนัออกเป็นตลาดย่อย  หรือส่วนตลาด เพ่ือท่ีจะเลือกตลาดเป้าหมายต่อไป การแบ่งส่วนตลาดไม่ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีความ

แตกต่างกนัของผลิตภณัฑ ์แต่เป็นการแบ่งกลุ่มลูกลูกคา้ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่วนตลาด

ย่อยตลาดใดตลาดหน่ึงจะถูกเลือกเป็นตลาดเป้าหมายและใชส่้วนประสมทางการตลาดเฉพาะอย่างเพ่ือให้เขา้ถึง

ลูกคา้ตามเป้าหมายท่ีเลือกมา และ ระดบัการแบ่งส่วนการตลาดสําหรับสินคา้ธุรกิจการเกษตรมีแนวโนม้การใช้

ตลาดทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการใชก้ลยทุธ์เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในทอ้งถ่ิน  

  ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมเชิงลกัษณะของชาวนาใน

จงัหวดันครปฐม ทั้ง 3 กลุ่มโดยใช้วิธี Crosstabs และ Chi-square พบว่าจากขอ้คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 11 ขอ้

พบว่าขอ้คาํถาม ท่ีมีระดบันยัยะสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มตวัอย่างย่อยท่ีแบ่งได ้ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศึกษา มูลค่าการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อฤดู พนัธ์ุขา้วนาปรังท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวโดยประมาณมากท่ีสุด 

ความถ่ีในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อปี จาํนวนร้านท่ีสอบถามคุณภาพและราคาก่อนซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว และคาํถามท่ีมี

ระดบันยัสาํคญัมากกว่า 0.05 มีอยู่ 5 ขอ้คือ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนพ้ืนท่ีทาํนา ชาวนาเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ขา้วพนัธ์ุอะไรมากท่ีสุด และระยะเวลาในการเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้เมล็ดพนัธ์ุขา้วรวบรวมของชาวนาในจงัหวดันครปฐมพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายรุะหวา่ง 46 – 55 ปี มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5,001 – 10,000 บาท ชาวนามีจาํนวนพ้ืนท่ีในการทาํนา 21-30ไร่ มีมูลค่าการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อฤดู 5,001-10,000 

บาท ชาวนาเลือกซ้ือเมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข 41 มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วนาปรังท่ีมีอายุการเกบ็

เก่ียวโดยประมาณ 115 วนั แลว้มีความถ่ีในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่จาํนวนร้านท่ีชาวนา

สอบถามคุณภาพและราคาก่อนการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วคือ 1 ร้าน และโดยส่วนใหญ่ก่อนท่ีชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว

จะใชร้ะยะเวลาประมาณเลือกซ้ือ 1 สัปดาห์  ดา้นคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของชาวนาในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

โดยส่วนใหญ่ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีชาวนาเคยซ้ือตลอด ดา้นวตัถุประสงคข์องชาวนากบัความตอ้งการซ้ือเมลด็

พนัธ์ุขา้ว โดยส่วนใหญ่จะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีพ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือ  ดา้นช่วงโอกาสท่ีชาวนาใชแ้ละซ้ือเมล็ด

พนัธ์ุขา้ว โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วในช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือนเมษายน ดา้นบทบาทของบุคคล

กลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะใหค้รอบครัวช่วยเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ขา้ว ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนา โดยส่วนใหญ่ชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว จากร้านคา้

หรือตวัแทนจาํหน่าย ดา้นกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วของชาวนา โดยส่วนใหญ่ ชาวนาจะ

ตรวจเช็คราคาเมลด็พนัธ์ุขา้วก่อนการตดัสินใจซ้ือ  
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กลุ่มย่อยที่ 1 ชาวนาลูกค้าประจําเน้นคุณภาพ มีชาวนาจาํนวน 193 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาท่ีมีอาย ุ45-55 

ปี มีมูลค่าการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วต่อฤดูมากสุด 10,001 – 20,000 บาท  ชาวนาซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วนาปรังท่ีมีอายุการเก็บ

เก่ียวโดยประมาณมากท่ีสุด 115 วนั จาํนวนร้านท่ีชาวนาสอบถามคุณภาพและราคาก่อนการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว มาก

สุดคือ 1 ร้าน ซ่ึงคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของชาวนาในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วจะใหค้วามสาํคญัการซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ขา้วท่ีไดรั้บการรับรองพนัธ์ุจากกรมการขา้ว แลว้ส่วนใหญ่จะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีอยู่ใกลบ้า้น และ จะซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีเคยซ้ือตลอด  มีวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ขา้วท่ี พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือ แลว้ชาวนากลุ่มน้ีจะมีช่วงโอกาสท่ีชาวนาใชแ้ละซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ตลอดทั้งปี 

ส่วนบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว.ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด

ใน 3 กลุ่ม โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ ส่วนในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว

ของชาวนาจะมีช่องทางในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว จากร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย และกระบวนการในการตดัสินใจ

ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วของชาวนาส่วนใหญ่จะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีมีการบริการส่งฟรีถึงบา้นและจะสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้วจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัก่อนการตดัสินใจซ้ือ  

กลุ่มย่อยที่ 2 ชาวนาลูกค้าประจําเน้นสินเช่ือ มีชาวนาจาํนวน 78 คน ชาวนาส่วนใหญ่มีอายุ มี26-35 ปี มี

มูลค่าการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของต่อฤดู ตวัเลือกท่ีถูกเลือกมากสุด 5,001 -10,000 บาท นอ้ยสุดคือ20,001 -30,000 บาท 

ชาวนากลุ่มน้ีจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วนาปรังท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวโดยประมาณมากท่ีสุด 115 วนั มีความถ่ีในการซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุขา้วต่อปีนอ้ยสุดคือ1 คร้ัง/ปี และจาํนวนร้านท่ีชาวนาสอบถามคุณภาพและราคาก่อนการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วมากสุดคือ1 ร้าน ซ่ึงคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของชาวนาในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วชาวนาส่วนใหญ่จะซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านท่ีอยู่ใกลบ้า้นเป็นร้านท่ีชาวนาเคยซ้ือตลอดและเป็นยี่หอ้ท่ีท่านใชเ้ป็นประจาํ แต่ไม่เนน้การ

รับรองพนัธ์ุจากกรมการขา้วเหมือนกลุ่มย่อยท่ี1 โดยมีวตัถุประสงคก์บัความตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีอายุการ

เก็บเก่ียวสั้นเพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์อุทกภยัต่างๆ หรือเป็นพนัธ์ุท่ีนาํไปปลูกแลว้ขายโดย พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วให้

ราคาสูงกว่าเมลด็พนัธ์ุอ่ืนๆ หรือเป็นเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีสามารถนาํไปย ํ่าตอต่อได ้และซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วไปปลูกเพ่ือ

เก็บไวบ้ริโภค ชาวนากลุ่มน้ีจะมีช่วงโอกาสท่ีชาวนาใชแ้ละซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยส่วนใหญ่ท่านซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

ในช่วงท่ีชาวนาไดรั้บเงินจากการขายขา้ว หรือเตรียมแปลงนาเสร็จ ซ่ึงจะใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

สิงหาคม หรือในช่วงเดือนกนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม ส่วนบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนากลุ่มน้ีจะมีหลายบุคคลมีทั้งใหค้รอบครัวช่วยเลือก ใหพ่้อคา้ โรงสี ท่าขา้วกาํหนดว่าจะ

รับซ้ือพนัธ์ุใด หรือใหพ้นกังานช่วยแนะนาํการเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วของชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายท่ีใหสิ้นเช่ือ หรือซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วจาก ศูนยเ์มลด็

พนัธ์ุขา้ว และมกัจะใหค้วามสาํคญักบักระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนา โดยมีค่าเฉล่ียของ

กลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้  

กลุ่มย่อยที่ 3 ชาวนาเน้นราคา ไม่เน้นคุณภาพ  ชาวนาในกลุ่มน่ีมีอายุ 36-45 ปี มีมูลค่าการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว

ของท่านต่อฤดู มากสุด 5,001 -10,000 บาท  และ นอ้ยสุดคือ ตํ่ากวา่ 5,000 บาทชาวนาจะซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วนาปรังท่ี

มีอายุการเก็บเก่ียวโดยประมาณมากท่ีสุด 105 วนั มีความถ่ีในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อปี น้อยสุด 1 คร้ัง/ปี และ 

จาํนวนร้านท่ีท่านสอบถามคุณภาพและราคาก่อนการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว 2 ร้าน ซ่ึงคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ

ชาวนามกัจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วไปปลูกเพ่ือขายใหก้บัท่าขา้วพ่อคา้คนกลาง ส่วนชาวนานอ้ยคนท่ีจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วท่ีมีราคาถูกโดยไม่เนน้คุณภาพ    มีวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยชาวนาจะซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วไปปลูกเพ่ือเก็บไวบ้ริโภค ย ํ่าตอต่อ หรือซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นพนัธ์ุท่ีนาํไปปลูกแลว้ขายโดย พ่อคา้ โรงสี ท่า
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ขา้วใหร้าคาสูงกว่าเมล็ดพนัธ์ุอ่ืนๆ  แต่ช่วงโอกาสท่ีชาวนาใชแ้ละซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญันอ้ย

ท่ีสุดใน 3 กลุ่ม โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ ส่วนบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วคือ บุคคลในส่วนราชการ หรือพนกังานช่วยแนะนาํการเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะ

แก่ความตอ้งการ เพ่ือนหรือคนรู้จกัรมีส่วนช่วยเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว หรือใหพ้่อคา้ โรงสี ท่าขา้วเป็นคนกาํหนดว่า

จะรับซ้ือขา้วพนัธ์ุใด  แต่จะมีอิทธิพลนอ้ย ส่วนในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วของชาวนาจะมี

ช่องทางในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว จาก ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้ว สหกรณ์การเกษตร หรือซ้ือจากแปลงนาเองเพ่ือลดตน้ทุน 

ซ่ึงมีอิทธิพลนอ้ย และกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วของชาวนาส่วนใหญ่ จะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั

เมลด็พนัธ์ุขา้วและราคาในโฆษณาทางใบปลิวหรือป้ายโฆษณาก่อนการตดัสินใจซ้ือ หรืออ่านหนงัสือวารสารทาง

การเกษตรในคอลมันเ์ก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้วประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือ หรือจะรับฟังขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้ว

และราคาผา่นทางวิทย ุประกอบกบัการตดัสินใจซ้ืออีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

จากผลการศึกษาสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกล

ยทุธ์อ่ืนๆเพ่ือใหเ้หมาะสมแก่กลุ่มชาวนาเป้าหมายท่ีแบ่งไดต้รงตามพฤติกรรมของชาวนา 
 

กลุ่มย่อย ที่ 1 ชาวนาลูกค้าประจาํเน้นคุณภาพ 

1. เป็นกลุ่มท่ีเนน้ในเร่ืองของคุณภาพโดยจะซ้ือเมลด็

พนัธ์ุท่ีมีการรับรองพนัธ์ุจากกรมการขา้ว และจะซ้ือกบั

ร้านท่ีอยูใ่กลบ้า้นและร้านเดิมเคยซ้ือ  

1.เนน้กลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ โดยให้บริการและ

ให้ข้อมูลเก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุเมล็ดข้าวท่ีมีการรับรองจาก

กรมการขา้ว และ มีการจดัทาํระบบสมาชิกร้านคา้ 

2. เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีซ้ือนั้นเม่ือนาํไปปลูกแลว้เก็บเก่ียว

จะขายใหก้บั พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วรับซ้ือ 

2.มีการสร้างพนัธมิตรกบั พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วเพ่ือใหรู้้ขอ้มูล

ความตอ้งการของโรงสีสามารถนาํมาปรับใช้กบักลยุทธ์การ

ขาย 

3.ชาวนากลุ่มน้ีจะมีช่วงซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ตลอดทั้งปี 

โดยจะซ้ือจากร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย  

 3.กลยุทธ์ด้านส่งเสริมทางการตลาดโดยเน้นจัดทํายอด

สะสมรายปีเม่ือครบ 1 ปีถา้มีการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วถึงยอดท่ี

กาํหนดกจ็ะไดรั้บของสมนาคุณ 

4.มีการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุขา้วจากเพ่ือน

หรือคนรู้จกัก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด โดยวิธีการเพ่ือนพา

เพ่ือน โดยถา้ลูกคา้ท่ีเคยมาซ้ือเมลด็พนัธ์ขา้วแลว้พาเพ่ือนมา

ซ้ืออีกจะไดรั้บส่วนลดเป็นกรณีพิเศษเม่ือซ้ือคร้ังต่อไป 

กลุ่มย่อย  ที่ 2 ชาวนาลูกค้าประจาํเน้นสินเช่ือ 

1.กลุ่มท่ีเนน้เร่ืองความสะดวกรวดเร็วโดยจะซ้ือเมล็ด

พนัธ์ุข้าวกับร้านท่ีอยู่ใกลบ้้านและเคยซ้ือตลอดและ

ยี่หอ้ท่ีท่านใชเ้ป็นประจาํ  

1.เนน้กลยุทธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ โดยให้บริการและ

ให้ข้อมูลเก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุเมล็ดข้าวท่ีมีการรับรองจาก

กรมการขา้ว และ มีการจดัทาํระบบสมาชิกร้านคา้ 

2.พนัธ์ุท่ีนาํไปปลูกแลว้ขายโดย พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วให้

ราคาสูงกวา่เมลด็พนัธ์ุอ่ืนๆ  

2.มีการสร้างพนัธมิตรกบั พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วเพ่ือใหรู้้ขอ้มูล

ความตอ้งการขา้วและนาํมาปรับใชก้บักลยทุธ์ในการขาย 
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3.ใชใ้นช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ถึงเดือนธนัวาคม  3.เนน้จดัทาํโปรโมชัน่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ถึงเดือน

ธนัวาคม และปริมาณเมลด็พนัธ์ุท่ีเหมาะสม 

4.มีหลายบุคคลมีทั้ งให้ครอบครัวช่วยเลือก ให้และ

พนกังานช่วยแนะนาํการเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว  

4.จดัหาพนงังานขายใหเ้พียงพอพร้อมทั้งฝึกอบรมพนกังาน

ใหมี้ความรู้เร่ืองเมลด็พนัธ์ุขา้วใหส้ามารถแนะนาํลูกคา้ได ้

5.เนน้ซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วกบัร้านคา้ท่ีใหสิ้นเช่ือ 5. จดัทาํเคร่ืองรูดบตัรสินเช่ือเกษตรกร ชาวนาสามารถนาํ

บตัรมารูดได ้

6.คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้วและราคาในป้าย

โฆษณาใบปลิว ทางวิทย ุประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือ  

6. กลยุทธ์ส่งเสริมมีการจาํทาํใบปลิวและโฆษณาผ่านทาง

วิทยAุM 

กลุ่มย่อย  ที่ 3 ชาวนาเน้นราคาไม่เน้นคุณภาพ   

1.ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเป็นพนัธ์ุท่ีนาํไปปลูกแลว้ขายโดย 

พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วใหร้าคาสูงกวา่เมลด็พนัธ์ุอ่ืนๆ   

มีการสร้างพนัธมิตรกบั พ่อคา้ โรงสี ท่าขา้วเพ่ือให้

รู้ขอ้มูลความตอ้งการขา้วและนาํมาปรับใชก้บักล

ยทุธ์ในการขาย 

2.มีเพ่ือน คนรู้จกั มีส่วนช่วยเลือกซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว หรือ

ซ้ือจากแปลงนาเองเพ่ือลดตน้ทุน 

2. กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด โดยการเพ่ือน

พาเพ่ือน  

3.มีการคน้หาขอ้มูลในโฆษณาทางใบปลิว ป้ายโฆษณา 

คอลมันห์รือทางวิทย ุประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือ 

3. กลยุทธ์ส่งเสริมมีการจดัทาํใบปลิว คอลมัน์และ

โฆษณาผา่นทางวิทยAุM 
 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ศึกษาพฤติกรรมชาวนาในการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วในจงัหวดัอ่ืนๆเพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและเห็นความ

แตกต่างของชาวนาแต่ละกลุ่มตวัอยา่งไดล้ะเอียดยิ่งข้ึน 

2. ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มชาวนาท่ีปลูกเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีไม่ใช้ข้าวนาปรัง เพ่ือจะได้ทราบลักษณะและ

พฤติกรรมการซ้ือเมลด็พนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัของขา้วแต่สายพนัธ์ุ 

3.ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุของแต่ละยี่ห้อท่ีชาวนาซ้ือเพ่ือหาขอ้เด่นและ

ขอ้ดอ้ยของแต่ละยี่หอ้วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรเพ่ือท่ีจะไดท้ราบวา่ทาํไมถึงเลือกยี่หอ้นั้นแลว้นาํผลท่ีไดม้าปรับ

ใชก้บัเมลด็พนัธ์ุของเราทั้งในเร่ืองการผลิตและการบริการ 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขต อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  

โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือประกนัชีวติ 

The Cluster Analysis of Fruits Farmer’s Behaviors in Purchasing Life 

Insurance in Khlung district of Chanthaburi province 
ศิริพร หอมไกล1 และ นงนภัส แก้วพลอย2 

Sirporn Homklai1 and Nongnapad Kaewploy2 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไมใ้นเขต อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้

ปัจจัยพฤติกรรมการทําประกันชีวิต การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม และเคร่ืองมือทางสถิติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไมจ้าก 3 ตาํบล คือ ตาํบลมาบไพ ตาํบล

วงัสรรพรส และตาํบลบ่อเวฬุ  จาํนวนรวมทั้งหมด 200 ราย ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวน

ผลไม ้ในเขต อาํเภอ ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชปั้จจยัพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิต ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม สามารถสรุปได้

ดงัน้ี กลุ่ม 1 คือกลุ่มท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตระดบัมากสุด กลุ่ม 2 คือกลุ่มท่ีมี

ระดบัความเห็นดว้ยในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตในระดบัปานกลาง และกลุ่ม 3 คือกลุ่มท่ีมีระดบัความเห็น

ดว้ยในพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตในระดบันอ้ยสุด จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

การมีหน้ีสินครัวเรือน และการมีโรคประจาํตวั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนผลไมใ้นแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และปัจจยัดา้นการทาํสวนผลไม ้พบวา่ภาระหน้ีสินท่ีกูย้ืม

มาลงทุนทาํสวนผลไม ้ จาํนวนท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกผลไม ้และเปอร์เซ็นตก์ารปลูกผลไมแ้ต่ละชนิดท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของเกษตรกรชาวสวนผลไมท่ี้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

คาํสาํคัญ :พฤติกรรมการทาํประกันชีวิต,เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขต อ.ขลงุ จ.จันทบุรี 

Abstract 

This research aims to study a group of fruit growers in Khlung Chanthaburi using the behavior of life insurance. This 

research study explores the tools used in the study was a questionnaire and statistical tools The sample of fruit farmers 

from three Tambon Map Phai ,Wang Sappharot. and Bo Welu  total 200 results found. Can be segmented fruit farmers 

in the district Khlung Chanthaburi. Using the behaviors purchasing in life insurance as three groups as follows: Group 1 

is the group with the level agreed in the behavior of purchasing life insurance is the most. Groups 2 with levels agreed in 

the behavior of purchasing life insurance is moderate. And group 3 is the level agreed in the behavior of purchasing life 

insurance in the least. The study found that personal factors such as level of education Household debt and diseases 

different influences the purchasing behavior of life insurance fruit farmers in each group varied significantly. And the 

factors of the orchard. That liability to the loans to invest fruit ,The amount of land used for growing fruit and the 

percentage of fruit each different life insurance affects the purchasing behavior of fruit growers varies significantly. 

Keywords Life Insurance Buying Behavior , Fruits Farmers in Khlung district of Chanthaburi province. 
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1. บทนํา 

ความเส่ียงในการดาํรงชีวิต หมายถึง ความเส่ียงต่อไม่มีรายได้ การอดข้าวอดนํ้ า ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ไม่มี

เคร่ืองนุ่งห่ม การไม่มีสังคม หรือขาดปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีชีวิตอยู่ ทุกชีวิตตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงหรือ

ความไม่แน่นอนของชีวิตท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือและกบัทุกคน โดยเฉพาะความเส่ียงจากการท่ีตอ้งสูญเสีย

สมาชิกในครอบครัว  ถา้เหตุการณ์ท่ีตอ้งสูญเสียสมาชิกในครอบครัวก่อนวยัอนัควร ไดเ้กิดข้ึนกบัผูท่ี้มีฐานะทาง

การเงินดีอยู่แลว้ ก็อาจจะไม่ท้ิงภาระไวก้บัผูท่ี้อยู่ขา้งหลงั แต่สําหรับผูท่ี้มีฐานะไม่มัน่คงทางการเงิน การเสียชีวิต

ของผูน้าํครอบครัว ส่ิงท่ีท้ิงไวห้ลงัความสูญเสีย กคื็อภาระ ความรับผิดชอบ หรือความยากลาํบากในการดาํเนินชีวิต

ของสมาชิกในครอบครัวท่ีเหลืออยู ่

อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในจงัหวดัจนัทบุรีคือ อาชีพทาํสวนผลไม ้ซ่ึงอาชีพทาํสวนผลไม ้ก็เป็นอีก

อาชีพหน่ึงท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีมาจาก ความไม่แน่นอนของรายได ้ซ่ึงสาเหตุก็มาจากปริมาณผลผลิตและ

ราคาตลาดในแต่ละปี ท่ีเป็นไปตามของกฎอุปสงค์ อุปทาน กล่าวคือถา้ในปีใดผลผลิตของผลไมแ้ต่ละชนิดของ

เกษตรกรมีปริมาณออกสู่ตลาดในปริมาณท่ีมากมากหรือจนลน้ตลาด กจ็ะส่งผลทาํใหร้าคาของผลไมแ้ต่ละชนิดนั้น

มีราคาตํ่า และในทางกลบักนัถา้ในปีใดปริมาณผลผลิตของผลไมแ้ต่ละชนิดของเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตออกสู่

ตลาดในปริมาณท่ีนอ้ยกจ็ะส่งผลทาํใหร้าคาสูง สาํหรับในดา้นของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนในการทาํสวนผลไมก้็สูงข้ึน

ทุกปี นอกจากน้ียงัอาจมีความเส่ียงท่ีจะประสบปัญหาผลผลิตท่ีใกลอ้อกสู่ตลาดไดรั้บรับความเสียหายท่ีเกิดจากภยั

ธรรมชาติ เช่น พายลุม พายฝุน เป็นตน้ 

การทําประกันชีวิตเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดการการเส่ียงภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างหลกัประกนัและสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิต เพราะการทาํประกนัชีวิตเป็นทางเลือก

หน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนท่ีไม่สามารถคาดการณ์เกิดข้ึนได้ 

เน่ืองจากการการประกนัชีวิตเป็นการชดใชก้ารสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการสูญเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือชรา

ภาพ เป็นการประกันความคงอยู่ของปัจจัยในการดาํรงชีพ การประกันชีวิตยงัช่วยสร้างช่วยลดความกังวลถึง

ผลกระทบทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความเส่ียง ทาํใหส้ามารถดาํรงชีวิตต่อไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม ้ในเขต

อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไมใ้นเขตอาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดย

ใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรชาวสวนผลไม ้สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูล

ทัว่ไปของการทาํประกนัชีวิตและประโชน์ของการทาํประกนัชีวิต เพ่ือความเขา้ใจและประกอบการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวิต สําหรับการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างความมัน่คงทางฐานะทางการเงิน

ให้กับชีวิตและครอบครัว  2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้ งภาครัฐและเอกชน สามารถนําผล

การศึกษาไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การพฒันารูปแบบประกนัชีวิต เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของเกษตรกรชาวสวนผลไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดความเส่ียงส่วนบุคคล  ประเภทของความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีสําคัญได้แก่ 1.ความเส่ียงด้าน

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  2.ความเส่ียงดา้นหน้ีสิน 3.ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 4.ความเส่ียงดา้นทรัพยสิ์น 

ความเส่ียงดา้นการเงินหรือการลงทุน 5.ความเส่ียงดา้นสุขภาพ 6.ความเส่ียงดา้นอาชีพการงาน  และ 7.ความเส่ียง

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

แนวคิดการบริหารการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจดัระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ย

การรู้จกั จดัหาเงินเขา้มา และใชจ่้ายออกไปอยา่งเหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้แบ่งเป็น 4 ประการ   

1.บริหารการเงินเพ่ือป้องกนัผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน เพ่ือรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคต จึงควรท่ีจะกนัเงินส่วนหน่ึงไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน การบริหารการเงินท่ีสามารถทาํได ้ไดแ้ก่ การทาํประกนั

ชีวิต การทาํประกนัสุขภาพ และการกนัเงินออมส่วนหน่ึงไวส้าํหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน 

2.บริหารการเงินเพ่ือความมัน่คงของชีวิต หลกัการในขอ้น้ีคือ ไม่ใช่จ่ายเกินรายไดท่ี้มีอยู่ และไม่พยายาม

สร้างหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากภาระหน้ีสินท่ีมีอยู่เป็นหน้ีสินท่ีก่อให้เกิดรายได ้ เช่น ซ้ือ

อสังหารืมทรัยพด์ว้ยวิธีการผ่อนแลส้นาํให้ผูอ่ื้นเช่า กรณีเช่นน้ีถือเป็นการลงทุน สําหรับการบริหารเงินเพ่ือสร้าง

ความมัน่คง สามารถทาํไดโ้ดย การทาํงบประมาณรายรับรายจ่าย 

3.การบริหารการเงินเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ โดยอาจจะเร่ิมตน้ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆเช่น การลงทุนในกองทุน ตราสารเงิน พนัธบตัรรัฐบาล หุน้ อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

4.การป้องกนัและบริหารความมัง่คัง่ การรักษาระดบัความมัง่คัง่ให้คงอยู่ต่อไปอย่างย ัง่ยืน สามารถทาํได้

หลายวิธี เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงินใหม้าดูแลความมัง่คัง่ การทาํประกนัอคัคีภนัสาํหรับอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 สุทธิชัย มาศมะลิวัลย์ (2547) ตวัแทนประกนัชีวิตในอุดมคติของประชาชน: ศึกษากรณีบริษทัไทยประกนั

ชีวิต จาํกดั จงัหวดัชลบุรี ศึกษาในเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญั ตวัอย่างบทสัมภาษณ์ของนายวีระชยั เพง็แจ่ม อาชีพ คา้ขาย กล่าวว่า คุณสมบติัตวัแทนประกนัชีวิตท่ีดี ตอ้ง

จริงใจ ตอ้งใส่ใจ ตอ้งเอาใจใส่ ตอ้งหมัน่ไปเยี่ยมเยียน มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้สุภาพ มีจิตวิทยา  อยากให้พูด

ความจริง ใชค้าํพูดท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายรายละเอียดใหค้รบ มีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือ 

กมลภัทร ยมนา (2554) ศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล นครราชสีมา 

สรุปผลการวิจยัดงัน้ี จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล จะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยู่ในวยัทาํงาน โดยมีอาชีพ

และรายไดร้ะดบัปานกลาง สุขภาพส่วนใหญ่แข็งแรงและไม่มีโรคทางพนัธุกรรม แต่กลบัเลือกสนใจในการเลือก

ซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงอาจเป็นเพราะปัจจยัภายในท่ีเห็นความสาํคญัของการทาํประกนัชีวิตว่า หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่

คาดหวงัข้ึนสามารถจะไดรั้บการรักษาพยาบาลไดท้นัท่วงที โดยไม่ตอ้งกงัวลักบัรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน และผูบ้ริโภคเลือก

ซ้ือประกนัชีวิตเน่ืองจาก ประกนัชีวิตมีการแจกแจงรายละเอียดระยะเวลาการประกนัชีวิตอยา่งชดัเจน เปิดเผยขอ้มูล

เพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือประกนัชีวิต  
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ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง (2554)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของขา้ราชการ ในเขตอาํเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่พบว่า  1.บริษทัและตวัแทนประกนัชีวิตมีความน่าเช่ือถือ บริษทัประกนัชีวิตสามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์แก่บริษทัและตวัแทนประกนัชีวิต ย่อมทาํใหป้ระชาชนสนใจทาํประกนัชีวิตกบับริษทั

ประกนัชีวิตมากข้ึน  2.ประกนัชีวิตเป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงแก่ชีวิตและครอบครัว การท่ีบริษทัประกนั

ชีวิตจ่ายเงินกอ้นใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากรมธรรม ์จึงช่วยลดภาระแก่สมาชิกในครอบครัว

และชดเชยการสูญเสียรายได้ของครอบครัว  3.ค่าเบ้ียประกันชีวิตมีความเหมาะสมกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

เน่ืองจากผูท้าํประกนัชีวิตย่อมทาํการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างความคุม้ครองหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ

เทียบกบัค่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีตอ้งจ่ายไป 

กรอบแนวความคิดสําหรับการวจิยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 ประชากรที่จะศึกษา                                                                                              ประชากรกลุ่มย่อย 

                    

 

 

 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล                                                      …………………………………………………………………..                                                                                                                                     

- รายไดจ้ากการทาํสวนผลไมใ้นครอบครัวเฉล่ีย(บาทต่อปี)            - ภาระหน้ีสินท่ีกูย้ืมมาลงทุนทาํสวนผลไม(้บาท) 

- จาํนวนท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกผลไม ้(ไร่)                                 - เปอร์เซ็นตก์ารปลูกผลไมแ้ต่ละชนิด 

2.ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือประกนัชีวติ…………………………………………………………………………… 

- ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเม่ือใด                                                    -กระบวนการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

- วตัถุประสงคข์องการท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต                          - ลกัษณะกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีซ้ือ 

- การประเมินลกัษณะของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดว้ย 

-การประเมินลกัษณะของบริษทัประกนัชีวิตท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดว้ย 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากร ท่ีเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ี  เป็นเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทาํสวนผลไมใ้นเขต อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ทั้งหมด

จาํนวน 8,078 ครัวเรือน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2558)  ซ่ึงในอาํเภอขลุง จะประกอบไปดว้ย 12 ตาํบล ไดท้าํการ

จบัฉลากเพ่ือกาํหนดพ้ืนท่ีการเกบ็ขอ้มูลจาํนวน 3 ตาํบลคือ 1.ต.มาบไพ 2. ต.วงัสรรพรส 3.ต.บ่อเวฬุ 

กลุ่มตวัอยา่ง  โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะใชวิ้ธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรตารางสาํเร็จรูป

ของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงจากจาํนวนประชากรทั้งหมด 8,078 ครัวเรือน ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 200 คน ระดบัความคลาดเคล่ือน ±6.84% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%   

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี K 

เกษตรกรชาวสวนผลไม ้

ในเขต อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ท่ีซ้ือประกนัชีวิต 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ใชแ้บบแสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิต ไดจ้ดัทาํแผนการเกบ็ขอ้มูลสาํหรับการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี คือ 

ผูวิ้จยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามใหก้บัเกษตรกรชาวสวนผลไมต้ามวดั ตลาดนดั และบา้น  ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็

ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558  - 10 มกราคม  2559  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 1ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

(Percentage) 2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 3.การทํา Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierachical 

(Ward's Method) และ ดว้ยวิธี K-means 4. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ANOVA  5.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มดว้ย Chi Square 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

1. ผลการศึกษาสามารถการแบ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไมโ้ดยใชพ้ฤติกรรมดา้นการซ้ือประกนัชิวตได ้

3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 : มีจาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี มี

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินครัวเรือน มีหน้ีสินจากการกูย้ืมมาลงทุนทาํ

สวนผลไม ้และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั มีท่ีดินในการเพาะปลูกผลไมโ้ดยเฉล่ีย 14.67 ไร่ ร้อยละการปลูกทุเรียน

สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 73.23 รองลงมาคือ ลองกอง กลว้ยไข่ เงาะ และมงัคุด มีรายไดจ้ากการทาํสวนผลไมเ้ฉล่ียต่อปี 

887,076.92 บาท และมีหน้ีสินจากการกูย้ืมมาทาํสวนผลไมต่้อปี 326,461.58 บาทส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทาํประกนัชีวิต 

บริษทั เอ.ไอ.เอ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส่วนใหญ่จะมีการทาํประกนัชีวิตจะมีกบักลุ่มต่างๆ

ควบคู่ดว้ย เช่น ประกนักลุ่มสัจจะ ประกนัเหมู่บา้น ประกนัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ประกนักลุ่มผูสู้งวยั เป็นตน้ เลือก

รูปแบบประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เบ้ียประกนัท่ีจ่ายทุกกรมธรรมร์วมกนัต่อปี 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ชาํระเบ้ีย

ประกนักบัทางตวัแทนประกนัชีวิต  และมีความเห็นในดา้นพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตอยูใ่นระดบัมากสุด 

กลุ่ม 2 : มีจาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี  มี

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีหน้ีสินครัวเรือน และหน้ีจากการกูย้ิมมาลงทุนทาํสวน

ผลไม ้และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั มีท่ีดินในการเพาะปลูกผลไมโ้ดยเฉล่ีย 19.61 ไร่ ร้อยละการปลูกทุเรียน

สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 40.51 รองลงมาคือ มงัคุด เงาะ ลองกอง กลว้ยไข่  มีรายไดจ้ากการทาํสวนผลไมเ้ฉล่ียต่อปี 

1,314,920.63 บาท และมีหน้ีสินจากการกูย้ิมมาทาํสวนผลไมต่้อปี 536,507.93 บาท ส่วนใหญ่ทาํประกนัชีวิต บริษทั 

เอ.ไอ.เอ และส่วนใหญ่จะมีการทาํประกนัชีวิตจะมีกบักลุ่มต่างๆควบคู่ดว้ย เช่น ประกนักลุ่มสัจจะ ประกนัเหมู่บา้น 

ประกนัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ประกนักลุ่มผูสู้งวยั เป็นตน้ ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เบ้ีย
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ประกนัท่ีจ่ายทุกกรมธรรมร์วมกนัต่อปี 5,001-10,001 บาท ส่วนใหญ่ชาํระเบ้ียประกนักบัทางตวัแทนประกนัชีวิต 

ชีวิต  และมีความเห็นในดา้นพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง 

กลุ่ม 3 : มีจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ 30-40 ปี  มี

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาประถมศึกษา แต่มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน แสดงถึงเป็นคนรุ่น

หลงัท่ีเร่ิมเขา้มาทาํสวน และอยู่ในช่วงท่ีตอ้งมีภาระในการเล้ียงดูบุตร ส่วนใหญ่มีหน้ีสินครัวเรือน และหน้ีจากการ

กูย้ิมมาลงทุนทาํสวนผลไม ้และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั มีท่ีดินในการเพาะปลูกผลไมโ้ดยเฉล่ีย 74.51 ไร่ ร้อย

ละการปลูกทุเรียนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 40.51 รองลงมาคือ มงัคุด ลองกอง กลว้ยไข่ เงาะ  มีรายไดจ้ากการทาํสวน

ผลไมเ้ฉล่ียต่อปี 815,555.56 บาท และมีหน้ีสินจากการกู้ยิมมาทําสวนผลไม้ต่อปี 206,805.56 ส่วนใหญ่เลือก 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส่วนใหญ่จะมีการทาํประกนัชีวิตจะมีกบักลุ่มต่างๆควบคู่ดว้ย 

เช่น ประกนักลุ่มสัจจะ ประกนัเหมู่บา้น ประกนัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ประกนักลุ่มผูสู้งวยั เป็นตน้ รูปแบบประกนั

ชีวิตแบบตลอดชีพ เบ้ียประกนัท่ีจ่ายทุกกรมธรรมร์วมกนัต่อปี 1,000-5,000 บาท ส่วนใหญ่ชาํระเบ้ียประกนักบัทาง

ตวัแทนประกนัชีวิต   และมีความเห็นในดา้นพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติอยูใ่นระดบันอ้ยสุด 
 

2.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย ANOVA 

จากการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ปัจจยัดา้นการทาํสวนผลไม ้ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสิน

ท่ีกูย้ืมมาลงทุนทาํสวนผลไม(้บาท)  จาํนวนท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกผลไม ้(ไร่) และเปอร์เซ็นตก์ารปลูกผลไมแ้ต่

ละชนิด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของเกษตรกรชาวสวนผลไมใ้นแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 
 

3.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi Square 

จากการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การมี

หน้ีสินครัวเรือน การมีโรคประจาํตวั การเป็นโรคเบาหวาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของ

เกษตรกรชาวสวนผลไมใ้นแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผล  

การอภิปรายพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติ 

ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ซ้ือประชีวิตเม่ือรู้สึกว่าตวัเองมี

ความเส่ียงจากการดาํรงชีวิตประจาํวนั เช่นกลวัวา่จะประสบอุบติัเหตุ ทาํใหพิ้การ หรือถึงแก่ชีวิต ผลจากการวิจยัใน

คร้ังน้ีวิเคราะห์ไดว้่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกซ้ือประกนัชีวิต เม่ือรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภยัจากความเส่ียงท่ีเกิดจาก

จาการดาํรงชีวิตในแต่ละวนั จึงตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือท่ีจะป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ได ้และเป็นการสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวิตและครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง 

(2554)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตของข้าราชการ กล่าวว่า ประกันชีวิตเป็นการสร้าง

หลกัประกนัความมัน่คงแก่ชีวิตและครอบครัว เน่ืองจากหากผูเ้อาประกนัชีวิตเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ 

หรือสูญเสียรายไดใ้นยามชรา ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งสูญเสียรายไดแ้ละมีภาระรับผิดชอบ
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มากข้ึน การท่ีบริษทัประกนัชีวิตจ่ายเงินกอ้นให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากรมธรรม ์จึงช่วยลด

ภาระแก่สมาชิกในครอบครัวและชดเชยการสูญเสียรายไดข้องครอบครัว และสอดคล้องกับแนวคิดความเส่ียงส่วน

บุคคล ความเส่ียงด้านความปลอดภัย  ท่ีกล่าววา่ภยัคุกคามต่อความปลอดภยัมีอยู่มากมายในระหวา่งการดาํเนินชีวิต 

และอาจจะกระทบต่อระดบัความปลอดภยัของบุคคลไดต้ลอดเวลา บุคคลจึงตอ้งหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิธีท่ีจะรักษา

ความปลอดภยัอย่างนอ้ยตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีควรจะเป็น หรือตามมาตรฐานความปลอดภยัท่ีมีการกาํหนดข้ึนเพ่ือ

ช่วยเหลือบุคคลในดา้นของความปลอดภยั 

กระบวนการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 

ส่วนใหญ่จะให้บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง สามี ภรรยา ลูก มีส่วนร่วมในการช่วยท่านพิจารณาและ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงแตกต่างจากจาก กลุ่ม 2 ท่ีจะใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัพิจารณาและตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิต โดยการเปรียบเทียบระยะเวลาคุม้ครองของบริษทัประกนัชีวิตตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไป ทั้งน้ี กลุ่ม 2 มีจาํนวน

หน้ีสินท่ีกูย้ืมมาลงทุนทาํสวนผลไมสุ้งสุด จึงอาจจะมีความจาํเป็นในการท่ีตอ้งนาํเงินไปชาํระหน้ีสินก่อน จึงมีการ

คาํนึงถึงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์จะคุม้ครองว่าจะคุม้ครองนานสูงสุดก่ีปี หากในกรณีท่ีตอ้งประสบอุบติัเหตุ เกิด

เหตุการณ์ท่ีตอ้งเจ็บป่วยหรือถึงแก่ชิวิต ก็จะยงัคงมีเงินค่าสินไหมทดแทนจากประกนัชีวิตมาช่วยบรรเทาความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษากับกมลภัทร ยมนา (2554) ศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนั

ชีวิตของผูบ้ริโภค จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประกนัชีวิตเน่ืองจาก ประกนัชีวิตมีการแจกแจงรายละเอียดระยะเวลาการ

ประกนัชีวิตอยา่งชดัเจน เปิดเผยขอ้มูลเพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือประกนัชีวิต  

วตัถุประสงค์ของการท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา กลุ่ม 1 ส่วนใหญ่ซ้ือ

ประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการลงทุนและหวงัผลตอบแทนในอนาคต เน่ืองจาก กลุ่ม 1 มีระดบัรายไดแ้ละหน้ีสินท่ีกูม้า

ลงทุนทาํสวนผลไมใ้นระดบัปานกลาง  กล่าวคือในกรณีท่ีตอ้งประสบอุบติัเหตุ เกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งเจ็บป่วยหรือถึง

แก่ชิวิต ก็มีเงินส่วนตวัท่ีไดจ้ากการทาํสวนผลไมม้าช่วยบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดก่้อน โดยท่ีอาจจะ

ยงัไม่ไดรั้บค่าชดเชยจากการทาํประกนัชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารการเงินส่วนบุคคล ในด้าน

บริหารการเงินเพ่ือความมั่นคงของชีวิต หลกัการในขอ้นีค้ือ ไม่ใชจ่้ายเกินรายไดท่ี้มีอยู่ และไม่พยายามสร้างหนีท่้ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ในทางตรงกนัขา้มหากภาระหนีส้ินท่ีมีอยู่เป็นหนีส้ินท่ีจะก่อให้เกิดรายไดใ้นอนาคต เช่น ซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยด์ว้ยวิธีการผอ่นชาํระแลว้นาํผูอ่ื้นเช่า กรณีเช่นนีถ้ือการลงทุน 

 ซ่ึงแตกต่างจาก กลุ่ม 2 ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะติดสินใจซ้ือประกนัประกนัชีวิตคือซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือ

เป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเม่ือท่านเจ็บป่วยหรือตอ้งเขา้โรงพยาบาล ทั้งน้ีอาจวิเคราะห์ไดว้่า  

กลุ่ม 2 นั้นมีหน้ีจากการกูย้ืมมาลงทุนทาํสวนผลไมท่ี้สูงท่ีสุดและมีโรคประจาํตวัมากกวา่กลุ่มอ่ืน จึงมีวตัถุประสงค์

ของการทาํประกนัชีวิตโดยการซ้ือเพ่ือการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเม่ือท่านเจ็บป่วยหรือตอ้งเข้า

โรงพยาบาล ซ่ึงสอดคลอ้งการการศึกษาของ กมลภัทร นิยมนา (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวิต

ของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจในการเลือกซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะปัจจยัภายในท่ีเห็น

ความสาํคญัของการทาํประกนัชีวิตตว่า หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวงัข้ึนก็จะสามารถไดรั้บการรักษาพยาบาลได้

ทนัท่วงทีโดยไม่ตอ้งกงัวลักบัรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน และสอดคล้องกบัแนวความคิดการบริหารการเงนิส่วนบุคคล ในด้าน
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บริหารการเงินเพ่ือป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ท่ีกล่าวว่าเพ่ือเป็นการรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลจึงควรท่ีจะกนัเงินส่วนหน่ึงไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉินหรือเกิด

ความเส่ียงข้ึนในชีวิต เพ่ือความปลอดภยัในการดาํเนินชีวิตนัน่เองการบริหารการเงินท่ีสามารถกระทาํได ้ไดแ้ก่   

การทาํประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ ประกนัการว่างงาน และการกนัเงินออมส่วนหน่ึงไวส้าํหรับเหตุการณ์ท่ีไม่

คาดฝัน เป็นตน้ 

 สาํหรับกลุ่ม 3 ซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการสร้างมรดกไวใ้ห้กบัลูกหลานจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้กลุ่ม

เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ซ่ึงเป็นคนรุ่นหลงั เพราะมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าประถมศึกษา คือ 

ระดบัมธัยมธัยมศึกษา ท่ีอาจกล่าวไดว้่าเกษตรกรกลุ่ม 3 ยงัมีบุตรท่ีตอ้งเล้ียงดูอยู่ จึงใหค้วามสาํคญักบัการซ้ือประ

กนัชีวิตเพ่ือเป็นการสร้างมรดกไวใ้ห้กบัลูกหลาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารการเงินส่วนบุคคล ท่ี

กล่าวเก่ียวกบัช่วงอายุป็นปัจจยัสําคญัประการแรกท่ีบุคคลควรใช้พิจารณาในการวางแผนชีวิต ช่วงระยะขยาย

ครอบครัว เป็นระยะเร่ิมตน้ของการมีบุตร จนถึงระยะท่ีบุตรเขา้สู่วยัรุ่น รายจ่ายส่วนใหญ่ในระยะน้ีไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัการศึกษาบุตร ค่าอาหารเส้ือผา้ ค่ารักษาพยาบาล สําหรับการวางแผนชีวิตในช่วงน้ีควรมองถึงการสร้าง

หลกัประกนัใหแ้ก่ครอบครัวเช่น การประกนัชีวิตท่ีใหค้วามคุม้ครองถึงบุตร การซ้ือบา้นเป็นของตนเอง ตลอดจน

การเกบ็ออมเงินเพ่ือการศึกษาของบุตรในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ลกัษณะกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา กลุ่ม 1  ส่วนใหญ่พบว่าไดแ้จง้ให้

ผูรั้บผลประโยชน์หรือบุคคลในครอบครัวของตนเองทราบเก่ียวกบัขอ้มูลและ รายละเอียดในการทาํประกนัชีวิต

ของตนเอง ทั้งน้ีจากท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ว่า กลุ่ม ซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการลงทุนและหวงัผลตอบแทนใน

อนาคต จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัรายละเอียดของกรมธรรม ์แต่จะใหค้วามสาํคญักบัการแจง้ใหผู้รั้บผลประโยชน์

หรือบุคคลในครอบครัวทราบเก่ียวกบัขอ้มูลและรายละเอียดในการทาํประกนัชีวิตของตนเอง ส่วน กลุ่ม 2 และ 

กลุ่ม 3 ไดค้าํนึงเบ้ียประกนัชีวิตท่ีท่านจ่ายคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ กรมธรรมมี์

การแจงรายระเอียดของระยะเวลาการคุม้ครองอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง (2554)  

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของขา้ราชการ กล่าวว่า ค่าเบ้ียประกนัชีวิตมีความเหมาะสมกบั

ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ เน่ืองจากผูท้าํประกนัชีวิตย่อมทาํการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างความคุม้ครองหรือ

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเทียบกับค่าเบ้ียประกันชีวิตท่ีตอ้งจ่ายไป หากเบ้ียประกันชีวิตท่ีจ่ายไปมีความคุม้ค่าและ

สมเหตุสมผลกบัผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ ยอ่มทาํใหป้ระชาชนสนใจทาํประกนัชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 

การประเมินลกัษณะของตวัแทนประกันชีวิต พบว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับท่ี

ตวัแทนประกนัชีวิตมีการติดตามลูกคา้และบริการหลงัการขายท่ีดี กลุ่ม 3 ใหค้วามสาํคญักบัการท่ีตวัแทนประกนัมี

การติดตามลูกคา้และมีบริการหลงัการขายท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุทธิชัย มาศมะลวิลัย์ (2547) ตวัแทน

ประกันชีวิตในอุดมคติของประชาชน ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของนายวีระชัย เพ็งแจ่ม อาชีพ ค้าขาย กล่าวว่า 

คุณสมบติัตวัแทนประกนัชีวิตท่ีดี ตอ้งจริงใจ ตอ้งใส่ใจ ตอ้งเอาใจใส่ ตอ้งหมัน่ไปเยี่ยมเยียน ความรับผิดชอบต่อ

ลูกคา้สุภาพ มีจิตวิทยา อยากให้พูดความจริง ใชค้าํพูดท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายรายละเอียดให้ครบ มีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือ 

และอาจกล่าวไดว้า่เกษตรกรชาวสวนผลไมมี้ทศันคติท่ีดีต่อตวัแทนประกนัชีวิต  
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การประเมินลกัษณะของบริษัทประกันชีวิตท่ีตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี

ทาํการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม  ส่วนใหญ่มัน่ใจว่าเม่ือเกิดกรณีท่ีตอ้งมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  บริษทัประกนัชีวิต

จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนครบตามจาํนวนท่ีตอ้งไดรั้บตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเง่ือนไขของกรมธรรม ์ทั้งน้ีภาพลกัษณ์

และความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษทัประกนัชีวิตมีความสําคญัต่อการความเช่ือมัน่และการตดัสินใจเลือก

ซ้ือปรักนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิตท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คงทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 

ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง (2554)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของขา้ราชการ ใน พบวา่บริษทัและ

ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อธุรกิจประกันชีวิต 

บริษทัประกนัชีวิตสามารถสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์แก่บริษทัและตวัแทนประกนัชีวิต ยอ่มทาํใหป้ระชาชน

สนใจทาประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิตมากข้ึน  

5.  สรุปผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 สรุปลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม 

 ประกนัสบายใจ ประกนัอุ่นใจ ประกนัสุขใจ 

จาํนวนคน 65 63 72 

เพศส่วนใหญ่ หญิง หญิง ชาย 

อาย ุ(ปี) 51-60 41-50 30-40 

การศึกษา (มธัยม) น้อยสุด ปานกลาง สูงสุด 

การมหีนีสิ้นครัวเรือน ปานกลาง สูงสุด น้อยสุด 

โรคประจาํตัว(โรคเบาหวาน) ปานกลาง สูงสุด น้อยสุด 

จาํนวนท่ีดิน (ไร่) ปานกลาง สูงสุด น้อยสุด 

หนีสิ้นท่ีกู้ยืมมาลงทุนทาํสวน ปานกลาง สูงสุด น้อยสุด 

เบีย้ประกันท่ีจ่าย (บาทต่อปี) 10,001-20,000 5,001-10,001 1,000-5,000 

วัตถปุระสงค์ของการท่ีตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิต 

เพ่ือเป็นการลงทุนและ

หวังผลตอบแทนใน

อนาคต 

เพ่ือลดค่าใช้จายใน

การรักษาพยาบาล 

เพ่ือสร้างมรดกไว้

ให้กับลกูหลาน 

 

กลุ่ม 1 ตั้งช่ือว่า “ ประกันสบายใจ” มีจาํนวนท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกผลไมแ้ละมีหน้ีท่ีกูย้ืมมาลงทุนทาํ

สวนผลไมใ้นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 51- 60 ปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไม่มีภาระหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบ

มากนกั  1จึงมีวตัถุประสงคข์องการซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการลงทุนเพ่ือหวงัหวงัผลตอบแทนในอนาต  โดยเบ้ีย

ประกนัชีวิตท่ีจ่ายรวมกนัทุกกรมธรรมเ์ท่ากบั 10,001 – 20,000 บาทต่อปี มีความเห็นดว้ยในดา้นพฤติกรรมการซ้ือ

ประกนัชีวิตในระดบัท่ีมาก  สรุปคือ เกษตรกรชาวสวนผลไมก้ลุ่ม 1 ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้ง
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รับผิดชอบมากนกัจึงมีความสบายใจท่ีจะจบัจ่ายใชส้อยเงินในการท่ีจะนาํเงินไปซ้ือประกนัชีวิตเหมือนเป็นการ

ลงทุนเพ่ือหวงัผลตอบแทนในอนาคต  

กลุ่ม 2 ตั้งช่ือว่า “ประกนัอุ่นใจ” มีจาํนวนท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกผลไมแ้ละมีหน้ีท่ีกูย้ืมมาลงทุนทาํสวน

ผลไมใ้นระดบัปานกลาง มีหน้ีสินครัวเรือนและโรคประจาํตวัเป็นเบาหวานสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ซ่ึงมีอายุระหว่าง 41-50 

ปี โดยมีวตัถุประสงคข์องการซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเม่ือตอ้งเจ็บป่วยหรือ

ตอ้งเขา้โรงพยาบาล โดยเบ้ียประกนัชีวิตท่ีจ่ายรวมกนัทุกกรมธรรมเ์ท่ากบั 5,001 – 10,001 บาทต่อปี มีความเห็น

ดว้ยในดา้นพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตในระดบัปานกลาง สรุปคือ เกษตรกรชาวสวนผลไมก้ลุ่ม 2 ส่วนใหญ่มี

ภาระหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีตอ้งรับผิดชอบ รวมถึงส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั จึงซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือท่ีจะสร้างความอุ่น

ใจว่าจะมีเงินจากค่าสินไหมทดแทนท่ีจะมาช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือตอ้งเขา้

โรงพยาบาล 

 กลุ่ม 3  ตั้งช่ือว่า “ประกันสุขใจ” จาํนวนท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกผลไมแ้ละมีหน้ีท่ีกูย้ืมมาลงทุนทาํสวน

ผลไมใ้นระดบันอ้ยสุด เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ซ่ึงมีอายุระหว่าง 30- 

40 ปี ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีตอ้งมีภาระในการเล้ียงดูบุตร จึงซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือเป็นการสร้างมรดกไวใ้หก้ลบัลูกหลาน โดย

เบ้ียประกนัชีวิตท่ีจ่ายรวมกนัทุกกรมธรรมเ์ท่ากบั 1,000 – 5,000 บาทต่อปี มีความเห็นดส้นในดา้นพฤติกรรมการ

ซ้ือประกนัชีวิตในระดบัท่ีนอ้ย สรุปคือ  เกษตรกรชาวสวนผลไมก้ลุ่ม 3 ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นหลงัท่ีเร่ิมเขา้มาทาํสวน

ผลไม้ จึงไม่อยากสร้างภาระหน้ีสินมากนัก และมีภาระหรือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับบุตร ดังนั้ น

วตัถุประสงคข์องการซ้ือประกนัชีวิตซ้ือคือซ้ือเพ่ือเป็นการสร้างมรดกไวใ้หก้บัลูกหลานจึงเป็นเหมือนความสุขใจท่ี

พ่อแม่ไดท้าํใหก้บัลูก 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ธุรกิจประกนัชีวิตสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปนาํเสนอรูปแบบประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 :ประกนัสบายใจ เน้นการนาํเสนอรูปแบบประกนัท่ีเป็นการให้ผลตอบแทนเช่น แบบสะสมออม

ทรัพย ์แบบประกนัชีวิตแบบบาํนาญ ท่ีจะช่วยใหมี้รายไดท่ี้แน่นอนสาํหรับใชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุ  เป็นตน้ 

กลุ่ม 2 :ประกนัอุ่นใจ เนน้การนาํเสนอรูปแบบประกนัท่ีคุม้ครองการมีโรคประจาํตวัหรือประกนัสุขภาพ ซ่ึง

โรคส่วนใหญ่ท่ีเกษตรกรชาวสวนผลไมเ้ป็นมากสุด คือโรคความดนัและโรคเบาหวาน ดงันั้นอาจมีการนาํเสนอ

แบบประกนัโรคความดนั แบบประกนัโรคเบาหวาน เป็นตน้  

กลุ่ม 3 : ประกนัสุขใจ เนน้การนาํเสนอรูปแบบประกนัท่ีบุตรหรือลูกหลานของผูท้าํประกนัชีวิตจะไดรั้บ

ความคุม้ครองหรือผลประโยชน์ดว้ย เช่น ประกนัคุม้ครองชีวิตพร้อมออมระยะยาวเพ่ือลูกหลาน  ประกนัการศึกษา

เพ่ือลูกรัก เป็นตน้ 
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การแบ่งกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที ่1-3  โดยใช้ระดบัความพงึพอใจ ด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  กรณศึีกษา วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล  ศรีย่าน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

The grouping of students of vocational certificate in 1st – 3rd year by using satisfaction level of 

service marketing mix : Case study of Wimol Sriyan Technological College, Dusit, Bangkok 

รุ่งรัศมี  คํามี1 และ จรัชวรรณ  จันทรัตน์2 

Rungratsamee  Commee and Jaratchawan Jantarat 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 โดยใชร้ะดบั

ความพึงพอใจ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ กรณีศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยวิีมล  ศรียา่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 

คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดบริการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนระดบัชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีท่ี 1-3  วิทยาลยัในเครือตั้งตรงจิตร  กรุงเทพมหานคร จาํนวน  200  คน 

สามารถแบ่งกลุ่มไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาด มีความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มไดต้ามระดบัความพึงพอใจได ้3  กลุ่ม  คือ 1. กลุ่มนกัเรียนเรียนสายอาชีพตามคาํแนะนาํ

ของผูอ่ื้น  2. กลุ่มนกัเรียนรักเรียนสายอาชีพ  3.  กลุ่มนกัเรียนรักสถาบนัฯ   

Abstract 

The objectives of this research are to observe the grouping of students of vocational certificate in 1st – 3rd year by 

using to observe satisfaction level of service marketing mix: Case study of Wimol Sriyan Technological College, 

Dusit, Bangkok  by selecting the factors in grouping include personal factors and service marketing mix. The 

samples used in this research are 200 students of vocational  the college in Tangtrongchit netwok. The results 

found that the samples . It can be divided into 3 groups and found that personal factors and marketing mix have 

the difference between the group  by grouping the satisfaction 1. the group of students who studies in vocational 

degree from the recommendation of the other 2. the group of students who prefers to study in vocational 3. the 

group of students who respects to the institute  
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บทนํา 

     การสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาคุณภาพของประชากรในประเทศ  

ประเทศใดท่ีสามารถพฒันาประชากรไดเ้ร็ว และมีคุณภาพ เพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวฒัน์ ใน

โลกยุคปัจจุบนั ก็เท่ากบัเป็นการพฒันาประเทศไดเ้ร็วและไดเ้ปรียบประเทศต่างๆ ในโลก  ประเทศไทยก็ตระหนกั

ถึงการจดัการศึกษาของไทยไดมี้วิวฒันาการมาโดยตลอด เพ่ือให้เกิดการพฒันาและทดัเทียมกบันานาประเทศ 

การศึกษาจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทุกสาขาวิชา  การจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการ

เร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั มีการแข่งขนักนัมากข้ึน นอกจากน้ีช่ือเสียงของโรงเรียนยงัเป็นส่ิงสาํคญัในการเขา้ศึกษา

โรงเรียนเอกชนจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูป้กครองรู้สึกวา่จะช่วยใหเ้ดก็มีความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนท่ีมีการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่มองวา่สถานศึกษาเอกชน มีการจดัการเรียนการสอน

มีคุณภาพมากกว่าสถานศึกษาของรัฐ ส่วนพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนของผูป้กครอง ซ่ึงจะเนน้เร่ืองคุณภาพและ

ปัจจุบนัรัฐบาลไดส้นับสนุนเร่ืองค่าบาํรุงการศึกษา และงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

รัฐบาล ทาํให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัฐ และเอกชน ไม่แตกต่างกนัมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ โรงเรียน

เอกชน จาํเป็นต้องมีงบการพฒันาด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนและ

ผูป้กครอง ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั้นปีท่ี 1-3 โดยใช้ระดบัความพึงพอใจ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยผลการศึกษาช่วยการ

ตดัสินใจในการเปิดสาขาวิชาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถจดักลุ่มลูกคา้เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกใน

การกาํหนดเป้าหมาย   และศึกษาปัจจยัระดบัความพึงพอใจท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของนกัเรียน

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ระดบัชั้นปีท่ี 1-3 โดยผลการศึกษาช่วยตดัสินใจในการพฒันาและวาง

แผนการดาํเนินงานในส่วนประสมทางการตลาดบริการ วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล  ศรียา่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     (สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ ,2549) อา้งอิง  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2542 และ (Kotler,1994)  ความพึง

พอใจเป็นเร่ืองท่ีมุ่งหวงัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเพ่ือใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีพอใจ โดยอา้งอิงตามประสบการณ์ของบุคคล และมี

ความแตกต่างและมีคลา้ยคลึงในแต่ละบุคคล ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ หรือความรู้สึก

ชอบ พอใจของบุคคลท่ีมีต่อการทางานและองคป์ระกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนั

ส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจ

มาแลว้ ทาํปฏิบติังานมากยิ่งข้ึนเพ่ือส่ิงท่ีดี ท่ีชอบ ต่อๆไป 

2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Services Marketing Mix) หรือ 7P’s 

     (ศิริวรรณ   เสรีรัตน ์2541 : 26) อา้งถึงใน  (Kotler,1997) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะ

ไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7P’s  ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
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1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง

มอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ   

2. ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑห์รือบริการในรูปตวัเงิน ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดย

ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของบริการนั้นกบัราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการ

ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ ( Channels ) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  โดยมี

วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการเพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ

6.ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation )  เป็นการสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ

เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้  ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 7. ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ี

นาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  เกิดความประทบัใจ      ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้ 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการกําหนดตําแหน่งในตลาด 

(STP Marketing) 

     (Phillip Kotler,1985) STP Model คือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด กาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย และวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะนาํมาใชใ้นประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้

2.4 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัตลาดบริการ (Marketing service) 

        (Kotler,2000)  กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระทาํท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงนาํเสนอต่อ

หน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่เป็นผลใหเ้กิดความเป็นเจา้ของ

ในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตภณัฑเ์ป็นกิจกรรม ผลประโยชน ์หรือ

ความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้  

 

วธีิการศึกษา 

     ในการศึกษา “การแบ่งกลุ่มนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจ 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล  ศรียา่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ”       

     ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้น ปีท่ี 1-3  วิทยาลยัในเครือตั้ง

ตรงจิตร  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนประชากร   4,812  คน ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-20 ปี  
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     กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้น ปีท่ี 1-3  

วิทยาลยัในเครือตั้งตรงจิตร  กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชเ้กณฑต์าราง

สาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 1970 ไดร้ะบุท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความผิดพลาดท่ีรับได ้5% ซ่ึงตอ้ง

ใช้กลุ่มตวัอย่าง  345  คน แต่เน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความ

ประสงคเ์ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 200 คน ซ่ึงเม่ือลดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลง ระดบัความคลาดเคล่ือน

จะเพ่ิมเป็น ± 6.19   ทาํใหค้วามน่าเช่ือถือของงานวิจยัลดนอ้ยลง แต่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเช่ือถือได ้ 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเลือกกลุ่มตวัอยา่งนั้นผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ประชากรศึกษาอยู่ในวิทยาลยัในเครือตั้งตรงจิตร จาํนวน  4 สถาบนั  และผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูต้อบ

แบบสอบถามโดยทาํการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีวิทยาลยัในเครือตั้งตรงจิตร จาํนวน  3 สถาบนั  ดว้ย

ตนเอง แลว้รอรับคืนในช่วงวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ระหวา่งวนัท่ี 11-18  มกราคม พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.    

     การวิเคราะห์ข้อมูล ใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใชวิ้ธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way 

ANOVA และทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test  

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลในการศึกษาระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

     จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง จาํนวน 111  คน คิดเป็นร้อยละ 55.5  มีอาย ุ15-20 ปี เป็น

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ระดบัชั้นปีท่ี 3 จาํนวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ  38.5 กาํลงัสาขาวิชา

การตลาด  จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 กาํลงัศึกษาอยู่วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จาํนวน 80 คนร้อยละ 

40.0 อาชีพท่ีคาดหวงัในอนาคต คือ รับราชการ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 เหตุผลท่ีเลือกสายอาชีพ คือ 

ความสนใจในหลกัสูตรวิชาชีพ จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 คนในครอบครัวเคยเรียนสายอาชีพ จาํนวน 48 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  นกัเรียนสนใจเรียนเลือกสาขาวิชา คือ สาขาการตลาด จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 

ให้ความสําคญัจุดเด่น การเดินทางสะดวก  จาํนวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.5 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนน่าสนใจ 

จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  บุคคลท่ีแนะนาํใหเ้ลือกเรียนท่ี วิทยาลยัเทคโนโลยวิีมล  ศรียา่น  คือ ครูแนะแนว 

จาํนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0 รายไดค้รอบครัว คือ 10,001-20,000 บาท จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 

อาชีพผูป้กครอง คือประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 สมาชิกในครอบครัวคือ  มากกว่า 4 

คนจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  

     ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล  ศรีย่าน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

ไดแ้ก่  ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นกระบวนการหรือขั้นตอน

การใหบ้ริการ สาํหรับการนาํเสนอหลกัฐานทางกายภาพนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัตํ่าเม่ือ

พิจารณาเป็นรายปัจจยัในแต่ละดา้นพบวา่ 
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     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรียา่น  มีหลกัสูตร

สาขาการบญัชี มีความน่าเช่ือถือ   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล 

ศรียา่น มีหลกัสูตรหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 

     2. ดา้นราคา ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ สามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 

3.42 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ในหลกัสูตรหากผูเ้รียนเลือกเรียน กบัเจา้ของภาษา มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 1,800 

บาท ต่อภาคเรียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

     3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการ มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ สถานท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยี

วิมล ศรีย่าน หาง่ายชดัเจน และเขา้ถึงไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  มีหลายสาขา

สะดวกในการใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ การใหข้องสมัมนาแก่ฝ่ายแนะ

แนวโรงเรียนกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือการโฆษณาการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 

     5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะดา้นท่ีสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ครูผูส้อนมีการสอนนอกเวลาเรียน เช่น

การติวนอกเวลา การทบทวนบทเรียนนอกเวลาเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 

     6. ดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการใหบ้ริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ มีระบบ

การวดัผล ประเมิน ท่ีเป็นระบบถูกตอ้งแม่นยาํ เช่ือถือไดแ้ละไดม้าตรฐาน   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ส่วนระดบัความ

พึงพอใจตํ่าสุดคือ สามารถเลือกครูผูส้อนตามรายวิชาท่ีเลือกเรียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 

     7. ดา้นการสร้างและการนาํเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึง

พอใจสูงสุดคือ หอ้งเรียนมีอุปกรณ์เอ้ือต่อการเรียน การสอน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด

คือ วิทยาลยัฯ มีท่ีจอดรถเหมาะกบัปริมาณกบัผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 

 

ส่วนที่ 2 การแบ่งกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1-3  โดยใช้ระดับความพงึพอใจ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  กรณศึีกษา วทิยาลยัเทคโนโลยวีมิล  ศรีย่าน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
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แผนภูมทิี่  1  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

แผนภูมทิี่  2  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นช่องการส่งเสริมการตลาด และบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
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แผนภูมทิี่  3  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการใหบ้ริการ และดา้นการสร้าง 

และการนาํเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการใหบ้ริการ 

 

   ตารางที่  1  แสดงขอ้มูลสรุปลกัษณะท่ีสาํคญัในแต่ละส่วนตลาด 

กลุ่มที่ 1 “กลุ่มนักเรียนเรียนสายอาชีพ 
ตามคําแนะนําของผู้อ่ืน” (30 คน) 

กลุ่มที่ 2 “กลุ่มนักเรียนรัก
สถาบันฯ”  (103 คน) 

กลุ่มที่ 3 “กลุ่มนักเรียนรัก
เรียนสายอาชีพ” (67 คน) 

1. สามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียน 
2. ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น
ท่ีสอน 
3. มีกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา 
 4.ครูผูส้อนมีวฒิุการศึกษาเฉพาะดา้นท่ีสอน 
5. ตอ้งการใหส้อนผา่นอินเตอร์เน็ตในบาง
รายวิชา 
6.หอ้งเรียนมีอุปกรณ์เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
7. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์ 
8. วิทยาลยัฯ มีสุขาเพียงพอกบัใชบ้ริการ 

1สามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียน 
2. มีกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือ
การศึกษาการใหทุ้นการศึกษา 
“ดร.กมลชูทรัพย”์ เรียนฟรี 3 ปี 
3. วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรี
ยา่น มีหลกัสูตรสาขาการบญัชี 
มีความน่าเช่ือ 
4. ครูผูส้อนมีวฒิุการศึกษา
เฉพาะดา้นท่ีสอน 

1. สามารถผอ่นชาํระค่าเล่า
เรียน 
2. การใหทุ้นการศึกษา “ดร.
กมลชูทรัพย”์ เรียนฟรี 3 ปี 
3. มีกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือ
การศึกษา 
4.ครูผูส้อนมีวฒิุการศึกษา
เฉพาะดา้นท่ีสอน 
5.ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะดา้นท่ี
สอน 

 

กลุ่มที่ 1 “กลุ่มนักเรียนเรียนสายอาชีพตามคําแนะนําของผู้ อ่ืน” สามารถผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนครูผูส้อนมี

ความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีสอนมีกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาเฉพาะดา้นท่ีสอน

วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านมีความน่าเช่ือถือ  ตอ้งการให้สอนผ่านอินเตอร์เน็ตในบางรายวิชา และตอ้งการ

สามารถเลือกครูผูส้อนตามรายวิชาท่ีเลือกเรียน ตอ้งการให้ปรับปรุงสถานท่ีให้สะอาดถูกสุขลกัษณะ เพ่ิมการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ เช่น หนงัสือพิมพวิ์ทยาลยัฯ เพ่ิมมีสุขาเพียงพอกบัใชบ้ริการ 
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กลุ่มที่ 2 “กลุ่มนักเรียนรักสถาบันฯ”  สามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียน และมีกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา

การใหทุ้นการศึกษา “ดร.กมลชูทรัพย”์ พร้อมทั้งเรียนฟรี 3 ปีวิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สมคัรเรียนเพราะมี

หลกัสูตรสาขาการบญัชี มีความน่าเช่ือ ครูผูส้อนมีวฒิุการศึกษาเฉพาะดา้นท่ีสอน 

กลุ่มที่ 3 “กลุ่มนักเรียนรักเรียนสายอาชีพ” เป็นนกัเรียนท่ีเลือกเรียนในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 

โดยพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑข์องวิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรียา่น และสามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียน และพึงพอใจ

การให้ทุนการศึกษา “ดร.กมลชูทรัพย”์ เรียนฟรี 3 ปี มีกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา  ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษา

เฉพาะดา้นท่ีสอน ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีสอน 

     ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ปัณชญา ทบัจนัทร์ (2550) ไดท้าํวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา่นกัเรียนใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพ ดา้นบุคคล ดา้นหลกัฐานท่ีเป็นวตัถุ 

ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการ ดา้นการนาํเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการใหบ้ริการ ในระดบัรองลงมา 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

      จากการศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 กรณีศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล  ศรียา่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ  ในคร้ัง

น้ีจะเห็นไดว้่าทั้ง 7  ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคลท่ีใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพของการใหบ้ริการ  ยงัเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหร้ะดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งตํ่า มีค่านอ้ยกวา่ 2.87  ซ่ึงนบัเป็นจุดอ่อน 

        ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยมีประเด็นในเร่ือง  เป็นวิทยาลยัเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน มีหลกัสูตรหลากหลาย และ

เป็นวิทยาลยัฯท่ีมีช่ือเสียง และมีส่ือการสอนท่ีทันสมยั และมีหลายสาขาเปิดสอน ในกรุงเทพฯ ดงันั้นควรจะ

ปรับปรุงหลกัสูตร และเปิดสอนใหห้ลากหลายหลกัสูตร เพ่ิมส่ือการสอนท่ีทนัสมยั มากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นการเปิดให้

หลายสาขาในกรุงเทพฯ อาจจะมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัสถาบนัอ่ืน  ตอ้งทาํใหไ้ม่เกิดความแตกต่างดงันั้น 

ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย การเรียนการสอนเน้นคุณภาพ เพ่ือสนองความต้องการของสถาน

ประกอบการและผูใ้ชบ้ริการ และสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์

      ดา้นราคา โดยมีประเด็นในเร่ือง สามารถผ่อนชาํระค่าเล่าเรียน ในหลกัสูตรหากผูเ้รียนเลือกเรียน กบั

เจา้ของภาษา มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 1,800 บาท ต่อภาคเรียน  ควรมีการเพ่ิมโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจสาํหรับการเรียนนอก

หลกัสูตรท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใหก้บัผูรั้บบริการ  

      ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยมีประเดน็ในเร่ือง  สาขาท่ีสะดวกในการใชบ้ริการ วิทยาลยัฯ ยงัมีนอ้ย  มี

ช่องทางเขา้ใหถึ้งขอ้มูลสารสนเทศไดน้อ้ย ผูส้มคัรยงัไม่สามารถเขา้สมคัรไดห้ลายช่องทาง  ดงันั้นควรจะปรับปรุง

สถานท่ีในรับสมคัรนกัเรียน ควรมีความสะอาด และจดัพ้ืนท่ีให้มีความหาง่าย ดา้นความสะอาดของสถานท่ี และ

เพ่ิมช่องทางการรับสมคัรให้หลากหลายช่องทาง เช่น สมคัรผ่านเวบ็ไซต์ของวิทยาลยัฯ  และวิทยาลยัฯ ควรเพ่ิม

สาขาวิชาในการเปิดการเรียนการสอน    
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      ดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยมีประเด็นใน เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ  ควรมีการ

ปรับปรุงแผน่พบัใหมี้สีสันสดใส รูปแบบท่ีทนัสมยั เพ่ิมช่องทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ อาจจะมีการคิดโปรโมชัน่อ่ืนๆ 

ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ไดดี้ยิ่งข้ึน 

     ดา้นบุคลากร โดยมีประเดน็ใน เร่ืองการครูผูส้อนตอ้งมีการพฒันาทกัษะการเรียนการสอนเฉพาะดา้นของ

ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ พนกังานของวิทยาลยัเอาใจใส่และเต็มใจใหบ้ริการควรมีการปรับปรุงเร่ือง การพฒันาทกัษะ

การเรียนการสอนเฉพาะดา้นตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ เนน้ใหพ้นกังานใหบ้ริการอยา่งเตม็ความสามารถ 

      ดา้นกระบวนการ   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมออกแบบหลกัสูตรนอกเหนือสูตรแกนกลาง  เพ่ิมตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรปรับปรุงใหมี้การเพ่ิมเวลาใหค้รูผูส้อนมีการติว ใหน้กัเรียนนอกเวลา 

      ดา้นลกัษณะทางกายภาพของการให้บริการ  โดยมีประเด็นใน เร่ือง มีห้องทาํกิจกรรมนอกเวลาเรียนได้

เพียงพอ และ วิทยาลยัฯ มีท่ีจอดรถเหมาะสมกบัปริมาณกบัผูใ้ชบ้ริการ หอ้งเรียนกวา้งขวางเหมาะกบัการเรียนการ

สอน ควรมีการปรับปรุงเร่ือง การทาํหอ้งกิจกรรม, สนามกีฬา,หอประชุมเพ่ิม และจดัสรรงบประมาณจดัทาํสถานท่ี

จอดรถใหเ้หมาะกบัปริมาณของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ิมปริมาณหอ้งเรียนใหก้วา้งขวาง เหมาะกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

      นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่มนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3  ท่ีแบ่ง

ผูใ้ช้บริการออกเป็น 3 กลุ่มตามระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถนาํความ

แตกต่างของทั้ง 3 กลุ่มมากาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย วางแผน ออกแบบปรับปรุงพฒันาใหต้อบสนองผูใ้ชบ้ริการได้

ตรงความตอ้งการได ้ดงัน้ี 

     กลุ่มที่ 1 “กลุ่มนักเรียนเรียนสายอาชีพตามคําแนะนําของผู้ อ่ืน” ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในทุก

ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการสามารถผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนครูผูส้อนมีความรู้ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีสอน  มีกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา ครูผูส้อนมีวฒิุการศึกษาเฉพาะดา้นท่ีสอน  ควร

พฒันาในดา้นผลิตภณัฑ์การพฒันาหลกัสูตรให้หลากหลาย ในเร่ือง ดา้นราคา ควรมีการจดัโปรโมชั่นลดราคา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา พฒันาห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนการสอน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายควรเพ่ิมช่อง

ทางการรับสมคัรใหห้ลากหลาย  ดา้นส่งเสริมการตลาดควรเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ในส่ือต่างๆ ใหเ้พ่ิมมากข้ึน  

     กลุ่มที่ 2 “กลุ่มนักเรียนรักสถาบันฯ”  ผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีส่วนใหญ่พึงพอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสมทาง

การตลาด อาจเป็นการกลุ่มท่ีบริหารจดัการไดง่้ายท่ีสุด แต่การท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในทุกดา้นอยู่ในระดบั

สูงสุด ไม่ไดแ้ปลว่าจะหยุดพฒันาหรือรักษามาตรฐานของสถาบนั  ควรปรับปรุงและพฒันาในปัจจยัทุกดา้นอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บส่ิงท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัฯ และยงั

อาจจะเป็นส่ือกลางเพ่ือบอกต่อผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืนๆต่อไปอีกดว้ย 

     กลุ่มที่ 3 “กลุ่มนักเรียนรักเรียนสายอาชีพ” ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีพึงพอใจ ในดา้นผลิตภณัฑ ์หลกัสูตรมีหลากหลาย 

ดา้นราคาสามารถผ่อนชาํระค่าเล่าเรียน การใหทุ้นการศึกษา “ดร.กมลชูทรัพย”์ เรียนฟรี 3 ปี มีกองทุนเงินให้กูย้ืม

เพ่ือการศึกษา  ดา้นบุคลากรตอ้งการครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาเฉพาะดา้นท่ีสอน .ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ

เฉพาะดา้นท่ีสอน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเร่ืองเพ่ิมช่องทางการรับสมคัร และการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ

ของวิทยาลยัฯ ดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง เพ่ิมส่ือการประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึนเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ 
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การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการ 

ของร้าน วอีาร์ ออโตเซอร์วสิ อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 

THE STUDY TO GUIDELINES FOR DEVELOPING SERVICE QUALITY 

OF VR AUTO SERVICE AT CHUMPHAE  DISTRICT, KHONKAEN PROVINCE 

ชญาพร ศิริโชคไพบูลย์1 และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล2 

Chayaporn Sirichokphaibun and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพงานบริการ และเป็นแนว

ทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของร้านวีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น วิธีการศึกษาใช้

วิธีการสัมภาษณ์ มีกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้ตั้งแต่ 10,001บาท ถึง 20,000 บาท เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัคุณภาพการใหบ้ริการ SERVQUAL 

มี 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัต่อบริเวณท่ีซ่อมรถ 2) ดา้น

ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความรู้และประสบการณ์ของเจา้ของร้านในการแกไ้ข

ปัญหาไดต้รงจุด 3) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวก 4) 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัต่อพนกังานท่ีทาํใหม้ัน่ใจในการเขา้รับบริการ 5) ดา้นการรู้จกั

และเขา้ใจลูกคา้ พบวา่ ทางร้านสามารถใหลู้กคา้เขา้มารับบริการตามความสะดวก  

คาํสาํคัญ : อู่ซ่อมรถยนต์,ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ,คุณภาพการให้บริการ 

Abstract 

         This research aims to study customer satisfaction on service quality of VR Autoservice store, which is located 

in Chumphae District, Khonkaen Provinces, and to provide guidelines for quality development of service towards 

this store. The data collecting methods of the study are interviewing. The sample size is 30 people and graduated 

with a bachelor’s degree. Most of them are male ,working as employee with the level of income between 10,001 

to 20,000 baht. The tool that was used on service quality measurement is SERVQUAL model,  which includes 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The findings show that 1 )  servicescape of the 

garage is important in terms of tangibles. Also, 2 )  knowledge and experience of service provider is necessary for 

the reliability of the company. 3 )  In terms of responsiveness, customers tend to prefer the more convenient 

communication channels. Moreover, 4 )  staffs are essential for the company’s assurance. Lastly, 5) customers use 

company’s services easily and conveniently, regarding empathy.  

Keywords : Garage, Satisfaction, Service quality 
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1.บทนํา 
 
          ในปัจจุบนัธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์มีการมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของงานบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้     

ซ่ึงเป็นแรงจูงใจสําคญัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความสนใจในการนาํรถมาใชบ้ริการ Gronroos, C. (1990) ไดก้ล่าวว่า ใน

กระบวนการให้บริการนั้น จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ เม่ือเกิดการใหบ้ริการ ลูกคา้ยอ่มมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดี มีคุณภาพ Parasuraman et al. (1990) 

กล่าวว่า คุณภาพการบริการนั้นจะข้ึนอยู่กบัความคาดหมาย และการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนจริง เน่ืองจาก

ข่าวสารจากผูใ้หบ้ริการท่ีส่งไปยงัผูรั้บบริการนั้น ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความคาดหวงั เม่ือเขา้รับบริการแลว้ผูใ้ชบ้ริการ

รู้สึกวา่เกินความคาดหวงั จะถือวา่บริการนั้นมีคุณภาพ และนอกจากน้ี  Parasuraman et al. (1990) ยงัไดศึ้กษาถึงปัจจยั

ท่ีสาํคญัในแต่ละ ดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Raliabilities) 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ

ลูกคา้ (Empathy) 

          จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คุณภาพการบริการเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการ 

และกลบัมาใชบ้ริการอีก ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการของร้าน วีอาร์ 

ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพงาน

บริการของร้านวีอาร์ ออโตเซอร์วิส และเพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการของร้านวีอาร์ ออโต

เซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น โดยในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้านั้ น ใช้การวดัคุณภาพแบบ 

SERVQUAL ซ่ึง ผลท่ีไดส้ามารถนาํมาพฒันาการให้บริการและปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้าน วีอาร์ ออโต

เซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่นใหดี้ยิ่งข้ึนไป 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

2.1.1  ความหมายของการบริการ  

          ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้า่ การบริการจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง

ทั้งกบัตวัผูท่ี้ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญั ในการสร้างหรือทาํลายคุณภาพกไ็ด ้

Kotler and Keller (2012) การบริการ เป็นกิจกรรมหรือผลประโยชนร์ะหวา่งบุคคล เป็นส่ิงท่ีสามารถ

จบัตอ้งไดแ้ต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของได ้โดยการบริการนั้นสามารถนาํสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่กไ็ด ้ 

        ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ การบริการ หมายถึง การกระทาํท่ีแสดงออกจากบุคคลหน่ึงหรือเรียกวา่    

ผูใ้หบ้ริการส่งไปยงัอีกบุคคลหน่ึง หรือเรียกวา่ผูรั้บบริการ โดยการกระทาํนั้นจะมีผลต่อความรู้สึกของผูรั้บบริการ 

2.1.2 ลกัษณะการบริการ 

                       Kotler and Keller (2012) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การบริการมีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่  

1)ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) การบริการไม่มีตวัตน ไม่สามารถมองเห็นหรือไดย้ินเสียงได ้
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2)ไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) โดยปกติการบริการจะเป็นการผลิตและการบริโภคในเวลา

เดียวกนั  

3)ไม่แน่นอน (Variability) ข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูใ้หบ้ริการ ท่ีไหน เม่ือไหร่ 

4)ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้(Perishability) การบริการไม่สามารถเกบ็เป็นสตอ็กไวไ้ด ้

2.1.3  คุณภาพการบริการ 

           ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก เน่ืองจากการบริการไม่มี

ความชดัเจน สามารถผลิตไดเ้ม่ือมีความตอ้งการจากผูรั้บบริการ และยงัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้าก 

                         Parasuraman, and Berry (1990) ได้ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่า ในการประเมิน

คุณภาพของการบริการนั้น เกิดข้ึนจากการบริการท่ีผูรั้บบริการรับรู้ และบริการท่ีผูรั้บบริการรับรู้เอง ซ่ึงเป็นการ

กาํหนดปัจจยัพ้ืนฐานท่ีผูรั้บบริการใชใ้นการวดัคุณภาพการใหบ้ริการ  

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการบริการ หรือท่ีเรียกวา่   “SERQUAL”  ซ่ึงมี 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแก่

ผูรั้บบริการ ซ่ึงแสดงถึงการอาํนวยความสะดวกต่างๆ   

2) ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) เป็นความสามารถในการใหบ้ริการตรงตามสัญญาท่ี

ใหไ้วแ้ก่ผูรั้บบริการ  

3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

และทนัท่วงที  

4) การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะความรู้ ความ

ชาํนาญ และความสามารถในการใหบ้ริการ 

        5) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) ความสามารถในการดูแล เอาใจใส่ผูรั้บบริการ โดยคาํนึงถึง

ความตอ้งการท่ีแตกต่างตามลกัษณะของแต่ละบุคคล 

2.2 แนวคิดความพงึพอใจของลูกค้า 

 2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2554) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในอดีต ท่ีมีผลต่อความรู้สึกทั้งในทางบวกและทางลบ ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระทาํ หรือการส่ือสารของผูใ้หบ้ริการ 

ท่ีส่งไปยงัผูรั้บบริการ หากผูรั้บบริการไดรั้บบริการตรงตามท่ีคาดหวงั กจ็ะเกิดความพึงพอใจ 

                        ดงันั้นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เกิดจากความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการ โดยเปรียบเทียบจากการ

รับรู้และความคาดหวงัต่อบริการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังของการใชบ้ริการ ท่ีสร้างทศันะคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการ จน

กลบัมาใชบ้ริการอีก         

 2.2.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจต่อการบริการ 
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1) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของการบริการ  

2 )ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการประเมินคุณภาพบริการของกิจการนั้นๆ  

3) ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ จะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพและความสาํเร็จของงานบริการ 

            2.2.3 การวดัความพึงพอใจ  

          Kotler and Keller (2012) ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ เกิดจากความรู้สึกของผูรั้บบริการ ท่ีเกิด

จากการคาดหวงัต่องานบริการท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี  

         1) การใชแ้บบสอบถามในการถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่างๆ  

         2) การสงัเกต ใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น ลกัษณะการพูดคุย ท่าทาง กริยา  

                       3) การสัมภาษณ์ เป็นการลงพ้ืนท่ีไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง โดยในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง จะตอ้งมี

การเตรียมคาํถาม วางแผนล่วงหนา้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด  

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการทบทวนงานวิจยัของ ศุภกิตต์ิ หอมคาํพนั (2554) ศึกษาถึงการใชสุ้นทรียสาธก เพ่ือเพ่ิมความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ เน่ืองจากการไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดีเม่ือมาใชบ้ริการ เช่น 

การท่ีเจา้ของร้านเขา้มาควบคุมพนกังานดว้ยตนเอง ดูแลตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถ แกไ้ขปัญหาให้กบั

ลูกคา้ได ้และงานวิจยัของ กิตติพฒัน์ จงสถิตรักษ ์(2555) ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีมีต่องานบริการ ของ

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกลางเมือง พบว่า ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการมีผลมาจากปัจจยั 4 ดา้น คือ 1) ดา้น

ราคา มีอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมท่ีถือวา่มีความเหมาะสม 2) ดา้นสถานท่ี สามารถเดินทางไปใชบ้ริการไดง่้าย 

สะดวก 3) ดา้นการตลาด มีการแนะนาํส่ือส่ิงพิมพ ์และโฆษณาต่างๆไดดี้ 4) ดา้นบุคคลกร มีจาํนวนพนกังานดูแล

และใหค้าํปรึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง และงานวิจยัของ ลาํไพ โยทะการี (2556) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ

ประจาํทางจงัหวดั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอใจของลูกคา้นั้นมี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความสะดวก ง่ายต่อการไปใช้

บริการ 2) ดา้นความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือของพนกังานขบัรถและมารยาทในการขบัข่ี 3) ดา้นความรวดเร็ว มี

ความเร็วในการเดินทางและตรงต่อเวลาในการเขา้ – ออก 4) ดา้นสภาพของรถตู ้ความสะอาดและใหม่ของรถ  

3.วธีิการศึกษา 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีการ

บนัทึกขอ้มูลในการเขา้รับบริการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2558  

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ กลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 

โดยใชวิ้ธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการสัมภาษณ์ลูกคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการจาํนวน 30 คน โดยใชวิ้ธีการ

เลือกแบบตามสะดวก กบัลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการ และมีความเตม็ใจในการใหส้มัภาษณ์ 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ โดยตั้ง

คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ 

จงัหวดัขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

   ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  

              ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ ร้านวีอาร์ ออโตเซอร์วิส  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาจากแหล่งปฐมภูมิ คือ เก็บจากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน      

วีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวน 30 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์นั้น ผูศึ้กษาไดอ้ธิบายถึง

วตัถุประสงค์ของการศึกษาให้ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ได้ซักถามในข้อท่ีสงสัย และศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิ คือ 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยั และจากอินเทอร์เน็ต โดยเร่ิมศึกษา และสรุปขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึง วนัท่ี 20 มีนาคม 2559 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการประมวลผลจากแบบสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลประกอบกบัแนวคิดต่างๆ นาํมาสรุป

และอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพงานบริการ และ แนวทางการพฒันาคุณภาพ

การใหบ้ริการของ ร้านวีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการสัมภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการท่ีร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส จาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 

24 คน เป็นเพศหญิง 6 คน เคยมาใชบ้ริการอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่10,001 บาท ถึง 20,000 บาท 

อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจและชาวสวน 

4.2 ผลการศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อคุณภาพงานบริการ 

 จากการสัมภาษณ์ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้านวีอาร์ ออ

โตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น โดยเลือกใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือทาํใหผู้ถู้กสัมภาษณ์มี

ความผอ่นคลายขณะตอบคาํถาม เม่ือนาํคาํตอบของผูต้อบแบบสัมภาษณ์มารวมกนัสามารถแบ่งได ้5 ดา้นท่ีโดดเด่น

และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการได ้ดงัน้ี  1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ พ้ืนท่ีการทาํงานของร้าน

มีความกวา้งขวาง สะอาดตา สวา่ง เพียงพอต่อการใหบ้ริการ มีการโชวสิ์นคา้ไดอ้ยา่งสะดุดตา สามารถใหบ้ริการได้
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ครบวงจรโดยไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีร้านอ่ืน มีหอ้งรับรองลูกคา้ อาํนวยความสะดวกในการรอ มีเปลนอน มีโทรทศัน์ 

และเสิร์ฟแก้วนํ้ าด่ืมให้ลูกคา้เร่ือยๆเม่ือนํ้ าในแก้วไม่มีความเย็นแลว้ 2) ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 

เน่ืองจากเจา้ของร้านมีประสบการณ์ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา และแนะนาํสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้ไดเ้ป็นอย่าง

ดี เจา้ของร้านขายสินคา้เอง เม่ือมีการรับประกนัสินคา้จึงมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 3) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

ใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีลูกคา้มีความสะดวกท่ีจะไปใชบ้ริการ แมไ้ม่ใช่ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน เช่น ช่วงเวลาเท่ียงวนั 

หรือหลงัเลิกงาน การเดินทางสะดวก อยู่ในตวัเมือง มีบริการรถรับ-ส่งลูกคา้ไปเดินเท่ียวท่ีหา้งสรรพสินคา้ ในกรณี

ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมนาน ในบางคร้ังเจา้ของร้านเป็นผูล้งมือเองทาํใหรู้้สึกถึงการทาํงานท่ีมีความเอาใจใส่ 4) 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ พนกังานมีความพร้อมท่ีจะทาํงานตลอดเวลา ทาํงานไดร้วดเร็ว มีความชาํนาญใน

การเปล่ียนอะไหล่ คุณภาพของสินคา้ไดม้าตรฐาน มีความหลากหลายยี่ห้อใหเ้ลือก เจา้ของร้านเป็นผูค้วบคุมการ

ทาํงานเอง และจะเดินเขา้ไปตรวจงานเป็นระยะ ทาํใหมี้ความมัน่ใจเม่ือมาใชบ้ริการ 5) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

เขา้ใจลูกคา้เป็นอยา่งดี มีการสอบถามความพร้อมของลูกคา้ก่อนท่ีจะทาํการเปล่ียนอะไหล่และสินคา้ มีบริการซ่อม

รถยนตน์อกสถานท่ี หากรถยนตมี์อาการท่ีเจา้ของรถไม่สามารถแกไ้ขไดส้ามารถโทรแจง้ให้ทางร้านมารับรถไป

ซ่อมแซม ตรวจเช็คได ้

4.3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการ 

ผูศึ้กษาไดน้าํผลท่ีควรปรับปรุงจากเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการบริการ SERQUAL มาปรับใชเ้ป็นแนว

ทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

           แนวทางการพฒันาคุณภาพดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ คือ เม่ือมีช่องทาํงานว่าง ควรจะมีการปัด

กวาดทาํความสะอาดทนัที เน่ืองจากในบางคร้ังมีการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง ทาํใหมี้นํ้ามนักระเด็นออกมาจึงควรมี

การเช็ดถูใหพ้ื้นท่ีทาํงานมีความสะอาดอยู่สมํ่าเสมอ พนกังานควรจดัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือและทาํความสะอาดให้

เรียบร้อย พ้ืนท่ีหอ้งรับรองลูกคา้ควรติดเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือทาํความเยน็ และมีตูน้ํ้าด่ืมและกาแฟไวบ้ริการสาํหรับ

ลูกคา้เพ่ือใหมี้ความเป็นส่วนตวัมากข้ึน  

           แนวทางการพฒันาคุณภาพดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้คือ การรับประกนัสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งเปล่ียนช้ิน

ใหม่ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อบริษทั ทาํใหลู้กคา้บางท่านไม่เขา้ใจถึงขั้นตอนการทาํงานทาํใหเ้สียเวลารอนาน จึง

ตอ้งมีการช้ีแจงใหลู้กคา้รับทราบว่าตอ้งใชเ้วลาในการจดัส่งเอกสารแจง้คืนหรือเปล่ียนสินคา้ใหม่จากโรงงานนาน

เท่าใด จึงจะทราบผล  

           แนวทางการพฒันาคุณภาพดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ คือ การกาํหนดเวลาท่ีแลว้เสร็จและช้ีแจงให้ลูกคา้

รับทราบอย่างชดัเจนถึงช่วงเวลาในการจดัซ่อม ระยะเวลาในการดาํเนินงานซ่อมว่าใชเ้วลานานเท่าใด และหากมี

ความจาํเป็นในการสัง่อะไหล่จากท่ีอ่ืนควรช้ีแจงใหลู้กคา้เขา้ใจ  
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           แนวทางการพฒันาคุณภาพดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คือ การทาํงานของพนกังานตอ้งมีระบบใน

การทาํงาน มีความรวดเร็วและกระฉบักระเฉง มีการจดัอบรมเป็นประจาํทุกๆสปัดาห์ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถตอบ

คาํถามและแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

          แนวทางการพฒันาคุณภาพดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ คือ การขยายเวลาในการใหบ้ริการลูกคา้ จากเดิม

เวลา12.00 น.ถึง 13.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาพกัเท่ียงและเวลา 17.30 น. เป็นช่วงเวลาเลิกงานของพนกังาน ทาํใหเ้ม่ือ

ลูกคา้นาํรถเขา้มาใชบ้ริการในเวลาดงักล่าวตอ้งเสียค่าบริการเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ทางร้านควรแบ่งชุดพนกังานเป็น 2 ชุด 

เพ่ือใหส้ามารถขยายเวลาในการบริการไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

5.สรุปผลการศึกษา 

5.1สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดั

ขอนแก่น สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ตามแบบ SERVQUAL มีดงัน้ี 1) ดา้นความ

เป็นรูปธรรมของบริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริเวณพ้ืนท่ีซ่อมรถท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ และมีการ

ใหบ้ริการท่ีครบวงจร 2) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อเจา้ของร้านท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด และในการใหบ้ริการแต่ละคร้ังมีการแจง้เร่ืองค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเพ่ือใหลู้กคา้

สามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายในการซ่อมท่ีจะเกิดข้ึนไดว้่ามีความพร้อมในการชาํระหรือไม่ 3) ดา้นการตอบสนองต่อ

ลูกค้า สามารถแนะนําและให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยในเร่ืองของการตัดสินใจของลูกค้า และมีช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารสะดวก รวดเร็ว 4) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ พนกังานท่ีใหบ้ริการมีความชาํนาญในการซ่อม

รถยนต ์ทาํใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการเลือกใชบ้ริการ 5) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ลูกคา้มีความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จาํนวน 30 คน 

และในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้น ผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 360 ชุด 

แก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้าน วีอาร์ ออโตเซอร์วิส อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทาํใหง้านวิจยัน้ี

มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Panadda Keawpong and Kanchitpol Yousapronpaiboon 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงาม

โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลตวัอย่างจาํนวน 388 คน ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทําสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกัน 

(Independent t-test) ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมความคาดหวงัของคุณภาพบริการแตกต่างกบัการรับรู้คุณภาพ

บริการอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) และคุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลมีความแตกต่างกบัคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, ศัลยกรรมเสริมความงาม, โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน 

 

Abstract 

Aim of this research was to compare the service quality of cosmetic surgery in public hospital users and private 

hospital users, used questionnaire for survey 388 patients. Testing 2 difference of the population mean independent 

(Independent t-test) of these 2 groups. The results showed that the overall that expectations of  service quality is 

difference perceptions of service quality significantly (P<0.05) and service quality of public hospital is difference 

service quality of private hospital significantly (P<0.05)   

Keywords: Service Quality, Cosmetic Surgery, Public Hospital, Private Hospital 
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1. บทนํา 

 

     ธุรกิจปัจจุบนัไดเ้นน้และพฒันาในเร่ืองการให้บริการ และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ซ่ึงคุณภาพ

บริการ คือ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการไปใชบ้ริการ และการ

รับรู้การบริการท่ีได้รับจริง (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988) ซ่ึงผูรั้บบริการหากได้รับรู้การบริการท่ี

เหนือกวา่ความคาดหวงั หรือตรงกบัความคาดหวงัจะถือไดว้า่การบริการนั้นมีคุณภาพ สามารถทาํใหผู้รั้บบริการพึง

พอใจได ้และยงัเป็นผลใหผู้รั้บบริการเกิดความภกัดีในการใชบ้ริการ (Mosahub et al., 2010: Seth et al., 2005) หาก

ธุรกิจใดมีคุณภาพการบริการท่ีสูงกว่าคู่แข่งจะทาํให้ธุรกิจนั้นเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และการส่งคุณ

คุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศจะทาํใหผู้เ้ขา้รับบริการเกิดความพึงพอใจ (ครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์ 2551) 

      ประเทศไทยไดมี้โรงพยาบาลท่ีให้บริการศลัยกรรมเสริมความงาม ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล 

หรือโรงพยาบาลของเอกชน ไดมี้การพฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือรองรับการขยายตวัของผูท่ี้ตอ้งการเขา้รับบริการ

ศลัยกรรม และโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่งยงัไดรั้บการตาํหนิจากผูเ้ขา้รับบริการว่าใหก้ารตอ้นรับท่ีไม่ดี ไม่มีการให้

ความกระจ่างในการแจง้ขอ้มูลในการรักษาพยาบาล และใหบ้ริการท่ีล่าชา้ (วรรณวิไล จนัทราภา และ พานี ศีตกะ

ลิน, 2537:329) ซ่ึงส่ิงท่ีทาํให้โรงพยาบาลประสบความสําเร็จข้ึนอยู่กบัคุณภาพการให้บริการ เน่ืองจากผูเ้ขา้รับ

บริการ ลว้นแต่คาดหวงัจะไดรั้บการบริการท่ีดีจากโรงพยาบาล ซ่ึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทย์

นั้นเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ (Vuori, 1987) 

      ดงันั้น ผูวิ้จยัสนใจในการทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพบริการของผูรั้บบริการศลัยกรรมเสริม

ความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน โดยวดัจากคุณภาพการบริการทั้ ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

น่าเช่ือถือ (Reliability), ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness), ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance), 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพของสถานบริการ (Tangibles) เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการ 

และความแตกต่างคุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการของการใหบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม และทาํใหผู้เ้ขา้รับบริการเกิดความพอใจสูงสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

      การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ซ่ึงความหมายของคุณภาพบริการ หมายถึง 

การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับบริการของการใหบ้ริการ ซ่ึงการรับรู้บริการของผูเ้ขา้รับบริการ

จะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัการรับรู้ (Parasuraman et al., 1985; 1988) เน่ืองจาก

ผูเ้ขา้รับบริการแต่ละคนมีความคาดหวงัของการไดรั้บบริการ และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการไดรั้บบริการท่ี

แตกต่างกนั จึงทาํใหก้ารรับรู้คุณภาพบริการของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ

บริการในช่วงแรกจะมีปัจจยัท่ีใชช้ี้วดัทั้งหมด 10 ดา้น (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) ต่อมาในภายหลงั

เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพบริการไดถู้กพฒันา และถูกยุบรวมเหลือเพียง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ซ่ึงไดน้าํทฤษฎี 
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GAP model เป็นแนวคิดในการพฒันาการสร้างแบบประเมินคุณภาพบริการ หรือแบบจาํลอง SERVQUAL ซ่ึง

แบบจาํลองน้ีไดถู้กพฒันาเพ่ือประเมินความคาดหวงัคุณภาพบริการ และการรับรู้จริงของคุณภาพบริการของผูเ้ขา้

รับบริการ ซ่ึง GAP model ไดถู้กแบ่งออกเป็น 5 ช่องวา่ง ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที ่1 Service Quality GAP Model 

ท่ีมา: Parasuraman et al., 1990 
 

      จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการความแตกต่างคุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรม

เสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน โดยใชแ้บบจาํลอง SERVQUAL ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีทาํ

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 

จึงทาํให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของคุณภาพการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการ

ศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน และไดมี้การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คุณภาพบริการของโรงพยาบาล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพบริการของโรงพยาลรัฐบาล 

และโรงพยาบาลเอกชน โดยใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL ไม่วา่จะเป็น Yesilada & Direktor (2010) Mahapatra (2013) 

และ Yousapronpaiboon (2013) พบว่าคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลตํ่ากว่าคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชน และผูท่ี้เขา้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชนมีการรับรู้ในเร่ืองคุณภาพบริการสูงกว่าการรับรู้

คุณภาพบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศลัยกรรมเสริมความงามพบว่า ในส่วนของ

รูปลกัษณ์ทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการ ส่งผลต่อการเสริมสร้างความมัน่ใจในการเขา้รับบริการของผูเ้ขา้รับ

บริการ (ก่ิงกาญจน ์และธนวรรณ, 2555) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถาม

ประยุกต์จากเคร่ืองมือ SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ, 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ, ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่, ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูเ้ข้ารับบริการศัลยกรรมเสริมความงาม โดยจะแบ่งออกเป็นผูเ้ข้ารับ

ศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนของประชากร

ท่ีแน่นอน จึงไดใ้ชเ้ทคนิคการหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมของ Cochran (Cochran, 1977) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 385 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 แต่เน่ืองจากกนัความผิด

พลาดในการเก็บแบบสอบถามจึงไดเ้ก็บแบบสอบถาม เพ่ิมจาํนวน 15 ชุด รวมทั้งหมด 400 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 

แบบสอบถามท่ีแจกให้แก่ผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามของโรงพยาบาลรัฐบาล จาํนวน 200 ชุด และ

โรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 200 ชุด และมีการทดสอบการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach' Alpha Analysis Test) ซ่ึงค่าท่ีไดข้องการทดสอบ คือ 0.988 ซ่ึงไดค่้ามากกว่า 0.7 

แบบสอบถามท่ีใชจึ้งมีความน่าเช่ือถือ (Jump., 1978) และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย โดยสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การทดสอบแตกต่างแบบจับคู่ (Paired 

Difference Test) และ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม (Two-sample Test on Means) 

สมมติฐาน : H0 : ระดบัคุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลของรัฐบาล และ

  โรงพยาบาลของเอกชนไม่แตกต่างกนั 

   H1 : ระดบัคุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลของรัฐบาล และ

   โรงพยาบาลของเอกชนแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิด 

   

         

 

 

 

 

    

 

รูปที ่2 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชส้าํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 

ที่มา: Parasuraman et al., 1988 

 

คุณภาพบริการผู้เข้ารับบริการศัลยกรรม

เสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) 

3. การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) 
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เสริมความงามในโรงพยาบาลรัฐบาล 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) 

3. การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของคุณภาพบริการผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงาม

โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ในเร่ืองของคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น คือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

และ รูปลักษณ์ (Tangibles) ตามแบบจําลอง SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985; 1988) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

วิเคราะห์ผลการศึกษาจาํนวน 388 คน จากทั้งหมด 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปี รายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 20,001 - 40,000 บาท ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํศลัยกรรมจมูกเป็นอย่างแรก เคยทาํศลัยกรรมมาแลว้จาํนวน 1 - 2 คร้ัง และเขา้รับบริการ

ศลัยกรรมเสริมความงามต่อปีจาํนวน 1-2 คร้ัง/ปี  

 

ตารางที่1 ตารางสรุปค่าเฉล่ียความแตกต่างระหว่างการรับรู้ (Perception) และความคาดหวงั (Expectation) ใน

 คุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน 

           คุณภาพบริการ 5 ด้าน 
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 

x̄ Sig. x̄ Sig. 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) -1.018 0.000* -1.027 0.000* 

การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) -4.791 0.000* -0.808 0.000* 

การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) -0.481 0.000* -0.523 0.000* 

การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) -5.461 0.000* -0.423 0.000* 

รูปลกัษณ์ (Tangibles) -4.795 0.000* -0.301 0.000* 

*ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

     จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 ในทุกดา้นการบริการทั้งของโรงพยาบาลรัฐบาล 

และโรงพยาบาลเอกชน แสดงวา่ผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามไดมี้การรับรู้คุณภาพบริการแตกต่างกบัส่ิง

ท่ีผูเ้ขา้รับบริการคาดหวงัทุกดา้น มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่าเฉล่ียท่ีไดมี้ค่าติด

ลบในทุกดา้นการบริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบวา่

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลมีค่าเฉล่ียของคุณภาพบริการท่ีติดลบมากกว่าโรงพยาบาลเอกชนทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ แสดงว่าผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามมีการรับรู้คุณภาพบริการท่ีตํ่ากว่า

ความคาดหวงัท่ีคาดไว ้

     และเม่ือผูวิ้จยัไดท้าํการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของคุณภาพบริการในแต่ละดา้นระหว่างความคาดหวงั 

และการรับรู้ของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน จากตารางท่ี 2 

ได้แสดงถึงการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ียในคุณภาพบริการในแต่ละด้าน สามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2 แสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉล่ียความแตกต่างระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและความ

 คาดหวงัของผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงามโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในแต่

ละ ดา้นของคุณภาพบริการ 

Type 

N Mean S.D. 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 
t 

Sig. 

(2-tailed) 

F Sig. 

คุณภาพบริการ 

(Service Quality) 

รัฐบาล 

เอกชน 

200 

188 

-3.3093 

-0.6164 

0.79489 

0.88388 
0.626 0.429 

31.485 

31.589 

0.000* 

0.000* 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

รัฐบาล 200 -1.0181 1.56222 
6.239 0.013 

-0.062 0.951 

เอกชน 188 -1.0270 1.26867 -0.061 0.951 

ดา้นการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

รัฐบาล 200 -4.7908 1.78559 

4.358 0.038 

25.507 0.000* 

เอกชน 188 -0.8083 1.25944 25.243 0.000* 

ดา้นการใหค้วาม

เช่ือมัน่ (Assurance) 

รัฐบาล 200 -0.4814 1.05449 
0.053 0.817 

-0.378 0.706 

เอกชน 188 -0.5225 1.08790 -0.378 0.706 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

(Empathy) 

รัฐบาล 200 -5.4614 1.12169 
0.023 0.879 

42.926 0.000* 

เอกชน 188 -0.4233 1.18614 43.001 0.000* 

ดา้นรูปลกัษณ์ 

(Tangibles) 

รัฐบาล 200 -4.7947 1.36596 
26.304 0.000 

37.816 0.000* 

เอกชน 188 -0.3010 0.94916 37.409 0.000* 

*ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคุณภาพบริการของการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความ

งามของโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกนั แต่หากดูความแตกต่างของคุณภาพบริการ

ในแต่ละดา้นจะพบวา่มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ มี

คุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 และการรับรู้

ต่อคุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัท่ีคาดไว ้ผูวิ้จยัจึงสรุปไดว้่า โรงพยาบาลรัฐบาล และ

โรงพยาบาลเอกชนควรมีการปรับปรุงคุณภาพบริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมเสริมความงาม เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการแก่ผูเ้ขา้รับบริการ และทาํใหผู้เ้ขา้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าในภาพรวมของคุณภาพการให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรมโดย

เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน โดยรวมผูเ้ขา้รับบริการมีความคาดหวงัท่ีสูงกว่า

การรับรู้ต่อคุณภาพบริการศลัยกรรมเสริมความงามอยา่งมีนยัสาํคญั หากพิจารณาในรายดา้นของคุณภาพการบริการ

จะพบวา่ความคาดหวงัต่อการตอบสนองความตอ้งการ, การดูแลเอาใจใส่ และภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรัฐบาลตํ่า

กว่าการรับรู้คุณภาพการให้บริการเป็นอย่างมาก แสดงว่าโรงพยาบาลรัฐบาลมีภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งปรับปรุง ยงัไม่

สามารถตอบต่อต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการได ้และยงัขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อผูเ้ขา้รับบริการศลัยกรรม

เสริมความงาม แต่เม่ือไดท้าํการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพการบริการศลัยกรรมเสริม

ความงามของโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ และเม่ือไดท้าํการ

วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของคุณภาพบริการระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนพบว่าดา้นการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาล

รัฐบาลมีขอ้จาํกดัในดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ซ่ึงบุคลากรทางการแพทยมี์จาํนวนท่ีไม่เพียงพอต่อ

การใหบ้ริการของผูเ้ขา้รับบริการ ส่งผลต่อการใหบ้ริการ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้รับบริการไดไ้ม่ทัว่ถึง จากผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานของการให้บริการศลัยกรรมเสริมความงามของ

โรงพยาบาลรัฐบาลท่ียงัตํ่ากว่าโรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างมาก ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถ

สะทอ้นให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเห็นถึงคุณภาพการบริการ โดยจะนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงและ

พฒันาแกไ้ข เช่น ในดา้นการดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนองต่อความตอ้งการควรมีการจดัอบรม และใหค้วามรู้ใน

เร่ืองการบริการแก่บุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือผูเ้ขา้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเม่ือผูเ้ขา้รับบริการเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด จะทาํใหเ้กิดการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าอีกคร้ัง (อดุลย,์ 2543; Kotler & Keller, 2009) 
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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาขอนแก่น และ 2) กาํหนดแนวทางในการพฒันาการให้บริการ เก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าผูใ้ช้บริการ จํานวน 30 คน จากการศึกษาได้แนวทางในการ

พฒันาการใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น จาํนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการ

เพ่ิมพูนความรู้ดา้นบริการและผลิตภณัฑ ์2) โครงการพ่ีเล้ียง และ 3) โครงการลูกคา้สมัพนัธ์ 

 

คาํสาํคัญ: แนวทาง, การพัฒนา, การให้บริการ 

 

Abstract 

     The objectives of this study were to 1) study customer satisfaction and 2) set approaches to develop of service 

of Khon Kaen Branch, Siam Commercial Bank Public Company Limited. This research has been conducted by 

using qualitative research method and collected all data by interviewing. The sample selected for this research is 

30 customer of Khon Kaen Branch, Siam Commercial Bank Public Company Limited. The author had set 3 

approaches to improve service which were 1) service and product knowledge improvement 2) mentor projects. 

golden queue and 3) customer relationship.    

 

Keywords: Approach, Improving, Services 
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1. บทนํา 

ธนาคารไทยพาณิชยน์บัเป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกของประเทศไทย เร่ิมตน้ข้ึนโดยพระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืน

มหิศรราชหฤทัย ซ่ึงขณะนั้นทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จ                  

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงตั้งพระทยัอยา่งแน่วแน่ท่ีจะใหมี้สถาบนัการเงินของสยามเป็นฐานรองรับการเติบโต

ทางดา้น เศรษฐกิจการเงินของประเทศ  ในขั้นแรกจึงทรงริเร่ิมดาํเนินกิจการธนาคารพาณิชยเ์ป็นการทดลองใน

นาม “บุคคลภัย”์ (Book Club) ต่อมากิจการทดลองประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม “บริษทั แบงก์สยาม กมัมาจล ทุนจาํกดั” (Siam 

Commercial Bank, Limited) เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยอ์ย่างเป็นทางการ 

นบัตั้งแต่นั้นมาและไดก้ลายมาเป็น “ตน้แบบธนาคารไทย” โดยริเร่ิมนาํระบบและแนวคิดของการใหบ้ริการรับฝาก

เงินออมทรัพย์และบริการ บริการบัญชีกระแสรายวนั (Current Account) ถอนเงิน โดยใช้เช็คมาให้บริการแก่

ประชาชน พร้อมทั้งจดัตั้งสาขาข้ึน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ (ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน), 2558) 

ปัจจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) มุ่งมัน่พฒันาการบริการอย่างต่อเน่ือง ดงัวิสัยทศัน์ของธนาคาร

ท่ีว่า “ เราจะเป็นธนาคารท่ี ลูกค้า ผู ้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคมเลือก” (Bank of Choice for Our Customers, 

Shareholders, Employees and Community) ในการดาํเนินงานของศตวรรษใหม่ ท่ีมุ่งสู่การเป็นธนาคารท่ีทุกคน

เลือก พร้อมทั้งตระหนกัถึงการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมมีการบริหารงาน ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยจริยธรรม 

ตลอดจนการทาํประโยชน์คืนแก่สังคม และเพ่ือใหส้ามารถบรรลุถึงวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ธนาคารจึงกาํหนดพนัธกิจไว้

อย่างชัดเจนว่า จะมุ่งพฒันาสู่การเป็น ธนาคารครบวงจรชั้นนําของประเทศ (The Premier Universal Bank) ซ่ึง

หมายถึงธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ทั้ง

ลูกคา้รายย่อย และลูกคา้ธุรกิจ และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจ และการดาํเนินธุรกิจ ธนาคารจึงได้

ดาํเนิน “โครงการปรับปรุง ธนาคาร” (Change Program) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอยู่เบ้ืองหลงั การเปล่ียนแปลงและ

ความสาํเร็จของธนาคาร รวมทั้งการพฒันา เครือข่าย ในการใหบ้ริการอย่างครบวงจร การพฒันาบริการใหม่ๆ และ

การพฒันาบุคลากรและ การดาํเนินกิจกรรมองคก์รเพ่ือสังคม อย่างต่อเน่ือง (ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน), 

2558) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น เปิดดาํเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตั้งอยู่เลขท่ี 491 ถนนศรี

จนัทร์ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัมีบุคลากรประจาํสาขา จาํนวน 19 คน แบ่งออกเป็น 

ผูจ้ดัการสาขา 1 คน ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 1 คน หัวหนา้ 4 คน สินเช่ือ 3 คน Teller 8 คน และท่ีปรึกษาทางการเงิน            

2 คน รวมทั้งส้ิน 19 คน เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

สาขาขอนแก่น, 2559) 

ในฐานะพนกังานของธนาคารจึงสนใจศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหส้ามารถใหบ้ริการไดต้รงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
 

     2.1.1 ความหมายของการบริการ 

     Gronroos (2007) การบริการเป็นกิจกรรมหรือลาํดับของกิจกรรมท่ีไม่สามารถจับต้องได้และมีการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บการบริการ โดยมีสินคา้ท่ีมีรูปร่างถูกนาํมาเพ่ือแกปั้ญหาใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

เทพ  สงวนกิตติพนัธ์ุ (2551) กล่าวว่า การขายสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์ด ลว้นมีการบริการรวมอยู่ดว้ยเสมอ 

โดยเฉพาะธุรกิจใหบ้ริการ เน่ืองจากการใหบ้ริการ คือ สินคา้นัน่เอง การขายจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งมีบริการ 

ท่ีดี  การบริการท่ีดีจะช่วยรักษาลูกคา้เดิมไวท้าํใหเ้กิดการขายซํ้า และมีการชกันาํลูกคา้ใหม่ๆ  ตามมา 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบติัตนเพ่ือผูอ่ื้น ซ่ึงการบริการ คือ การ

ช่วยเหลือ หรืออนุเคราะห์ หรือใหค้วามสะดวก 
 

     2.1.2 เทคนิคของการให้บริการที่ด ี

เทพ  สงวนกิตติพนัธ์ุ (2551) กล่าวถึงเทคนิคของการใหบ้ริการท่ีดีไวด้งัน้ี 

1)  การตอ้นรับ  ผูใ้หบ้ริการตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส  ทกัทาย  แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผูม้ารับบริการ 

2) การคน้หาความตอ้งการ  ผูใ้หบ้ริการตอ้งรู้จกัสอบถามความตอ้งการของผูม้ารับบริการและเขา้ใจความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูม้ารับบริการ 

3)  การเสนอความช่วยเหลือ  ผูใ้หบ้ริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ  ใหข้อ้มูลต่างๆ  

ท่ีถูกตอ้งชดัเจนหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีสามารถดาํเนินการได ้ โดยมุ่งใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4)  การประเมินผล  ผูใ้หบ้ริการตอ้งทาํการประเมินผลการให้บริการและสรุปผลการใหบ้ริการ  ทั้งน้ีเพ่ือ

จะไดน้าํผลจากการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริการใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไป 

สรุปไดว้า่ การใหบ้ริการนั้น ผูใ้หบ้ริการจะพบลูกคา้หรือผูม้ารับบริการในหลายรูปแบบ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการ

ตอ้งมีความใส่ใจในการใหบ้ริการ เน่ืองจากจะส่งผลต่อการมาใชบ้ริการซํ้าของผูรั้บบริการ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     2.2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 

  Chaplin (2010) ความพึงพอใจ หรือ ความพอใจ เป็นความรู้สึกของผูท่ี้มารับบริการต่อสถานบริการตาม

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น 

สรชยั พิศาลบุตร (2550) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง การท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ

ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการแต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถจดัหาบริการใหไ้ดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรม

อนัดีงาม 
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 อาจสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงท่ีได้พบเห็นและไดส้ัมผสัโดยอาจ

แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง หรือการพูด ความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีไดรั้บรู้ดว้ยตนเองและส่ิงท่ี

คาดหวงันั้น 
 

     2.2.2 ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจ 

  Millett (1954) ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการไว้ว่าจะต้องมีลักษณะท่ีสําคัญ                   

5 ประการ ดงัน้ี 

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable service) หมายถึง ผูรั้บบริการจะไดรั้บการดูแลอย่างเท่า

เทียมกนั ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยใชม้าตรฐานการบริการเดียวกนั 

2) การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา (Timely service) หมายถึง การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา ตรงตามความตอ้งการ 

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Amply service) หมายถึง การให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ดงันั้น การใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมและตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้บริการท่ีใหไ้ม่เพียงพอ 

4) การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous service) หมายถึง การใหบ้ริการท่ีเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอและ

ดูแลจนกวา่จะหาย 

5) การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive service) หมายถึง การใหบ้ริการท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพให้

เกิดการพฒันาต่อไป 

 

2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรในการศึกษา คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น ท่ีมีบญัชีเพ่ือ

ทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสาขาขอนแก่น  

ความพึงพอใจของลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ 

ขอ้เสนอแนะการพฒันา 

การใหบ้ริการ 

แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น 
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     กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาจึงทาํ 

การสัมภาษณ์ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น จาํนวน 30 คน โดยคดัเลือก

แบบตามสะดวก (Convenience Selection) กบัลูกคา้ท่ีมีความเตม็ใจและมีเวลาใหใ้นการใหส้มัภาษณ์ 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

     การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์  

ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

โดยแบบสมัภาษณ์มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ  

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

     ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น 

     ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น 

    ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะการพฒันาการใหบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 

     วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น ท่ีมีความ 

เตม็ใจใหส้มัภาษณ์ จาํนวน 30 คน โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยั และจากอินเตอร์เน็ตท่ีมีการเก็บรวบรวมในส่วนของการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมศึกษาจนถึงสรุปขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 

26 มีนาคม 2559 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
    นาํขอ้มูลจากการสมัภาษณ์มาทาํการวิเคราะห์ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือพรรณนา

ขอ้มูล สรุปและอภิปรายผล 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของลูกคา้

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป  

      จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น จาํนวน 30 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 21 คน เป็นเพศชาย จาํนวน 9 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท อาชีพรับราชการและธุรกิจส่วนตวั 
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4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 
 

    การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น จาก

การสัมภาษณ์พบว่า ลูกคา้มกัไม่มีการคน้ขอ้มูลก่อนมาใชบ้ริการ ตดัสินใจมาใชบ้ริการดว้ยตวัเอง ข่าวสารจาก

โฆษณามีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ 3-4 ปี เหตุผลการมาใชบ้ริการของธนาคาร พบว่า 

ธนาคารเปิดมานาน มีความมัน่คง สะดวก ใกลบ้า้น/ท่ีทาํงาน รวมถึงธนาคารมีการบริการท่ีดี มีการอาํนวยความ

สะดวกทุกอยา่ง เม่ือไปใชบ้ริการพนกังานธนาคารใหบ้ริการเสร็จสรรพ หากใชบ้ริการท่ีเคานเ์ตอร์ธนาคาร ลูกคา้ไม่

ตอ้งเขียนคาํร้องหรือแบบฟอร์มเอง ลูกคา้เพียงลงช่ือเท่านั้น โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ ฝาก/ถอน และใชบ้ริการ 

2 - 4 คร้ัง/ เดือน ช่วงเวลาท่ีมกัมาใชบ้ริการ คือ เวลา 11.00 - 14.00 น. และวนัท่ีมกัไปใชบ้ริการนั้นไม่มีการกาํหนด

วนัแน่นอน คือ สะดวกวนัใดกไ็ปวนันั้น และรับทราบขอ้มูลการใหบ้ริการจากพนกังานธนาคาร  

 

 4.3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
  

     ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น ดงัน้ี  

ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ธนาคาร มีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ มีความมัน่คงทางการเงิน ด้านราคา ได้แก่ อตัรา

ผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) เหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีสาขาปกติและสาขาในหา้งสรรพสินคา้ให้

เลือกใช้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น โทรทศัน์ ส่ือ

ออนไลน ์เป็นตน้ ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารมีมนุษยสัมพนัธ์ดี สุภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนในการใชบ้ริการธนาคารสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ธนาคาร

มีนโนยายชัดเจนในการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีใช้บริการ ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การ

ใหบ้ริการของธนาคารมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

 

4.4 ข้อเสนอแนะการพฒันาการให้บริการ 
 
     จากการสมัภาษณ์พบวา่ ลูกคา้มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ บางคร้ังพนกังานไม่สามารถ

ใหร้ายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารได ้หรือไม่สามารถใหค้าํตอบเม่ือลูกคา้เกิดความสงสยั จึงควร

มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กบัพนักงานเพ่ือท่ีเม่ือลูกคา้สอบถามพนักงานสามารถตอบคาํถามลูกคา้ได้ทันที  

ในการให้บริการบางคร้ังเกิดความผิดพลาดและเกิดความล่าช้า ลูกค้าต้องรอเอกสารนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พนกังานท่ีเขา้มาทาํงานใหม่ ธนาคารจึงควรมีการฝึกพนกังานใหม่ใหมี้ความรู้และความชาํนาญในการใหบ้ริการ 

 

4.4 แนวทางการพฒันาการให้บริการ 
 

     จากการศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา

ขอนแก่น จํานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการเพ่ิมพูนความรู้ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ 2) โครงการพ่ีเล้ียง  

3) โครงการลูกคา้สมัพนัธ์ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผล 

 

     การศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น จากการ

สัมภาษณ์ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาขอนแก่น สามารถนาํผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ ใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) 

ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ 8) ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ

ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้สามารถให้บริการไดต้รงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

5.2 ข้อเสนอแนะสําหับการศึกษาต่อไป 
 

     การศึกษาน้ีเป็นส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีทาํการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ จาํนวน 30 คน ซ่ึงการศึกษา

ต่อไปผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการจาํนวน 400 คน เพ่ือให้

การศึกษาน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน  
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คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤตกิรรมการกลบัมาใช้บริการซ้ําของ

โรงพยาบาลรัฐบาล 

Service Quality Affecting Patient’s Repurchasing Behavior Intention of  

Government Hospital 

ภาณุวฒัน์ ปัญญาสาโรจน์1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Panuwat Panyasaroj and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ

กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลรัฐบาล โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน สุ่มตวัอย่าง

จากผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลและนาํมาทดสอบสมมติฐานงานวิจยัดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอย ผล

การศึกษาพบวา่มิติคุณภาพบริการดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือและดา้นการตอบสนอง มีอิทธิพล

ต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการซํ้ าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมิติด้านความ

น่าเช่ือถือเป็นมิติคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการซํ้ าสูงท่ีสุด (ค่า

สมัประสิทธ์ิ = 0.472) 
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Abstract 

This research is aim to study that five dimensions of service quality influence to repurchasing behavior intention 

of government hospital. This research collected data by questionnaire and sampling 400 sample from patients who 

access the service of government hospital and analyzed the research hypothesis with linear regression. The results 

showed dimension of service quality that tangible, reliability and responsiveness had influence to repurchasing 

intention behavior significantly at 0.05. Reliability is the most influence dimension to repurchasing behavior 

intention (Coefficient = 0.472). 
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1. บทนํา 

 

     โรงพยาบาลเป็นธุรกิจให้บริการประเภทหน่ึงโดยทาํหนา้ท่ีส่งมอบบริการทางการแพทยใ์ห้กบัผูป่้วยท่ีเขา้รับ

บริการ แบ่งโรงพยาบาลตามการควบคุมกิจการออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชน ในภาพรวมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2558 มีรายได้

จากค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557 ไดแ้ก่ บริษทัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.3 

บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12  บริษทัโรงพยาบาลนนทเวช เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 เป็นตน้ (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) จากขอ้มูลผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูป่้วยเขา้

รับบริการโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงการท่ีผูป่้วยเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนส่งผลใหโ้รงพยาบาล

รัฐบาลสูญเสียโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินงาน ทาํใหผ้ลกาํไรท่ีจะนาํไปใชล้งทุนพฒันาโรงพยาบาล

ลดลง ผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐบาล (กนกพร ลีลา

เทพินทร์และคณะ, 2554) พบว่าคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐบาลอยา่งมี

นยัสาํคญั เม่ือนาํมาพิจารณาร่วมกบัผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพบริการระหว่างโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย (Yousapronpaiboon, 2014) ผลการศึกษาท่ีไดคื้อโรงพยาบาลเอกชน

มีคุณภาพการบริการท่ีดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นว่าคุณภาพบริการเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีสามารถจูงใจให้ผูป่้วยเขา้มารับบริการกบัโรงพยาบาลและคุณภาพบริการอาจเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีทาํให้

ผูป่้วยเลือกรับบริการโรงพยาบาลเอกชนดว้ยคุณภาพการบริการท่ีเหนือกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล นอกจากการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแลว้ การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในโรงพยาบาลถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหโ้รงพยาบาลไดรั้บผล

กาํไรในระยะยาวจากกลุ่มผูรั้บบริการตามแนวคิด Customer Lifetime Value (Brent A. Gloy et al., 1997) 

     จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมา ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ือง “คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลรัฐบาล” เพ่ือหาอิทธิพลของคุณภาพการบริการท่ีมี

ต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของโรงพยาบาลรัฐบาล ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถนาํมาใชเ้ป็น

แนวทางในการออกมาตรการพฒันาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและสามารถเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขนัเชิงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัสามารถนาํไปใชก้บัโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดเลก็เพ่ือช่วยในการลดช่องว่าง

ดา้นคุณภาพของการให้บริการทางการแพทยร์ะหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่กบัโรงพยาบาลรัฐบาลขนาด

เลก็ในสายตาของผูป่้วยท่ีเขา้มาใชบ้ริการในภาพรวม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัจากการเขา้รับบริการ 

(Expected Service Quality) และการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการ (Perceived Service Quality) ในระหวา่งการส่งมอบ

บริการหรือเสร็จส้ินกระบวนการส่งมอบบริการแลว้ โดยกระบวนการส่งมอบบริการท่ีดีนั้น ผูรั้บบริการจะตอ้งรับรู้

ถึงการบริการท่ีดีกวา่ท่ีตนไดค้าดหวงัเอาไวก่้อนเขา้รับบริการ (Perceived Service Quality > Expected Service 

Quality) (Parasuraman et al., 1988;1990 และครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์ 2552) ต่อมา (Parasuraman, 1994) ไดพ้ฒันา

แบบประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL Model ข้ึน สาํหรับใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการวดัการรับรู้คุณภาพการ
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บริการ 5 ประการ (RATER) ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) ดา้น

รูปลกัษณ์การบริการ (Tangible) ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) และดา้นการตอบสนอง (Responsiveness)  

     (Ajzen, 1991) ไดพ้ฒันาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior หรือ TRB) โดยแสดงให้

เห็นว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัปัจจยัผลกัดนัทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติ บรรทดัฐานทาง

สงัคมและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมตวัเองอนัเป็นแรงผลกัใหแ้สดงพฤติกรรมออกมาไม่เหมือนกนัในแต่ละ

บุคคล โดยแบ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีนิยมชมชอบ (Favorable behavioral 

intention) และพฤติกรรมของลูกค้าท่ีไม่นิยมชมชอบ (Unfavorable behavioral intention) (Zeithaml et al., 1996) 

(Alexandrid et al., 2002 และ Gonzalez et al., 2007) กล่าวว่าพฤติกรรมท่ีผูรั้บบริการจะแสดงออกทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบเม่ือเขา้รับการบริการ มีปัจจยั 4 ประการเป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีทาํใหผู้รั้บบริการแสดงพฤติกรรมใชบ้ริการซํ้ า

หรือเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ความตั้งใจในการใชบ้ริการ 

(Purchase intention) ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคา (Price Sensitivity) และการตาํหนิหรือร้องเรียน 

(Complaining) 

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การศึกษาเร่ืองความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้

คุณภาพบริการโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมหานครของ (กนกพร ลีลาเทพินทร์และคณะ, 2554) พบว่าดา้น

รูปลกัษณ์ของการบริการเป็นมิติบริการเพียงดา้นเดียวใน 5 มิติท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถรับรู้บริการไดม้ากกว่าความ

คาดหวัง Muslim A.&Siti Zahora Nasharuddin (2013) ได้ศึกษาถึงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลและ

ผลกระทบของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลต่อความพึงพอใจของผูป่้วยและพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการ

ซํ้า โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือศึกษาถึงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป่้วย

และพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า โดยทาํการแจกแบบสอบถาม 350 ชุด แต่มีผูต้อบแบบสอบถาม 216 ชุด คิด

เป็นอตัราการตอบสนอง 61.7% ผลท่ีไดจ้ากการวิจัย คือ ผลการตรวจสอบคุณภาพการบริการ 5 กระบวนการ

ให้บริการ คือ เวชระเบียน บริการทางการแพทย ์การบริการโดยภาพรวม กระบวนการจาํหน่ายผูป่้วยออกจาก

โรงพยาบาล และความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ส่วนในแง่ของอิทธิพลของคุณภาพบริการต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลรัฐบาลยงัไม่เคยมีผูท้าํการศึกษาวิจยัในกรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลโดยใชแ้บบจาํลอง SERVQUAL 

ในการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลบัมาใช้

บริการซํ้า  

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลรัฐบาล 

เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end 

Questionnaire) ท่ีมีรายละเอียดในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นคุณภาพบริการและขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการซํ้ าของผูป่้วย เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจัย 

ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ เดือนมีนาคม 2559 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการ

ของโรงพยาบาลรัฐบาล เน่ืองจากประชากรเป้าหมายของการศึกษามีความไม่แน่นอนของจาํนวนผูป่้วยในแต่ละ
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ช่วงเวลามาก ทาํใหไ้ม่สามารถระบุถึงจาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการไดแ้น่นอน จึงใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

แบบกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (ธานินทร์ 2557) โดยจากการคาํนวณต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร

เป้าหมายจาํนวน 385 ตวัอย่างและผูวิ้จยัจะทาํการเก็บเพ่ิมอีก 15 ตวัอย่าง เพ่ือรวมเป็น 400 ตวัอย่าง ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้0.05 ซ่ึงในการสุ่มตวัอย่างจากประชากรเป้าหมาย ผูวิ้จยัเลือก

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ 2 ชั้น โดยขั้นแรกจะสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม เพ่ือใหไ้ดโ้รงพยาบาลรัฐบาลท่ีใชเ้ป็นตวัแทนใน

การเก็บขอ้มูล จากนั้นในขั้นตอนถดัมาจะใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ในการเลือกตวัอย่าง 

และนาํมาทดสอบสมมติฐาน (H1) คือ คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression) ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 

 

สมมตฐิานที่ 1  

H0 : คุณภาพบริการไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของโรงพยาบาลรัฐบาล 

H1 : คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของโรงพยาบาลรัฐบาล                          

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการ  

(Expected Service Quality) 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 

3. ดา้นรูปลกัษณ์การบริการ (Tangibles) 

4. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 

5. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 

 

การรับรู้คุณภาพบริการ  

(Perceived Service Quality) 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 

3. ดา้นรูปลกัษณ์การบริการ (Tangibles) 

4. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 

5. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 

 

ความตั้งใจในเชิงพฤตกิรรม 

(Behavior Intention) 

1. การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก  

(Word of mouth) 

2. ความตั้งใจในการใชบ้ริการ  

(Purchase Intention) 

3. ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

ราคา (Price sensitivity) 

4. ดา้นการตาํหนิหรือร้องเรียนจากลูกคา้ 

(Complaining) 

GAP of Service Quality H1 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 659 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใช้

บริการซํ้ าของโรงพยาบาลรัฐบาล โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี สิทธิในการรักษาพยาบาลเบิกไดร้าชการหรือตน้สังกดัเบิกจ่ายตรงสวสัดิการ และมีความถ่ีใน

การเขา้รับบริการ 3-4 คร้ังต่อปี 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นคุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล ในดา้นความคาดหวงัของผูรั้บบริการพบว่า

ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัในดา้นการสร้างความมัน่ใจมากท่ีสุด (x̄= 6.469, SD = 1.118) รองลงมาเป็นดา้นความ

น่าเช่ือถือ (x̄ = 6.262, SD = 1.007) และคุณภาพบริการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการตอบสนอง (x̄ = 

6.002, SD = 1.289) ส่วนในดา้นการรับรู้ ผูรั้บบริการรับรู้ถึงคุณภาพบริการดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพมากท่ีสุด (x̄ = 

6.343, SD = 1.026) รองลงมาคือดา้นการสร้างความมัน่ใจ (x̄ = 6.264, SD = 1.085) และรับรู้นอ้ยท่ีสุดในดา้น (x̄ = 

5.823, SD = 1.387) ขอ้มูลโดยสรุปตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และคุณภาพบริการของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลแยก

ตามมิติ 5 ดา้นของ SERVQUAL Model  

มติขิองคุณภาพบริการ 

(Dimension of Service Quality) 

Expectation (E) Perception (P) P - E 

Mean SD Mean SD Mean SD Sig. (2-tailed) 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.262 1.007 5.867 1.147 -0.395 1.109   0.000* 

การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 6.469 1.118 6.264 1.085 -0.205 1.094   0.000* 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) 6.213 1.134 6.343 1.026 0.130 0.932   0.006* 

ความเอาใจใส่ (Empathy) 6.037 1.134 5.989 1.250 -0.047 1.077 0.378 

การตอบสนอง (Responsiveness) 6.002 1.289 5.823 1.387 -0.179 1.369   0.009* 

ภาพรวมคุณภาพบริการ 6.197 0.989 6.057 1.056 -0.139 0.968   0.004* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

     จากตารางท่ี 1 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาล พบว่าภาพรวมของคุณภาพบริการอยู่ในระดบัท่ีผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ เน่ืองจากผูรั้บบริการ

รับรู้ถึงคุณภาพการบริการไดน้อ้ยกว่าท่ีคาดหวงัเอาไวก่้อนเขา้รับบริการ(P-E = -0.139, sig 2 tailed = 0.004) โดยมี

มิติดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพเพียงดา้นเดียวท่ีผูรั้บบริการรับรู้ถึงคุณภาพบริการไดม้ากกวา่ท่ีคาดหวงั (P-E = 0.130, 

sig 2-tailed = 0.06) ส่วนมิติคุณภาพบริการอีก 4 ด้านได้แก่ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การสร้างความมัน่ใจ 

(Assurance) ความเอาใจใส่ (Empathy) และการตอบสนอง (Responsiveness) พบว่าผูรั้บบริการไม่พึงพอใจใน

คุณภาพบริการ ซ่ึงมิติด้านความน่าเช่ือถือเป็นมิติท่ีมีระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการตํ่าท่ีสุดอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (P-E = -0.395, sig 2-tailed = 0.000)  



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 660 

 
 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของโรงพยาบาลรัฐบาลในภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมอยู่ระดบัค่อนขา้งสูง (x̄ = 5.599, SD = 1.309) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตั้งใจในการเขา้ใชบ้ริการ (Purchase intension) มากท่ีสุด (x̄ = 5.868, SD = 1.474) ดา้น

การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication)  เป็นอนัดบัรองลงมา (x̄ = 5.847, SD = 1.530) 

ส่วนดา้นการตาํหนิหรือร้องเรียน (Complaining) เป็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีมีระดบัความตั้งใจเฉล่ียตํ่าสุด (x̄ = 

4.906, SD = 1.564) 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของโรงพยาบาลรัฐบาล 

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม (Behavior Intention) ระดบัความต้ังใจเฉลี่ย SD 

การบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) 5.847 1.530 

ความตั้งใจในการใชบ้ริการ (Purchase intention) 5.868 1.474 

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคา (Price Sensitivity) 5.775 1.466 

การตาํหนิหรือร้องเรียน (Complaining) 4.906 1.564 

ภาพรวมของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 5.599 1.309 
 

     การทดสอบสมมติฐานคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลรัฐบาล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในการวิเคราะห์ท่ีระดบั

นยัสําคญั 0.05 พบว่า คุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) และ

ดา้นรูปลกัษณ์การบริการ (Tangibles) ซ่ึงคุณภาพบริการทั้ง 3 มิติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของผูรั้บบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติตามตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการท่ีมีต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการกลับมาใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลรัฐบาล 

มติขิองคุณภาพบริการ 

(Dimension of Service Quality) 

Unstandardized Coefficients 

of Behavior Intension 

Standard Error 
Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 5.756 0.057 0.000 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.472 0.073   0.000* 

การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) -0.074 0.073 0.310 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) 0.311 0.076   0.000* 

ความเอาใจใส่ (Empathy) 0.058 0.077 0.450 

การตอบสนอง (Responsiveness) 0.132 0.064   0.040* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 661 

 
 
     เม่ือทราบมิติของคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า จึงนาํมิติ

คุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลทั้ง 3 ดา้นมาพิจารณารายดา้นกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงเสน้ (Linear Regression) ไดผ้ลตามตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงการพิจารณาอิทธิพลของคุณภาพบริการท่ีมีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า

ของโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายมิติ 

มติขิองคุณภาพบริการ 

(Dimension of Service Quality) 
Unstandardized Coefficients of Behavior Intension 

 
การส่ือสารแบบ

ปากต่อปาก 

ความต้ังใจ

ใช้บริการ 

ความอ่อนไหว

ต่อราคา 

การตําหนิ

หรือ

ร้องเรียน  

ค่าคงท่ี (Constant) 6.029 5.986 5.906 5.103 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability)   0.499*   0.394*   0.313*   0.680* 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

(Tangible) 

  0.351*   0.363*   0.270* 0.258 

การตอบสนอง (Responsiveness)   0.175* 0.150   0.174*   0.026* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

     จากตารางท่ี 4 พบวา่คุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมา

ใชบ้ริการซํ้ าในทุกดา้นอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่าหากคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือสูงข้ึนจะ

ทาํให้ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลรัฐบาลเพ่ิมข้ึนตาม ดา้นรูปลกัษณ์ทาง

กายภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตาํหนิหรือร้องเรียน แต่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใช้

บริการซํ้าดา้นอ่ืน และดา้นการตอบสนองไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ แต่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน

เชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในดา้นอ่ืนนั้นมีอิทธิพลต่อกนัในทิศทางบวก  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจโดยสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก พบว่าความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการทั้ ง 5 มิติของโรงพยาบาลรัฐบาล มีเพียงมิติด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 

(Tangible) เพียงมิติเดียวท่ีผูรั้บบริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการได้มากกว่าท่ีคาดหวงัเอาไวส้อดคลอ้งกับผล

การศึกษาคุณภาพบริการโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครของกนกพร ลีลาเทพินทร์และคณะ (2554) 

ส่วนคุณภาพการบริการอีก 4 มิติ คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดา้น



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 662 

 
 
การสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) ผูรั้บบริการยงัไม่พึงพอใจในการบริการ จาก

ผลงานวิจยัคร้ังน้ีจะเห็นว่ามิติคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือเป็นมิติท่ีมีช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการ

รับรู้มากท่ีสุดในทิศทางลบ กล่าวคือผูรั้บบริการรับรู้ถึงคุณภาพบริการไดต้ํ่ากว่าความคาดหวงัก่อนเขา้รับบริการ

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัมิติคุณภาพบริการดา้นอ่ืน 

     การทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใช้

บริการซํ้ าในภาพรวมสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Muslim A.&Siti Zahora Nasharuddin (2013) ท่ีทาํการศึกษาถึง

อิทธิพลของคุณภาพบริการต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูรั้บบริการ เม่ือนาํมาพิจารณาเป็นรายดา้นจะเห็นว่ามี

มิติคุณภาพบริการ 3 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าเรียงตามลาํดบัความแรง

ของอิทธิพลท่ีส่งผลกระทบ คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพและดา้นการตอบสนอง จึงนาํมิติ

คุณภาพบริการทั้ง 3 ดา้นมาทดสอบสมมติฐานเพ่ิมเติมเพ่ือหาอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการใชบ้ริการซํ้ า

ทั้ง 4 ประการ คือ การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ความตั้งใจในการใชบ้ริการ (Purchase Intention) 

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคา (Price Sensitivity) และการตําหนิหรือร้องเ รียนจากลูกค้า 

(Complaining) พบว่ามิติคุณภาพบริการทั้ง 3 ดา้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใชบ้ริการซํ้าในเชิงบวก

ทั้งหมด ยกเวน้อิทธิพลของคุณภาพบริการดา้นการตอบสนองต่อความตั้งใจในการใช้บริการและอิทธิพลของ

รูปลกัษณ์ทางกายภาพต่อการตาํหนิหรือร้องเรียนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

     ธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมิไดมี้การแข่งขนักนัเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น โรงพยาบาลรัฐบาลก็ตอ้งมี

การปรับตวัเพ่ือสร้างผลกาํไรทางธุรกิจและสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลให้ดีข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง โรงพยาบาลจึงตอ้งพฒันาคุณภาพการให้บริการอนัเป็นปัจจยัส่งเสริมดา้นหน่ึงในการดึงดูดผูป่้วยมารับ

บริการ จากผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่ามิติของคุณภาพการบริการในดา้นความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ รูปลกัษณ์

ทางกายภาพท่ีผูใ้ห้บริการเตรียมไวบ้ริการกบัผูป่้วยและการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองของผูป่้วย มิติการใหบ้ริการทั้ง 3 ดา้นน้ีจึงเป็น

ปัจจยัลาํดบัตน้ท่ีควรพิจารณาในการกาํหนดกลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เพ่ือใหผู้ป่้วยสามารถรับรู้

ไดถึ้งการบริการท่ีมีคุณภาพเหนือความคาดหวงัของผูป่้วยก่อนเขา้รับบริการ และดว้ยขอ้จาํกดัของงานวิจยัท่ีเป็น

การเก็บตัวอย่างเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

สาธารณสุขมีหลายระดบัตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไปหรือโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงระดบัความคาดหวงั

และการรับรู้อาจมีความแปรปรวนในกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังถดัไปอาจใชก้รอบงานวิจยั

ลกัษณะเดียวกนักบัโรงพยาบาลระดบัอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลการวิจยัโดยภาพรวมมีความแม่นยาํและนาํไปใชก้บั

โรงพยาบาลรัฐบาลทุกระดบัได ้
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การศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการ

ของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 

A Study of Comparison on the Difference of Expected and Perceptual Services 

between Private and Government Hospital 

วรรณนฤมล บุญหนา1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

WannaruemolBoonna and KhanchitpolYousapronpaiboon 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและ

โรงพยาบาลเอกชน ผูวิ้จยัใช้การสุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้ งส้ิน 400 คน แบบตามสะดวกโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั และทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรท่ีเป็น

อิสระต่อกนั  ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนไม่แตกต่างกนัอย่าง

มีนีบสาํคญั (sig  = 0.589) แต่เม่ือพิจารณารายมิติคุณภาพบริการ พบว่าโรงพยาบาลเอกชนมีคุณภาพบริการในดา้น

ความน่าเช่ือถือและดา้นการสร้างความเช่ือมัน่สูงกวา่โรงพยาบาลรัฐบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน 

 

Abstract 

The purpose of this study was to compare the service quality between private and government hospital. This 

research collected sample 400 people by convenience sampling. Questionnaire is research’s tool and tested 

hypothesis by Independent sample t-test. The results showed no different service quality between private hospital 

and government hospital (sig = 0.589) but considered each dimension of service quality that private hospital have 

more quality of service than government hospital in reliability and assurance dimension significantly 0.05. 

 

Keywords: Service Quality, Expectations, Perceptions, Government Hospital, Private Hospital 
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1. บทนํา 
 

     คุณภาพบริการเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพ และโรงพยาบาล เน่ืองจาก

ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมปฏิบติัในการบริการนั้น ดงันั้น จึงตอ้งหาแนวทางในการทาํใหบ้ริการท่ีส่งมอบใหก้บัผูรั้บเป็น

บริการท่ีมีคุณภาพ (Punnakitikashem et al., 2012) ปัจจุบนัการขยายตวัของโรงพยาบาลนั้นไม่เพียงแต่โรงพยาบาล

เอกชนท่ีมีการขยายธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จากขอ้มูลปี 2558โรงพยาบาลเอกชนมีจาํนวน

ทั้งส้ิน 343 แห่ง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.08 เม่ือเทียบกบัปี 2557 (สาํนกัสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ, ขอ้มูลวนัท่ี 18 

ก.ย. 58) ดงันั้นโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมรับมือในความตอ้งการดา้นสุขภาพของประชาชน 

จึงทาํใหส้ภาวะการแข่งขนัของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในดา้นคุณภาพบริการ

เพ่ือทําให้โรงพยาบาลมีความโดดเด่นและเหนือกว่าคู่แข่งในการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้กับผูรั้บบริการ 

(Cuthbert, 1996)  

     แนวคิดคุณภาพบริการโดย (Grönroos, 2001;2007 และ Parasuraman et al., 1985;1990) ให้คํานิยามว่าเป็นการ

เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัในส่ิงท่ีจะไดรั้บ และการรับรู้คุณภาพบริการ ซ่ึงความแตกต่างน้ีจะเกิดข้ึนจาก

ประสบการณ์ในอดีตของผูรั้บบริการ จึงไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า แบบจาํลอง 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1990) และจากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการของ

ผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล และในส่วนของช่องว่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงั

ของโรงพยาบาลเอกชนมีช่องว่างท่ีแคบกว่า (Yesilada&Direktor, 2010 และ Yousapronpaiboon, K., 2013) จากเหตุผล

ดงักล่าว จึงทาํใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้คุณภาพบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน โดยทาํการวดัคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

และปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาลท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาองค์กร และเพ่ือให้การ

บริการท่ีไดรั้บมีคุณภาพบริการ ทาํใหก้ารรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวงัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     คาํนิยามเก่ียวกบัคุณภาพบริการว่าเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัในส่ิงท่ีจะไดรั้บ และการรับรู้คุณภาพ

บริการ ซ่ึงความแตกต่างน้ีจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ในอดีตของผูรั้บบริการ (Parasuraman et al., 1985) สอดคลอ้งกบั 

(Grönroos, 2007) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้เก่ียวกบับริการ กบั

บริการท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ี และมีการใหค้าํนิยามเพ่ิมว่า คุณภาพบริการเป็นมุมมองของลูกคา้ท่ีจะมองบริการนั้นว่ามี

คุณภาพหรือคุ้มค่ากับความต้องการหรือไม่ โดยมุมมองของลูกคา้น้ีจะมีความแตกต่างกันข้ึนกับประสบการณ์ 

สถานการณ์ คุณค่า และการประเมินของผูรั้บบริการ (Chang, 2008)   

     คุณภาพบริการเป็นการไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการ โดยการรับรู้คุณภาพบริการนั้นจะข้ึนกบัประสบการณ์ของผูรั้บบริการ 

(Zeithaml et al., 1990) ส่วน (Lovelock and Wirtz; 2007) ให้แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพบริการว่า ผูรั้บบริการจะประเมิน

บริการท่ีไดรั้บโดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัจากประสบการณ์ในอดีตและส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการส่งมอบให ้ถา้ส่ิงท่ี
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ไดรั้บเหนือกวา่ความคาดหวงัแสดงวา่บริการนั้นมีคุณภาพท่ีสูง และ (Kumra, 2008)พบว่า คุณภาพบริการไม่ไดเ้กิดข้ึน

เฉพาะกบัสินคา้ท่ีจาํหน่าย หรือบริการท่ีมอบให้ผูรั้บ แต่จะรวมไปถึงกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง ดงันั้นผู ้

ใหบ้ริการจึงตอ้งมีการใส่ใจในทุกๆกระบวนการเพ่ือใหผู้รั้บบริการไดส่ิ้งท่ีคุม้ค่า สอดคลอ้งกบั (Musaba et al., 2014) 

ซ่ึงกล่าวว่า คุณภาพบริการเนน้ไปท่ีการการทาํใหลู้กคา้มีทศันคติท่ีดีต่อผูใ้ห้บริการ โดยประเมินจากประสบการณ์ใน

อดีตวา่ไดมี้การใหบ้ริการท่ีประสบผลสาํเร็จหรือไม่ 

     การคิดคน้ GAP model ท่ีสอดคลอ้งกบันิยามของคุณภาพบริการท่ีเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวงั (Expectations) และการรับรู้ (Perceptions) ของคุณภาพบริการท่ีไดรั้บซ่ึงปัญหาของการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนอาจ

เกิดจากปัญหาในการส่งมอบบริการของผูใ้หบ้ริการไม่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องผูรั้บ ดงันั้นเราสามารถจาํแนกปัญหาท่ี

เกิดข้ึนวา่เป็นปัญหาระหว่างขั้นตอนของการส่งมอบบริการขั้นตอนใด ตามแบบจาํลองของคุณภาพบริการ โดยจะแบ่ง

ปัญหาเป็น 5 ช่องวา่ง ตาม Services Quality GAP model (Parasuraman et al., 1985; 1990) ดงัรูปภาพท่ีแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 Conceptual model of 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. 
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     จาก GAP Model ใหค้าํนิยามของคาํวา่ คุณภาพบริการ (Service Quality: SQ) เป็นความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์

ระหวา่งการรับรู้ (Perceptions) กบัความคาดหวงั (Expectations) ตามสมการ 

SQ   =       (1)  

 

เม่ือ SQ คือ คุณภาพบริการ 

 k คือ จาํนวนของคุณภาพบริการ 

 Pij คือ การรับรู้บริการช่องวา่งนั้นๆ 

 Eij คือ ความคาดหวงัในบริการช่องวา่งนั้นๆ 

     มีการพฒันาแบบจาํลองคุณภาพบริการ 5 ดา้นข้ึนมา เรียกว่า SERVQUAL Model โดยแบ่งองค์ประกอบของ

บริการท่ีจะใช้ในการวดัคุณภาพบริการ เป็นดังน้ี ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองความต้องการ 

(Responsiveness) การให้ความเช่ือมั่น (Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และรูปลักษณ์ (Tangibles) 

(Parasuraman et al., 1990) 

     จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั SERVQUAL Model ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ของคุณภาพบริการเป็นการ

เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้บริการ และความคาดหวงัในบริการท่ีไดรั้บ โดยแบบจาํลองน้ีจะมีขอ้คาํถาม 21 ขอ้

และมีระดบัตัวเลือกของความคิดเห็นตั้ งแต่ 1 – 7 จากตํ่าท่ีสุด ถึงมากท่ีสุด (Buttle, 1996; Yurimoglu, 2014) การ

นาํไปใชข้องแบบจาํลองน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดห้ลากหลายในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริการ ไดแ้ก่ การบริการทาง

สุขภาพ การให้บริการทางการเงิน หรือการให้บริการในโรงพยาบาล ก็สามารถนําแบบจําลองน้ีไปใช้ 

(Yousapronpaiboon, 2013 และ Yousapronpaiboon & Phondej, 2014) การรับรู้คุณภาพบริการจะมีผลมาจากช่องว่าง

ระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้คุณภาพบริการ เม่ือการรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงของผูรั้บบริการมีค่านอ้ยกว่าความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ (P < E) จะทาํใหผู้รั้บบริการไม่พอใจในบริการท่ีไดรั้บ และจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพบริการมีระยะห่างท่ีกวา้งข้ึน แต่ถา้ความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อการ

บริการมีค่าเท่ากบัการรับรู้บริการท่ีแทจ้ริง (P = E) จะทาํใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ และเม่ือการ

รับรู้บริการท่ีไดรั้บจริง มีค่ามากกว่าความคาดหวงัในบริการของผูรั้บบริการ (P > E) ทาํให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าการ

บริการท่ีไดรั้บมีคุณค่ามากกวา่ท่ีคาดไว ้และจะทาํใหก้ารรับรู้บริการสูงข้ึนตาม (Parasuraman et al., 1990) 

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน พบว่าการศึกษาของ (Yesilada & Direktor, 2010) มีความเห็นสอดคล้องกับ

การศึกษาของ (Yousapornpaiboon, 2013) คือ การรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนดีกว่า

โรงพยาบาลรัฐบาลและในส่วนของช่องว่างระหว่างการรับรู้ (Perceptions) และความคาดหวงั (Expectations) ของ

โรงพยาบาลเอกชนมีช่องว่างท่ีแคบกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล แสดงใหเ้ห็นว่าความคาดหวงัและบริการท่ีไดรั้บของ

โรงพยาบาลเอกชนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และยงัมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการระหว่างโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศอินเดีย ผลการวิจยัพบวา่ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนมี
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ความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นและผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่า

โรงพยาบาลเอกชนมีความไดเ้ปรียบโรงพยาบาลรัฐบาล (Mahapatra, 2013) โดยแตกต่างกบัการศึกษาเปรียบเทียบ

การวดัคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลภาคเอกชนและโรงพยาบาลภาครัฐบาล พบว่า โรงพยาบาลรัฐบาล

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการในส่วนของคุณภาพบริการไดท้ั้ง 5 ดา้น แต่โรงพยาบาลเอกชน

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้พียงบางส่วนของคุณภาพบริการ (จุไรรัตน ์ชุตินนัท,์ 2554) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัในเชิงสาํรวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการ

เก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีประยุกต์มาจากแบบจาํลอง SERVQUAL โดย

แบบสอบถามจะแบ่งเป็นคุณภาพบริการ 5 มิติ จาํนวนทั้ งส้ิน 21 ข้อ เม่ือนําไปทดสอบความน่าเช่ือถือ ได้ค่า

Cronbach’s alpha คือ 0.968 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 จึงมีความน่าเช่ือถือ (Nunnaly and Bernstein, 1978; J. Reynaldo A. 

Santos, 1999; Tavakol et al., 2011) มีเกณฑใ์นการคดัเลือก (Inclusion Criteria) คือ ผูรั้บบริการโรงพยาบาลท่ีเคยมา

ใช้บริการและผูป่้วยใหม่ท่ีมาใช้บริการคร้ังแรก โดยแบ่งเป็นผูรั้บบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาล

เอกชน การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบตามสะดวก เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชไ้ม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน ผูวิ้จยัเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 410 คนเพ่ือป้องกนั

ขอ้มูลท่ีผิดพลาด หรือสูญหายระหว่างการเก็บขอ้มูล ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เดือนมีนาคม 2559 เทาํการเก็บ

ขอ้มูลพบว่าไดจ้าํนวน 400 คนจากนั้นจึงนาํมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติดว้ย Paired t – test และ Indipendent 

Sample t-test 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

H0   :   ความคาดหวงัและการรับรู้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลไม่แตกต่างกบัโรงพยาบาลเอกชน 

H1   :   ความคาดหวงัและการรับรู้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลแตกต่างกบัโรงพยาบาลเอกชน 
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กรอบแนวคิด 

 

 
 

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. 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้บริการ

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในเร่ืองของคุณภาพบริการ 5 ดา้น คือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability)การ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness)การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance)การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และ 

รูปลกัษณ์ (Tangibles) ตามแบบจาํลอง SERVQUAL ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี กลุ่มตวัอย่างมีความหลากหลายในสิทธิการรักษาพยาบาล โดยกลุ่มผูป่้วยท่ีมารับ

บริการโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นบตัรทอง ตน้สังกดัเบิกจ่ายตรงหรือรัฐวิสหกิจ ในขณะท่ี

กลุ่มตวัอยา่งของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชนนั้นส่วนใหญ่มีสิทธิรักษาพยาบาลเป็นเงินสด และประกนัสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

 

คุณภาพบริการ (Service Quality) 

โรงพยาบาลรัฐบาล 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

3. การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5. รูปลกัษณ์ (Tangibles) 

 

คุณภาพบริการ (Service Quality) 

โรงพยาบาลเอกชน 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

3. การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5. รูปลกัษณ์ (Tangibles) 
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ตารางที่1 ตารางสรุปค่าเฉล่ียความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั (Expectations) และการรับรู้ (Perceptions) 

คุณภาพบริการของผูรั้บบริการโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 

คุณภาพบริการ 5 ด้าน 
ภาพรวม โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 

x̄ Sig. x̄ Sig. x̄ Sig. 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) -0.180 0.002* -0.317 0.000* -0.043 0.596 

การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

(Responsiveness) 
-0.172 0.010* -0.098 0.334 -0.246 0.004* 

การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) -0.090 0.108 -0.227 0.004* 0.048 0.543 

การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 0.011 0.844 0.009 0.910 0.014 0.870 

รูปลกัษณ์ (Tangibles) 0.119 0.015* 0.215 0.001* 0.024 0.749 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

     จากตารางท่ี 1พบวา่ในภาพรวมค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของ

ผูรั้บบริการโรงพยาบาลดา้นของความน่าเช่ือ (Reliability) การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) และ

รูปลกัษณ์ (Tangibles) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากค่า p – value มีค่า 0.002, 0.010และ 

0.015 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ส่วนโรงพยาบาลรัฐบาล พบว่า ค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการในด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) การให้ความเช่ือมัน่ 

(Assurance) และรูปลกัษณ์(Tangibles) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเน่ืองจากค่า p – value เป็น 

0.000, 0.004และ 0.001ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05ส่วนโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ค่าเฉล่ียของความแตกต่าง

ระหว่างความความหวงั และการับรู้คุณภาพบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในด้านการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness)เพราะค่า p – value เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  

      

   ตารางท่ี 2 ทําการศึกษาค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของ

ผูรั้บบริการโรงพยาบาลรัฐบาลเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนในแต่ละดา้นของคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น 

ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) การใหค้วามเช่ือมัน่ 

(Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และ รูปลกัษณ์ (Tangibles) เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัว่า

ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการมีความแตกต่างกนัหรือไม่ สามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐาน ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2 แสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉล่ียความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพ

บริการของผูรั้บบริการโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในแต่ละดา้นของคุณภาพบริการ 

Independent Sample t – test  

Type 

n Mean S.D. 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 
t Sig. 

F Sig. 

คุณภาพบริการ 

(Service Quality) 

Government 200 -0.0801 0.93596 0.024 0.876 -0.541 0.589 

Private 200 -0.0283 0.97821 -0.541 0.589 

ความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

Government 200 -0.3170 1.11748 
0.092 0.762 

-2.422 0.016* 

Private 200 -0.0430 1.14477 -2.422 0.016* 

การตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

Government 200 -0.0983 1.43802 

9.356 0.002 

1.119 0.264 

Private 200 -0.2465 1.19992 1.119 0.264 

การใหค้วามเช่ือมัน่ 

(Assurance) 

Government 200 -0.2275 1.11724 
0.003 0.959 

-2.479 0.014* 

Private 200 0.0475 1.10173 -2.479 0.014* 

การดูแลเอาใจใส่ 

(Empathy) 

Government 200 0.0088 1.09601 
1.102 0.294 

-.044 0.956 

Private 200 0.0138 1.18809 -.044 0.956 

รูปลกัษณ์ 

(Tangibles) 

Government 200 0.2150 0.88923 
3.770 0.053 

1.952 0.052 

Private 200 0.0240 1.06030 1.952 0.052 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพบริการโดยรวมของทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนไม่

แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า p – value มีค่าเท่ากบั 0.589 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H1คือโรงพยาบาล

รัฐบาลไม่มีความแตกต่างกนักบัโรงพยาบาลเอกชนในดา้นของคุณภาพบริการ และเม่ือดูในแต่ละดา้นของคุณภาพ

บริการ พบว่า ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) และการให้ความเช่ือมั่น (Assurance) ระหว่างผู ้รับบริการ

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากค่า p – value 

เท่ากบั 0.016 และ 0.014 ตามลาํดบัและเม่ือดูค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการในดา้นความน่าเช่ือถือ (Government Mean = -0.3170และ Private mean = -0.0430) และ

การใหค้วามเช่ือมัน่ (Government Mean = -0.2275และ Private mean = -0.0475) พบวา่โรงพยาบาลเอกชนมีค่าเฉล่ีย

ของความแตกต่างท่ีนอ้ยกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลในทิศทางท่ีเป็นลบ คือช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลเอกชนแคบกว่าโรงพยาบาลแสดงให้เห็นถึงคุณภาพบริการของผูรั้บบริการ

โรงพยาบาลเอกชน สูงกวา่คุณภาพบริการโรงพยาบาลรัฐบาล 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการพบวา่

โรงพยาบาลรัฐบาลมีความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการในดา้นความ

น่าเช่ือถือ (Reliability) การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) และรูปลกัษณ์ (Tangibles)อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเม่ือ

พิจารณารายดา้น จะเห็นว่าความคาดหวงัในคุณภาพบริการมีค่าสูงกว่าการรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บ ยกเวน้ดา้น

รูปลกัษณ์ ส่วนโรงพยาบาลเอกชน พบว่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการ ดา้นการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัและมีความคาดหวงัในคุณภาพ

บริการนั้นมีค่าสูงกว่าการรับรู้คุณภาพบริการ การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการอย่างมีนยัสาํคญั แต่เม่ือพิจารณาช่องว่างระหว่างค่าเฉล่ียของ

ความแตกต่างระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและความคาดหวงันั้น พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีช่องว่างของความ

แตกต่างท่ีน้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลในทิศทางท่ีเป็นลบ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบริการของผูรั้บบริการ

โรงพยาบาลเอกชน สูงกวา่คุณภาพบริการโรงพยาบาลรัฐบาลสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Yesilada & Direktor, 

2010 และ Yousapronpaiboon, 2013) ท่ีพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนดีกว่า

โรงพยาบาลรัฐบาล ในส่วนของช่องว่างระหว่างความคาดหวงั (Expectations) และการรับรู้ (Perceptions) ของ

โรงพยาบาลเอกชนมีช่องวา่งท่ีแคบกวา่โรงพยาบาลรัฐบาล  

     จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชนได ้อีกทั้งยงัเป็นการบ่งบอกว่าความคาดหวงัของผูรั้บบริการในแต่ละดา้นมีความคาดหวงัไปในทิศทางท่ีสูง

กว่าการท่ีโรงพยาบาลสามารถส่งมอบบริการให้กบัผูรั้บ จึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรมีแนวทางแกไ้ข และพฒันา

คุณภาพบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้นอกจากน้ียงัสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวางกล

ยุทธ์ในการบริหารจดัการคุณภาพของโรงพยาบาล แต่การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในการศึกษาคือเป็นการศึกษาใน

เขตเดียว ควรจะมีการศึกษาในเขตท่ีกวา้งกว่าน้ี เพ่ือให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความถูกตอ้งแม่นยาํ ในการท่ีจะหา

แนวทางในการตอบสนองความตอ้งการในคุณภาพบริการและการรับรู้คุณภาพบริการต่อไปได ้
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ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการโรงพยาบาลสัตว์

ของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Difference between Expectations and Perceptions of Service Quality                         

Public Veterinary Hospital in Bangkok. 

วนัเพญ็ โกตระกูล1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Wanpen Kotragool and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัคุณภาพบริการ (Expected Service) และ

คุณภาพบริการท่ีไดรั้บ (Perceived Service) ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวข์องรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้เคร่ืองมือ SERVQUAL ใช้สถิติ Paired t-test ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ในความคาดหวงั

คุณภาพบริการ และคุณภาพบริการท่ีไดรั้บ พบว่า ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการมีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการดูแลเอาใจใส่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั โดยค่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.128 ซ่ึง

มากกวา่ 0.05 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, โรงพยาบาลสัตว์ 

Abstract 

This research aims to study the differences between the expectations of service quality (Expected Service) and 

quality of service received (Perceived Service) user's public veterinary hospital in Bangkok. We used SERVQUAL 

material that is paired t-test statistics to test the difference of the average. In the expectation of service quality and 

quality of service has been found that the expectations and perceptions of service quality differs significantly in all 

aspects. That is except for the lack of care varies significantly. The value was more than 0.05, which is equal to 

0.128. 
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1. บทนํา 

 

     คุณภาพการบริการเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํธุรกิจไปสู่ความสําเร็จและความอยู่รอดภายใตส้ภาวะท่ีมีการ

แข่งขนั (Dawkins and Reichheld, 1990) องค์กรส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในภาคการบริการจึงมกันาํคุณภาพบริการมาเป็น

ปัจจยัสาํคญัสาํหรับการลดตน้ทุน และเพ่ิมกาํไรใหก้บัองคก์ร (Seth et al., 2005) อีกทั้ง องคก์รยงัสามารถสร้างกลยุทธ์

เพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืนจากคุณภาพของการบริการไดอี้กดว้ย (Daniel and Berinyuy, 2010; 

Agbor, 2011) โดย Parasuraman et al., (1988) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของ “คุณภาพบริการ” ไวว้่า เป็นความแตกต่างของ

ความคาดหวงั (expectation-WHAT THEY WANT) กบัการรับรู้จริงของผูใ้ชบ้ริการ (perception-WHAT THEY GET)        

    ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสตัว ์ไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาลสตัวข์องรัฐบาล  หรือของเอกชน  คลินิกรักษาสตัว ์ ถือ

เป็นธุรกิจบริการประเภทหน่ึง โดยมีปัจจยัหลกัคือการส่งมอบการบริการของผูเ้ช่ียวชาญ ในท่ีน้ีหมายถึงสัตวแ์พทย ์

อีกทั้งยงัรวมไปถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉยั และการดูแล ใหก้บัผูท่ี้นาํสัตวเ์ล้ียงมารักษา ซ่ึงแต่ละแห่งมกัจะมี

ลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัในเชิงธุรกิจ แต่ถา้หากนาํคุณภาพและบริการมาเป็นขอ้พิจารณากจ็ะมีความแตกต่าง

กนัออกไป (Chaniotakis and Lymperopoulos,2009 ) 

    ปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาลสตัวข์องรัฐบาล หรือโรงพยาบาลสตัวข์องเอกชน ต่างกมี็การพฒันาคุณภาพการ

บริการเพ่ือรองรับการขยายตวัผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ และเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์โรงพยาบาลสตัวข์องรัฐบาลใหเ้ป็นไป

ในทางท่ีดีข้ึน สามารถทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความรับรู้ในคุณภาพบริการ เพ่ือนาํไปสู่ความพึงพอใจ และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความจงรักภกัดีในระยะยาว (Wu, 2011) ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงทาํใหผู้วิ้จยัสนใจทาํการศึกษางานวิจยั 

เร่ือง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการโรงพยาบาลสัตวข์องรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยวดัจากคุณภาพการบริการทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability), ด้านการ

ตอบสนอง (Responsiveness), ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance), ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และดา้น

รูปลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม (Tangibles) (Parasuraman et al., 1988) เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพการบริการของการใหบ้ริการ และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพอใจ 

  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง Grönroos (1978) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริการ

ไวว้่า การบริการคือกิจกรรมไดๆ ก็ตามท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้โดยสามารถเกิดข้ึนไดเ้ป็นปกติระหว่างพนกังานผู ้

ใหบ้ริการ และลูกคา้ผูรั้บบริการ หรือระบบการใหบ้ริการอ่ืนๆ ท่ีมีแนวทางไปสู่การแกไ้ขปัญหาต่างๆของลูกคา้ให้

สาํเร็จลุล่วงได ้ในขณะเดียวกนั Zeithaml (1981) ไดก้ล่าวถึงการบริการไวว้า่ การบริการโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถ

จบัตอ้งได ้จึงทาํให้สามารถนาํมาประเมินไดย้ากกว่าการประเมินสินคา้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามรถจบัตอ้งได ้(Tangible 

Goods) นอกจากน้ี ยงัไดน้าํเสนอเพ่ิมเติมอีกว่าการบริการไม่สามารถแยกจากกนัได ้ระหว่างการบริโภคการบริการ

และการผลิต และการบริการเองกไ็ม่มีความสมํ่าเสมอในการบริการอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่าน

ท่ีไดส้นบัสนุนเก่ียวกบัแนวคิดการบริการเหล่าน้ี ยกตวัอยา่ง Shostak (1997) ไดใ้หค้าํจาํกดัความเก่ียวกบัการบริการ
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ว่าเป็นส่ิงไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่นเดียวกบั Wolak et al., (1998) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการบริการว่า การบริการ

นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) มีความหลากหลายในตวัเอง (Heterogeneity) สามารถสลายไปได ้

และไม่สามรถเกบ็รักษาไวไ้ด ้(Perishability) และการบริการไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability)     Parasuraman, 

Berry and Zeithaml (1985) ไดก้าํหนดแนวคิดคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Grönroos (1978) 

และ Musaba et al. (2014) ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหว่างช่องว่างของความคาดหวงัในบริการกบัการบริการท่ีไดรั้บ

จริง ซ่ึงทิศทางและช่องว่างดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดคุณภาพของการบริการ นอกจากน้ียงัไดมี้การกาํหนดปัจจยั

สําคัญข้ึนอีก 10 ประการ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพการบริการ และยงัพฒันามาเป็นเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 

SERVQUAL ดัง น้ี  การตอบสนอง (Responsiveness) ความสามารถ (Competence) ความเป็นท่ีน่า เ ช่ือถือ 

(Reliability) ความสุภาพ (Courtesy) การเขา้ถึง (Access) ความปลอดภยั (Security) การส่ือสาร (Communication) 

ความสัมผสัได้ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือได้ (Credibility) ความเข้าใจ (Understanding)  และในเวลาต่อมา 

Parasuraman, Ziethaml, and Berry (1988) ไดก้าํหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพบริการเหลือ 5 ปัจจยั เน่ืองจากพบ

ความคลา้ยคลึงของปัจจยั ถือเป็นเคร่ืองมือ SERVQUAL ท่ีปัจจุบนันิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย โดยคง 3 ปัจจยั และ

รวม 7 ปัจจยัให้เหลือ 2 ปัจจยั ดงัน้ี ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness)  การสัมผสัได ้

(Tangibles) การเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) ความไวว้างใจ (Assurance)  

    ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า Yousapronpaiboon & Phondej (2014) ไดท้าํการศึกษาระดบัคุณภาพบริการทาง

เภสัชกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลอง SERVQUAL ในการประเมินคุณภาพการ

บริการทางเภสชักรรม ทาํการศึกษาโดยวดัความคาดหวงัเปรียบเทียบกบัการรับรู้จริงของผูม้าใชบ้ริการ ผลท่ีไดจ้าก

การวิจยัคือ การรับรู้จริงในคุณภาพการบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัในทุกมิติ ซ่ึงผลการศึกษาขา้งตน้สามารถนาํไป

พฒันาคุณภาพการบริการต่อไป 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
   การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนาด้วยวิธีสํารวจ 

(Survey Research method) โดยประยุกต์มาจากเคร่ืองมือ SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) การกําหนด

ตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) (Cochran,1977) จากระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และมีวิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีการทดสอบความน่าเช่ือถือ

ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ

คือ 0.995 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 ถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (Jump., 1978) และทาํการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย (Paired t-test) ในความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการจากโรงพยาบาลสัตว์

ของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพ

ของการบริการ ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ เดือนมีนาคม 2559 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้

บริการโรงพยาบาลสัตวข์องรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจาํนวนท่ี

แน่นอน ผูวิ้จยัจึงเลือกใชต้ารางคาํนวณขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ซ่ึงผูวิ้จยัได้
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กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 การศึกษาคร้ังน้ีมี

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ราย โดยไม่จาํกดัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ประเภทสัตวเ์ล้ียงท่ีนาํมาใช้

บริการประเภทบริการท่ีใช ้และจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี  

สมมติฐานการวิจยั : H0 : ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสัตว์ของ

รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสัตว์ของ

รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิด 

 

 
 

รูปที ่1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

ทีม่า: Parasuraman et al., 1988 

 

 

 

 

 

       H1
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5. รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles)

1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

2. การตอบสนอง (Assurance)
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
 
   จากการวิเคราะห์ปัจจยัในส่วนของมิติคุณภาการบริการ ผลการวิเคราะห์พบว่ามิติคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น คือ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นความมัน่ใจ โดยส่วน

ของการทดสอบความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ซ่ึงค่าความน่าเช่ือถือของทุกมิติคุณภาพการบริการมีค่าเท่ากบั 

0.995 ซ่ึงมากกว่า 0.7 เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในมิติคุณภาพของการบริการในแต่ละดา้นของ

ความคาดหวงักบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสตัวข์องรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ตารางท่ี 

1 แสดงค่าเฉล่ียในมิติคุณภาพการบริการในแต่ละดา้นของความคาดหวงักบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสตัวข์องรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดด้งัน้ี  

 

     ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียในปัจจยัมิติคุณภาพบริการแต่ละดา้นของความคาดหวงักบัการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสัตวข์องรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Dimension of Service Quality Mean Std.Deviation t Sig.(2-tailde) 

ReliabilityP - ReliabilityE -0.18600 1.84502 -2.016 0.044* 

ReliabilityP 5.8285 2.40323   

ReliabilityE 6.0145 2.28103   

AssuranceP - AssuranceE -0.33250 1.94684 -3.416 0.001* 

AssuranceP 5.7006 2.44691   

AssuranceE 6.0331 2.32481   

TangibleP - TangibleE -0.21550 1.76699 -2.439 0.015* 

TangibleP 5.933 2.38111   

TangibleE 6.1485 2.23467   

EmpathyP - EmpathyE -0.15813 2.07356 -1.525 0.128 

EmpathyP 5.6681 2.54219   

EmpathyE 5.8263 2.39735   

RespondP -RespondE -0.29485 2.08087 -2.834 0.005* 

RespondP 5.5242 2.53926   

RespondE 5.8191 2.46191     

*ระดบันยัสาํคญั < 0.05 
 

    เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นของความคาดหวงัและการรับรู้ของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตวข์องรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปสมมติฐานไดว้่าการรับรู้
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ในคุณภาพการบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัในทุกดา้น ในเร่ืองของความแตกต่างในคุณภาพของบริการจะพบว่า 

ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการดูแลเอาใจใส่ไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยค่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.128 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
     

     งานวิจยัเชิงสาํรวจในเร่ืองความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการโรงพยาบาลสตัว์

ของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสตัวข์องรัฐบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการทดสอบสมมติฐานได ้ดงัน้ี ดา้นคุณภาพบริการท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบของ

ผู ้เข้ารับบริการระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อการใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ของรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 มิติ พบว่าระดบัความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ ในดา้นความ

น่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

(Empathy) ดา้นรูปลกัษณ์ (Tangibles) (Parasuraman et al., 1988) มีระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้ตํ่ากว่าระดบัความ

คาดหวงั แสดงวา่ผูรั้บบริการไม่มีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บ นอกจากน้ียงัพบวา่  คุณภาพบริการของความ

คาดหวงัและการรับรู้มีความแตกต่างกันทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการดูแลเอาใจใส่ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านผูวิ้จัยเห็นว่า คุณภาพของการบริการยงัไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

ผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นของความมัน่ใจ เช่น บุคคลากรมีความสุภาพอ่อนโยนในการใหบ้ริการ หรือ

สามารถทาํใหผู้ม้าใชบ้ริการรู้สึกวางใจเม่ือมาติดต่อ เป็นตน้ ดา้นการตอบสนอง เช่น ความพร้อม ความรวดเร็วใน

การบริการของบุคลากร ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ตามลาํดบั จากการศึกษา 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นบริการสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

คุณภาพการบริการ และการบริหารจดัการต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะว่า สมควรจะ

มุ่งเน้นพฒันาในดา้น ความมัน่ใจเป็นลาํดบัแรก ซ่ึงโรงพยาบาลควรทาํให้บุคคลากรทราบว่าผูม้าใช้บริการให้

ความสาํคญัในเร่ืองความอ่อนนอ้ม ความเต็มใจ และความยินดีในการตอบขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสัยของผูใ้ชบ้ริการ 

โดยโรงพยาบาลอาจจดักิจกรรมส่งเสริมหรือจดัการอบรมให้กบับุคลากร เพ่ือให้บุคลากรท่ีให้บริการกบัผูม้าใช้

บริการ บริการดว้ยความอ่อนนอ้มและความเต็มใจ พร้อมกนัน้ี โรงพยาบาลควรสร้างทศันคติท่ีดีให้กบับุคลากร 

มุ่งเนน้ท่ีจะใหบ้ริการดว้ยความมัน่ใจ มีความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจาก

ในเร่ืองของการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการแลว้ โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญัในดา้นของการตอบสนอง

ต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ เช่น บุคลากรต้องบริการด้วยความรวดเร็ว และยินดีท่ีจะให้บริการ โดย

โรงพยาบาลควรมุ่งเนน้ใหบุ้คคลากรบริการใหต้รงเวลามากข้ึน และควรปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน เพ่ือลด

ระยะเวลาให้ผูใ้ช้บริการไม่ต้องรอนานจนเกินไป อาจจะทาํไดโ้ดยการระบุเวลาการให้บริการท่ีชัดเจนพร้อม

จัดลาํดับการให้บริการก่อนหลัง พร้อมกันน้ี โรงพยาบาลสามารถนําเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Lean Six sigma มา

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือช่วยลดกิจกรรมท่ีไม่ก่อมูลค่า หรือไม่มีความจาํเป็นเออกจากกระบวนการทาํงาน ซ่ึงจะสามารถช่วย

ใหมี้เวลาในการทาํงานท่ีมีคุณค่าใหก้บัผูม้าใชบ้ริการไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 
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การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรระหว่าง

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

A Comparison Service Quality of Pharmaceutical company in Pharmacist’s 

Opinion of Public Hospital and Private Hospital in Bangkok 

เศกสิทธ์ิ ดอกไม้แก้ว1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Seksit Dokmaikaew and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของ

เภสัชกรระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน นาํแบบจาํลอง SERVQUAL เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน โดยใชส้ถิติการเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า เภสัชกรมีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการแตกต่าง

จากการรับรู้อย่างมีนัยสําคญั  (P<0.05) คือ ความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ การทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพ

บริการในมุมมองของเภสชักรโรงพยาบาลรัฐบาลแตกต่างจากเอกชน  (P<0.05) 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, เภสัชกร, โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน 

 

Abstract 

This research is a survey study aiming to compare service quality of pharmaceutical company in pharmacist’s 

opinion of public and private hospital, used SERVQUAL model quality. This research collect from totally 400 

persons and analysis by inferential statistical, the results showed that expectations is differ perceptions significantly 

( P<0.05) indicating that expectations is higher than perceptions. Results of hypothesis show the rejection of 

hypothesis H0 for all dimensions of service. That is meaning significant difference between service quality in 

public and private hospital (P<0.05). 

Keywords: Service Quality, Pharmacist ,Public hospital, Private hospital 
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1. บทนํา 

 

    เน่ืองจากประชากรไทยมีอายุเฉล่ียท่ีมากข้ึนและใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากข้ึนเช่นกนัเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีส่งผลใหภ้าพรวมธุรกิจอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 106,200 ลา้นบาท (ขอ้มูลจาก IMS data 

2015) (ASTVผูจ้ดัการรายวนั  4 กรกฎาคม 2558)และมีการเติบโตข้ึนทุกปี เม่ืออุตสาหกรรมมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 

บริษทัยา ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ วิจยั พฒันา และทาํการตลาดดา้นยาและเวชภณัฑ์ แต่และบริษทัตอ้งพยามหาวิธีทาง

การตลาดต่างๆเพ่ือทาํใหสิ้นคา้ตนเองขายให้ไดม้ากท่ีสุดโดยยงัตอ้งยึดถือในจริยธรรมผูป้ระกอบการดา้นยาและ

เวชภณัฑ(์สมาคมผูวิ้จยัและผลิตเภสัชภณัฑ ์หรือ PReMA)   ทั้งน้ีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีบริษทัจะใชเ้พ่ือสามารถ

บรรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รนั้น ส่วนหน่ึงตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอของลูกคา้เป็นสาํคญั หน่ึงใน

ลูกคา้ท่ีสําคญัเป็นอนัดบัตน้ๆของบริษทัยาทั้งหลายคือ เภสัชกร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีคอยบริหารจดัการให้มียาและ

เวชภณัฑต์วันั้นๆสามารถมีจาํหน่ายในโรงพยาบาล คอยบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆเพ่ือไม่ใหเ้กิดยาขาด(ไม่มีอยู่

ในคลงั)เม่ือแพทยต์อ้งการสั่งจ่ายยาให้กบัผูป่้วย เป็นตน้(จิตตินาถ ธรรมเวช,1998)   การสร้างความพึงพอใจแก่ 

เภสัชกร  บริษทัยาตอ้งพยายามทาํใหเ้กิดข้ึน นอกเหนือจากคุณภาพและราคาของยาแลว้ นัน่คือคุณภาพบริการของ

บริษทัตอ้งดีท่ีสุดอีกดว้ย    

     จากเหตุผลและท่ีมาของปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูวิ้จยัสนใจในการทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษา

เปรียบเทียบคุณภาพบริการบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรของโรงพยาบาลรัฐบาลซ่ึง ณ ปัจจุบนัมีส่วนแบ่ง

การตลาดถึง ร้อยละ 80 ส่วนโรงพยาบาลเอกชนถือครอง ร้อยละ 20 แต่จากขอ้มูลของศูนยวิ์จยักสิกร ปี 2558 ระบุ

วา่รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปี 2558 น่าจะทะลุ 1 แสนลา้นบาท หรือขยายตวั

กว่าร้อยละ 10-15 โดยคาดว่า กลุ่มคนไขช้าวต่างชาติทั้งท่ีเป็นกลุ่ม Medical Tourism และกลุ่ม EXPAT จะเขา้มามี

บทบาทมากข้ึนในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย ทําให้ตลาดอุตสาหกรรมยาใน

โรงพยาบาลเอกชนน่าจะมีการเติบโตท่ีมากกวา่โรงพยาบาลของรัฐบาล ทั้งน้ีผูวิ้จยัมุ่งเสนอแนวคิดและหลกัการเพ่ือ

ประโยชน์ในการวิจยัหรือการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของบริษทัยาไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างคุณค่าท่ีรับรู้ท่ีดีใหก้บัลูกคา้ทั้งลูกคา้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ เภสัชกร 

และลูกคา้อ่ืนๆท่ีทางบริษทัยาตอ้งใหก้ารบริการดว้ยคุณภาพบริการท่ีดีเยี่ยม เพ่ือก่อใหเ้กิดความความพึงพอใจสูงสุด

ของลูกคา้ นอกจากน้ียงัสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นการบริการลุกคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้แต่ละกลุ่มของบริษทัยา  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     คุณภาพก็คือ ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีดีท่ีสุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในการใหบ้ริการ/ผลิตภณัฑแ์ก่ผูรั้บบริการ เม่ือใดท่ีผูรั้บ

ไดรั้บการบริการเป็นไปตามท่ีคาดหวงั กล่าวไดว้่า การบริการนั้นมีคุณภาพ (Juran and Gryna, 1998 ; Hutchins, 

1985: 165 ; Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 16) อาจจะกล่าวไดว้่าคุณภาพจึงเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง
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ความคาดหวงัของลูกคา้ในผลิตภณัฑ ์หรือบริการ กบัการรับรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีมี โดยหากลูกคา้หรือผูรั้บบริการเห็นว่า

ผลิตภณัฑห์รือบริการเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดและตรงตามท่ีคาดหวงั ก็ถือไดว้่าผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าวมี

คุณภาพนัน่เอง และคุณภาพการใหบ้ริการน้ี 

     การวดัคุณภาพการใหบ้ริการโดยใชเ้คร่ืองมือศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการ แบบจาํลองช่องวา่งการรับรู้คุณภาพใน

การใหบ้ริการ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ การพฒันาต่อยอดเคร่ืองมือวดัคุณภาพการใหบ้ริการจาก 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985; 1988) (ชชัวาลย ์ทตัศิวชั.2554) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพการใหบ้ริการท่ี

ได้รับความนิยมนํามาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก หลกัเกณฑ์ในการวดัการรับรู้คุณภาพการบริการ 5 ประการ 

(RATER) ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) ดา้นรูปลกัษณ์การบริการ 

(Tangible) ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) และดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) โดยคุณภาพการบริการท่ีดีนั้น 

ผูรั้บบริการจะตอ้งรับรู้ถึงการบริการท่ีดีกว่าท่ีตนไดค้าดหวงัเอาไวก่้อนเขา้รับบริการ (Perceived Service Quality > 

Expected Service Quality) (Zeithaml, Parasuraman and Berry (1988; 1990)) SERVQUAL ซ่ึงแบบจาํลองน้ีได้ถูก

พฒันาเพ่ือประเมินความคาดหวงัคุณภาพบริการ และการรับรู้จริงของคุณภาพบริการของผูเ้ขา้รับบริการ ซ่ึง  GAP 

model ไดถู้กแบ่งออกเป็น 5 ช่องวา่ง ดงัรูปท่ี 1 

 

                                         
 

รูปท่ี 1 Service Quality GAP Model 

ท่ีมา: Parasuraman et al., 1990 
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        จากแบบจาํลอง SERVQUAL ท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั สามารถแบ่งเป็นเกณฑ์ในการวดัคุณภาพ

บริการได ้5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี (Parasuraman et al.,1990) 

 1.   ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการนั้นตรงกบัท่ีสัญญาท่ีให้ไว้

กบัผูรั้บบริการ มีความถูกตอ้ง เหมาะสม มีความสมํ่าเสมอทุกคร้ังของการบริการ 

 2.   การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที ขั้นตอนสะดวก ง่ายและทัว่ถึง 

3.   การใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีทกัษะความรู้ความสามารถใน

การใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจและความมัน่ใจ

ต่อการบริการและผูใ้หบ้ริการ 

4.   ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอ้ือ

อาทรเอาใจใส่     ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างในแต่ละราย 

5.   ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นและสงัเกต

ได ้ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร ความเป็นรูปธรรม 

     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษทัยาตามแบบจาํลอง SERVQUAL 

เป็นแบบจาํลองท่ีไดรั้บความนิยมใชว้ดัคุณภาพบริการของหน่วยงาน องค์กร ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่เวน้แมใ้น

อุตสาหกรรมยาและเวชภณัฑ ์ไดมี้ผูน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการวดัคุณภาพบริการของบริษทัยา ทั้ง R. Ramanathan and 

H. Karpuzcu (2011) โดยประยุกตแ์บบจาํลอง SERVQUAL ร่วมกบั AHP model เพ่ือวดัคุณภาพบริการของบริษทั

ยาในส่วนของการขนส่งยา(distribution logistic)ในประเทศตุรกี โดยผลการวิจยัระบุถึงความคาดหวงัใกลเ้คียงกบั

ส่ิงท่ีรับรู้จริงของผูรั้บบริการนัน่คือคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการสูงถึง ร้อยละ 84 สอดคลอ้งกบั 

A.Samen and M.Alshurideh (2012) ศึกษาการวดัระดบัคุณภาพบริการในมุมมองของพนกังานจากการทาํกิจกรรม

ส่งเสริมการขายภายในของบริษทัยาในประเทศจอร์แดน ในส่วนคุณภาพบริการตามมุมมองของเภสชักรเปรียบเทียบ

กนัระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ตามแบบจาํลอง SERVQUAL นั้น ส่วนใหญ่เป็นศึกษาดา้น

คุณภาพบริการของฝ่าย เภสัชกรรมในมุมมองของผู ้มา รับบริการ  ยกตัวอย่ างงานวิจัย  P.Arsanam and 

K.Yousapronpaiboon (2014) สอดคลอ้งกบั A.Chakravarty (2011) ศึกษาคุณภาพบริการในมุมมองของผูม้ารับบริการ

แผนกผูป่้วยนอก โดยใช ้แบบจาํลอง SERVQUAL ในการศึกษาระดบัคุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการ

ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในบริการมากกว่าส่ิงท่ีไดรั้บจริง นัน่คือคุณภาพบริการยงัไม่ดีเพียงพอ จากการศึกษาท่ีได้

กล่าวมาขา้งตน้ถา้ตอ้งการคุณภาพบริการท่ีดีเลิศผูใ้ห้บริการตอ้งส่งมอบบริการให้มากกว่าการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการและส่งมอบบริการท่ีเหนือกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ คุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศจึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ในยุคการแข่งขนัเสรีทางการคา้ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม

บริการมีการขยายกิจการและสาขากนัมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง ซ่ึงถา้ผูใ้ห้บริการสามารถส่งมอบ

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้ลูกคา้กจ็ะมีความสุขกบังานบริการนั้น(ครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์2550) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสชักรระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชน เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยวิธีวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ท่ีมีรายละเอียดในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นคุณภาพการบริการ เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยั ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ เดือนมีนาคม 2559 ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาในคร้ังน้ี คือ เภสัชกรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีมีโอกาสไดรั้บการบริการจากบริษทัยา เน่ืองจากประชากรเป้าหมายของการศึกษาคร้ังน้ีมีความไม่แน่นอน

ของจาํนวนจาํนวนเภสชักรท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาล ทาํใหไ้ม่สามารถระบุถึงจาํนวนท่ีแทจ้ริงได ้จึงใชก้ารคาํนวณ

ขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยจากการคาํนวณตอ้งสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากรเป้าหมาย

จาํนวน 385 ตวัอย่างและผูวิ้จยัจะทาํการเก็บเพ่ิมอีก 15 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้0.05 ซ่ึงในการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมาย ผูวิ้จยัเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ 

2 ชั้น โดยขั้นแรกจะสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม เพ่ือใหไ้ดโ้รงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นตวัแทนในการเก็บ

ขอ้มูล จากนั้นในขั้นตอนถดัมาจะใช้วิธีการสุ่มเจาะจง (Purposive  sampling) ในการเลือกตวัอย่าง และนาํมาทดสอบ

สมมติฐาน (H1) คือ คุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาลรัฐบาลแตกต่างจากโรงพยาบาล

เอกชน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์สมมติฐาน คือ T-test for Independent Samples ในการทดสอบ  

สมมติฐาน : H0 : ระดบัคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสชักรโรงพยาบาลของรัฐบาล และ 

            โรงพยาบาลของเอกชนไม่แตกต่างกนั 

   H1 : ระดบัคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสชักรโรงพยาบาลของรัฐบาล และ 

                         โรงพยาบาลของเอกชนแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชส้าํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี 

ท่ีมา: Parasuraman et al., 1988 

คุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของ

เภสัชกรโรงพยาบาลรัฐบาลเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 1 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 2  ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้อ ง ก า ร 

(Responsiveness) 

 3 การสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 

 4 การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

 5 รูปลักษณ์ทางกายภาพของสถาน

บริการ (Tangibles) 
 

คุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของ

เภสัชกรโรงพยาบาลเอกชนเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 1 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 2  ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้อ ง ก า ร 

(Responsiveness) 

 3 การสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 

 4 การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

 5 รูปลักษณ์ทางกายภาพของสถาน

บริการ (Tangibles) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสชักรระหว่าง

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นเภสัชกรผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 400 คน  ใช้แบบสอบถามท่ีตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (Reliability) 

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’Alpha: α) ไดเ้ท่ากบั 0.916 โดยเภสชักรผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 25-35 ปี มีจาํนวนเภสัชกรในโรงพยาบาล 21-30 คน หนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัคืองานคลงัและบริหาร

เวชภณัฑ ์และมีความถ่ีในการไดรั้บบริการจากบริษทัยานอ้ยกวา่ 20 คร้ังต่อสปัดาห์ 

     และจากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่า p-value นอ้ยกวา่ 0.05 ในทุกดา้นของคุณภาพบริการในมุมมองของ

เภสัชกรทั้งของโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน แสดงว่าเภสัชกรไดมี้การรับรู้คุณภาพบริการแตกต่าง

กบัส่ิงท่ีผูค้าดหวงัทุกดา้น โดยค่าเฉล่ียท่ีไดมี้ค่าติดลบในทุกดา้นของคุณภาพบริการของบริษทัยากบัเภสัชกรทั้ ง

โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน แสดงว่าเภสัชกรทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้คุณภาพบริการท่ีตํ่ากว่าความ

คาดหวงัท่ีคาดไว ้ผลดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ตามมิติ 5 ดา้นของ SERVQUAL Model 

 

           คุณภาพบริการ 5 ด้าน 
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 

x̄(P-E) Sig. x̄(P-E) Sig. 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) -1.245 0.000* -0.741 0.000* 

การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) -1.020 0.000* -0.557 0.000* 

การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) -1.102 0.000* -0.607 0.000* 

การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) -0.546 0.000* -0.434 0.000* 

รูปลกัษณ์ (Tangibles) -0.376 0.000* -0.471 0.000* 
*ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

     เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นของคุณภาพบริการของความคาดหวงัและการรับรู้ของเภสัชกร

โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในตารางท่ี 2 ท่ีแสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉล่ียความแตกต่าง

ระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรในโรงพยาบาลรัฐบาลและ

เอกชน สามารถสรุปผลการทดสออบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2 แสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉล่ียความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัคุณภาพ

บริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสชักรโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในแต่ละดา้นของ

คุณภาพบริการ 

 

Type 

N Mean S.D. 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 
t 

Sig. 

(2-tailed) 

F Sig. 

คุณภาพบริการ 

(Service Quality) 

รัฐบาล 

เอกชน 

200 

200 

-0.860 

-0.560 

0.641 

0.674 
0.269 0.605 

-4.498 

-4.498 

0.000* 

0.000* 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

รัฐบาล 200 -1.245 1.150 
6.459 0.011 

-4.949 0.000* 

เอกชน 200 -0.741 0.867 -4.949 0.000* 

ดา้นการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

รัฐบาล 200 -1.020 1.084 

6.472 0.011 

-4.697 0.000* 

เอกชน 200 -0.557 0.878 -4.697 0.000* 

ดา้นการใหค้วาม

เช่ือมัน่ (Assurance) 

รัฐบาล 200 -1.102 0.964 
0.265 0.607 

-5.262 0.000* 

เอกชน 200 -0.607 0.917 -5.262 0.000* 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

(Empathy) 

รัฐบาล 200 -0.546 0.879 
15.914 0.000 

-1.385 0.167 

เอกชน 200 -0.434 0.740 -1.385 0.167 

ดา้นรูปลกัษณ์ 

(Tangibles) 

รัฐบาล 200 -0.376 0.962 
19.164 0.000 

1.150 0.251 

เอกชน 200 -0.471 0.663 1.150 0.251 
*
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05     

     จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรระหว่างโรงพยาบาล

รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกนั แต่หากดูความแตกต่างของคุณภาพบริการในแต่ละดา้นจะพบว่า

มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ,ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness), ดา้นการให้

ความเช่ือมัน่ (Assurance)  เน่ืองจากค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 และการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของเภสัชกรตํ่ากว่า

ความคาดหวงัท่ีคาดไว ้ผูวิ้จยัจึงสรุปไดว้่า บริษทัยาควรปรับปรุงคุณภาพบริการแก่ผูรั้บบริการ(เภสัชกร)ให้สูงข้ึน 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการแก่ผูเ้ขา้รับบริการ และทาํใหผู้เ้ขา้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด. 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาน้ีทาํให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรผูป้ฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลรัฐบาลเปรียบเทียบกับเภสัชกรในโรงพยาบาลเอกชน โดยทําการศึกษาในโรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลจาํนวน 14 แห่งและโรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 34

แห่ง พบว่าโดยภาพรวมเภสัชกรมีความคาดหวงัแตกต่างจากการรับรู้อย่างมีนยัสาํคญั เม่ือพิจารณาจะพบว่า ความ

คาดหวงัต่อคุณภาพบริการจากบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรสูงกว่าการรับรู้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 

แสดงวา่ บริษทัยายงัไม่สามารถตอบสนองการบริการใหก้บัผูรั้บบริการนัน่กคื็อเภสชักร ไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงั และเม่ือ

ทาํการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคุณภาพบริการของบริษทัยาในมุมมองของเภสัชกรระหว่างโรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน พบว่า มีความแตกต่างกนัของคุณภาพบริการของบริษทัยาต่อมุมมองของเภสัชกร

ของทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาล โดยความแตกต่างของคุณภาพบริการในแต่ละดา้นจะพบว่ามี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

น่าเช่ือถือ ,ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ, ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ จากผลท่ีแสดงขา้งตน้เป็นการสะทอ้นให้เห็น

ถึงการบริการท่ีเป็นไม่เป็นมาตรฐานของบริษทัยากล่าวคือ การทาํการตลาดของบริษทัยามุ่งเน้นท่ีโรงพยาบาล

เอกชนมากข้ึนเน่ืองจากทิศทางและแนวโนม้ของอุตสาหกรรมยาโรงพยาบาลเอกชนเติบโตอยา่งมากและดว้ยปัจจยั

อ่ืนๆเช่น การท่ีไม่โดนจาํกดัเร่ืองบประมาณในการสัง่ซ้ือยา,การบริหารจดัการเวลาในการเขา้ใหบ้ริการกบัเภสชักร 

และอ่ืนๆ จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูท้าํการวิจยัไดเ้สนอแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพบริการของบริษทัยาต่อผูรั้บบริการ 

เช่น บริษทัอาจพิจารณาแยกทีมดูแลโรงพยาบาลทั้งสองกลุ่มออกจากกนั เน่ืองจากผูรั้บบริการแต่ละกลุ่มอาจมีความ

ตอ้งการ,ขอ้จาํกดั,และอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั การแบ่งทีมจะสามารถใหบ้ริการผูรั้บบริการในแต่ภาคส่วนไดถู้กตอ้งและ

ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ส่งผลถึงคุณภาพบริการท่ีดีข้ึน ดงัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่หากธุรกิจใดมีคุณภาพการบริการท่ี

สูงกวา่คู่แข่งจะทาํใหธุ้รกิจนั้นเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และการส่งคุณคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศจะทาํใหผู้ ้

เขา้รับบริการเกิดความพึงพอใจ (ครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์ 2551) 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํานกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสัมภาษณ์พนกังาน จาํนวน 57 คน จากการศึกษาพบว่า พนกังานมีทศันคติ

เชิงบวกในการทาํงาน ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานของพนกังาน ไดแ้ก่ ความมัน่คงขององคก์ร 

องคก์รมีธรรมาภิบาลวิสัยทศัน์ขององคก์ร ระบบการทาํงานองคก์ร ค่าตอบแทนและสวสัดิการ สภาพส่ิงแวดลอ้ม

ในการทาํงาน ความภาคภูมิใจในการทาํงานในองคก์ร และการไดช่้วยเหลือและตอบแทนลูกคา้เกษตรกร ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นวิธีการ

ปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และดา้นรายได ้ค่าตอบแทน สวสัดิการ 

 

คาํสาํคัญ: ทัศนคติ, แรงจูงใจในการทาํงาน 
 

Abstract 

The objective of this research aimed to study of attitude and work motivation of Banker, the employees of Bank 

for Agricultural Cooperatives (BAAC) in Kalasin Province.  This study was qualitative research. The data were 

collected by opened-interview. The sample group was 57 Bankers of BAAC. The results showed; the banker had 

positive attitude. The factors contributed to good attitude of work motivation were stability of organization, 

fairness, vision, working system, benefits and working environment, worthiness which work in BAAC and help 

and rewards to farmer customers. The motivation factors were job characteristics, the stability of the organization 

and progress in career, supervision from management, colleagues, income, compensation and benefits. 
 

Keywords: Attitude, Motivation in work 
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1. บทนํา 

 

     พนกังานจดัว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในการดาํเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจทุกชนิด รวมทั้งเป็น 

ปัจจัยผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การท่ีองค์กรจะประสบ

ความสําเร็จในการดาํเนินงานหรือไม่ข้ึนอยู่กับพนักงานเป็นสําคัญ การท่ีทาํให้พนักงานมีความทุ่มเทให้กับ 

การทํางานและลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน องค์กรจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

(Motivation of work) ใหก้บัพนกังาน ซ่ึงการจูงใจน้ีมีความสาํคญัในการท่ีจะช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานทาํงานต่างๆ 

ดว้ยความเตม็ใจและพอใจ (กลัยารัตน ์ธีระธนชยักลุ, 2557) 

     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบนัการเงินท่ีก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 โดยเร่ิมดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 

มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงการคลงั ปัจจุบนั ธ.ก.ส. เป็นสถาบนัทางการเงินท่ีมีบทบาทสาํคญัในการ

ใหบ้ริการทางการเงินครบวงจรแก่เกษตรกรและบุคคลทัว่ไป นอกเหนือจากการภารกิจหลกัของธนาคารแลว้ ธ.ก.ส. 

ยงัมีบทบาทสาํคญัในการเป็นกลไกหลกัในการสนบัสนุนนโยบายสาํคญัของรัฐบาล อาทิเช่น โครงการแกไ้ขปัญหา

หน้ีนอกระบบ โครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือก โครงการประกนัภยัพืชผล เป็นตน้ ดว้ย ธ.ก.ส. เป็น

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึน แต่จาํเป็นตอ้งหารายไดด้ว้ยตนเอง จึงจาํเป็นตอ้งการแข่งขนักบัธนาคาร

พาณิชยต่์างๆ ท่ีอยูภ่ายในประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีการแนวโนม้การแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งดา้นการบริการ 

และกระบวนการบริการใหม่ๆ ในลกัษณะท่ีจะใหเ้กิดการบริการท่ีครบวงจร ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสะดวกและคล่องตวั  

โดยการนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน ทาํใหธ้นาคารจาํเป็นตอ้ง

มีการอบรมและพฒันาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันตามเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีธนาคารนาํมาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่งได ้ในการดาํเนินงานของธนาคารหากไม่มีพนกังาน ธนาคารกไ็ม่สามารถ

ดาํเนินการให้บริการแก่ลูกคา้ได ้ดงันั้น ธนาคารจึงตระหนกัเสมอว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและสาํคญั

อย่างยิ่งของธนาคาร เพราะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และพฒันาส่ิงใหม่ๆ อนัจะเป็น

แรงผลกัดนัท่ีสาํคญั ทาํใหธ้นาคารมุ่งสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลนั้น นอกจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแลว้ พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ  

มีคุณธรรมจริยธรรม ก็มีส่วนสาํคญัอย่างยิ่ง หากพนกังานมีทศันคติท่ีไม่ดี ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน หรืออาจส่งผลใหพ้นกังานเกิดแนวคิดอยากเปล่ียนงานซ่ึงจะนาํไปสู่ปัญหาการลาออก

ของพนักงานได้ในท่ีสุด หากพนักงานลาออกจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร ทาํให้งานล่าช้า 

เน่ืองจากธนาคารสูญเสียพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ จาํเป็นต้องสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทน โดย

กระบวนการสรรหาพนกังานใหม่ตอ้งใชเ้วลานาน และธนาคารตอ้งสูญเสียงบประมาณในการสรรหา ฝึกอบรมและ

พฒันาให้ความรู้พนกังานใหม่ จึงทาํให้ธนาคารตอ้งสูญเสียทั้งบุคคลากรและงบประมาณในการบริหารงานดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์ 

     จากสถิติการลาออกของพนกังาน ธ.ก.ส. ในปี 2555  มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นอตัราการลาออกร้อยละ 0.09 ปี 

2556 มีพนกังาน ธ.ก.ส. ลาออก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ปีบญัชี 2557 มีพนกังาน ธ.ก.ส. ลาออก จาํนวน 63 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.33 และปีบญัชี 2558 มีพนกังาน ธ.ก.ส. ลาออก จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37  (ฝ่ายทรัพยากร
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มนุษย ์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559) ซ่ึงอตัราการลาออกของพนกังานมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

ทุกปีตามลาํดบั เพ่ือไม่ใหแ้นวโนม้ดงักล่าวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ธนาคารจึงมีความจาํเป็นตอ้งสร้างใหพ้นกังาน 

มีทศันคติท่ีดีและแรงจูงใจในการทาํงาน อนัจะส่งผลต่อความสาํเร็จของงานธนาคารนัน่เอง 

     การสร้างแรงจูงใจโดยการมีทศันคติเชิงบวกต่องานท่ีทาํ จะเป็นแรงกระตุน้ท่ีช่วยดึงศกัยภาพของพนักงาน

ออกมา ช่วยใหม้องเห็นโอกาสมากข้ึน มีทางออกท่ีสร้างสรรค ์เอาชนะปัญหาต่างๆ ดว้ยความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ

ของตวัเองดว้ยเหตุน้ี ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายางตลาด 

สังกดัสํานักงานจงัหวดักาฬสินธ์ุ จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือสามารถนาํขอ้มูลไปเป็น

แนวทางในการสร้างทศันคติ และแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใหดี้ยิ่งข้ึนไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัทศันคต ิ
 
     2.1.1 ความหมายของทัศนคต ิ(Attitude Defined) 

     สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550) ให้ความหมายของทัศนคติไวว้่า ทศันคติ คือ ผลผสมผสาน

ระหว่างความนึกคิด  ความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  คนใดคนหน่ึง  

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ๆ  ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้ และ

ความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 

     ธนา วีกิจนุเคราะห์ (2555) อธิบายไวว้่าทศันคติเป็นการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานท่ี 

ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติสามารถสร้างข้ึนจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนัของบุคคล

หน่ึงๆ สามารถตรวจวดัและเปล่ียนแปลงได ้ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้นดว้ย 

     ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือ การรับรู้ของบุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดง

ออกมาของบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ในอดีตและเป็นไปไดท้ั้งในทางบวก

และทางลบ 
 

     2.1.2 องค์ประกอบของทัศนคต ิ

     ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2550) ไดก้ล่าวเก่ียววา่องคป์ระกอบของทศันคติ 3 ดา้น ดงัน้ี 

     1. องคป์ระกอบทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) คือ แสดงถึงส่วนท่ีเป็นความรู้ การรับรู้ ความเขา้ใจ

ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

     2. องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Affective Component) คือ ส่วนของอารมณ์และความรู้สึกของ

แต่ละคน วา่ชอบหรือไม่ชอบ รู้สึกดีหรือไม่ดี 

     3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ส่วนของพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจท่ี

จะปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

     2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

     Woolfolk (1995) กล่าวไวว้า่ แรงจูงใจเป็นภาวะภายในของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ใหก้ระทาํพฤติกรรมอยา่งมีทิศทาง

และมีความต่อเน่ือง 

     Domjan (1996) อธิบายวา่ การจูงใจ คือ ภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการทาํกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจทาํ

พฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

     อมรวรรณ รังกลู (2556) แรงจูงใจ คือ กระบวนการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอนัมีท่ีมาจาก

กระบวนการเรียนรู้จากภายในตนเองและสภาพแวดลอ้มภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มตามจริงหรือ

สภาพแวดลอ้มท่ีถูกสร้างข้ึนโดยองค์กร ซ่ึงบุคคลนั้นเล็งเห็นแลว้ว่าพฤติกรรมดงักล่าวสามารถตอบสนองกับ

ค่านิยมของตนเองหรือสงัคมภายนอก 

     ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ เป็นส่ิงกระตุน้ ใหเ้กิดพลงัผลกัดนัในตวับุคคลทั้งภายในภายนอก กระตุน้และชกัจูง

ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมในแนวทางเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายหรือเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน 
 

     2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจ 

     Herzberg (1959) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล 2 ปัจจยั ตอ้งใหค้วามสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

จูงใจ และปัจจยับาํรุงรักษา 

     1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factor) คือ ปัจจยัท่ีกระตุน้ใหค้นทาํงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึนกบั

ตวัพนกังาน อนัจะทาํใหพ้นกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีทาํ ถือว่าเป็น “ปัจจยัภายใน (Intrinsic)” ประกอบดว้ย 

ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล, การได้รับการยอมรับนับถือ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ, 

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

     2. ปัจจยัการบาํรุงรักษา (Maintenance Factor) คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีจะสร้างความไม่พอใจให้แก่

พนกังาน ซ่ึงจะเป็นตวัสกดักั้นไม่ใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานข้ึนได ้หรือเป็นปัจจยักาํหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัมิให้

พนกังานไม่พอใจในงานท่ีทาํอยู่ ถือว่าเป็น “ ปัจจยัภายนอก (Extrinsic) ” ประกอบดว้ย เงินเดือน,โอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในอนาคต, ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน, สถานะของอาชีพ, นโยบาย

และการบริหารงาน, สภาพการทํางาน, ความเป็นอยู่ส่วนตัว, ความมั่นคงในการทํางาน, วิธีการปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

     โดยสรุป Herzberg เช่ือว่า ปัจจยับาํรุงรักษานั้นเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสําคญัอย่างยิ่งของงานท่ีจะรักษาพนกังานใน

องค์กรไว ้ในลกัษณะท่ีทาํให้พอใจท่ีจะทาํงาน แต่หากปัจจัยบาํรุงรักษาไม่ได้รับการตอบสนองก็เป็นสาเหตุให้

พนกังานเกิดความไม่พอใจในงาน และถึงแมปั้จจยับาํรุงรักษาไดรั้บการตอบสนองก็จะเป็นเพียงแค่การป้องกนัไม่ให้

พนกังานไม่พอใจในการทาํงานเท่านั้น ดงันั้น ในการสร้างใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีดี จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดปัจจยัต่างๆ ทั้งสอง

กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยับาํรุงรักษาทั้งสองอยา่งพร้อมกนั 

     นอกจากน้ีมาสโลวซ่ึ์งเป็นนักจิตวิทยาไดศึ้กษาทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยข์ั้นพ้ืนฐานไวเ้ป็นลาํดบัขั้น ดงัน้ี 

(Maslow, 1970) 
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     1. ความตอ้งการทางร่างกาย คือ ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือความอยูร่อด เช่น ปัจจยั 4 อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นตน้ 

     2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง คือ เม่ือมนุษยไ์ดรั้บตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ จะมี

ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความ

มัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ีการงาน ดงันั้น ความมัน่คงและปลอดภยัในการปฏิบติังานจึงมีความสาํคญัต่อพนักงาน 

องคก์รโดยรวมจึงตอ้งสร้างกฎระเบียบความมัน่คงในการปฏิบติังานและตาํแหน่งงานใหแ้ก่พนกังาน 

     3. ความตอ้งการการยอมรับยกย่องทางสังคม คือ ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ตอ้งการมีส่วนร่วมใน

สังคมท่ีตนอยู่ ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับโดยใหผู้อ่ื้นมองเห็นความสําคญัของตนเอง 

การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากบุคคลอ่ืน เป็นตน้ 

     4. ความตอ้งการมีช่ือเสียงเกียรติยศ คือ การไดภู้มิใจในตนเอง การไดรั้บการเคารพนบัถือ และสถานะจากสังคม 

ความตอ้งการมีความรู้ ความสามารถ เป็นตน้ 

     5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต เป็นความตอ้งการสูงสุดขั้นสูงสุดของแต่ละบุคคล เกิดข้ึนเม่ือไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการขั้นตํ่าจนพอใจแลว้ เช่น ความตอ้งการท่ีจะทาํทุกส่ิงทุกอย่างไดส้าํเร็จตามความนึกคิดของ

ตนเอง เป็นตน้ 

 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

     จากการทบทวนงานวิจยัของ ศิวพร แกว้คุม้ (2554) พบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจในงาน รวมไปถึงปัจจยัสนบัสนุน

หน่วยงาน มีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมากโดยมีผลมาจากปัจจยั 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความตอ้งการเพ่ือการดาํรงชีพ  

2) ดา้นความตอ้งการมีสมัพนัธ์ภาพ 3) ดา้นการตอ้งการความกา้วหนา้ และ4) ปัจจยัท่ีมีผลถึงแรงจูงใจในการทาํงาน

โดยรวม และงานวิจยัของ วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (2554) ศึกษาอิทธิพลของทศันคติและการมีส่วนร่วมท่ีมีต่อ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบุคลากร สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัภายใตก้ารดูแลของ สกอ. ตามคุณภาพภายใน 

พบว่า โดยรวมแลว้ ความรู้ ทศันคติ และการร่วมมือในระบบงานคุณภาพ มีเกณฑ์ระดบัมาก และเกณฑ์ระดบั

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบุคลากร อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากท่ีสุด โดยตวัแปรทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัในเชิง

บวก รวมทั้ งงานวิจัยของ สิริรัตน์ ฤกษ์ธนะขจร (2558) พบว่า แรงจูงใจจากการปฏิบัติงานปัจจัยกระตุ้น 

ประกอบด้วย ด้านความสัมฤทธ์ิผล ด้านการยอมรับนับถือจากผูอ่ื้น ด้านลักษณะงานท่ีน่าสนใจ ด้านความ

รับผิดชอบ ดา้นโอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ และดา้นการเจริญเติบโต และปัจจยัดา้นบาํรุงรักษา ประกอบดว้ย ดา้น

นโยบายและการบริหาร ด้านการนิเทศงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ด้านภาวะการทาํงาน ด้าน

ค่าตอบแทนการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้ง 

ดา้นสถานภาพ และดา้นความมัน่คง มีความสาํคญัระดบัมากในทุกดา้น  
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรในการศึกษา คือ พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

จาํนวน 390 คน ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

     กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

จาํนวน 57 คน โดยการจบัสลากรายช่ือของพนกังานแต่ละสาขา จาํนวน 3 คน  
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

     การศึกษาน้ีเป็นส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ  

แบบสมัภาษณ์พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานกาฬสินธ์ุ โดยแบบสมัภาษณ์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  

     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวทศันคติในการปฏิบติัของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังาน

จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

     ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาํนกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

     วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 57 คน โดยขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยั และ

จากอินเตอร์เน็ตท่ีมีการเก็บรวบรวมในส่วนของการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเร่ิมศึกษาจนถึงสรุปขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 26 มีนาคม 2559 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีใช้ใน

การศึกษาเพ่ือสรุปและอภิปรายผล 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ ทศันคติ และแรงจูงใจของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาํนกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป  
 

     จากการสมัภาษณ์พนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังาน จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 57 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 35 คน เป็นเพศชาย จาํนวน 22 คน มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี ถึง 35 ปี ปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งพนักงานการเงิน พนักงานพฒันาธุรกิจ พนักงานธุรการ หัวหน้าหน่วยอาํเภอ หัวหน้าการเงิน ผูช่้วย

ผูจ้ดัการสาขา และผูจ้ดัการสาขา 
 

4.2 ผลการศึกษาทศันคติในการปฏิบัติงาน 
 

     พนกังานส่วนใหญ่มีทศันคติในเชิงบวกต่อการปฏิบติังานใน ธ.ก.ส. ทั้งน้ีพนกังานผูถู้กสัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า

ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐท่ีมีความมัน่คง ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร เป็นธนาคารเพ่ือเกษตรกรไทย

โดยแทจ้ริง เป็นองคก์รท่ีมีความโปร่งใส มีความน่าเช่ือถือและมีเกียรติ บรรยากาศในการทาํงานเหมือนพ่ีนอ้ง เป็น

กนัเอง มีความสุขท่ีไดอ้ยู่ใน ธ.ก.ส. และพนกังานผูถู้กสัมภาษณ์มีความเห็นตรงกนัว่า การสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่

พนกังานจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึน การสร้างความรู้ใหพ้นกังานรับรู้ถึงนโยบายขององคก์ร สร้าง

ความเขา้ใจในหนา้ท่ีการงาน ทาํใหพ้นกังานรู้สึกรักองคก์ร และแสดงออกมาดว้ยพฤติกรรม เช่น การตั้งใจในการ

ทาํงาน โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานของพนกังาน คือ 1) ความมัน่คงขององค์กร 2) องคก์รมี

ธรรมาภิบาล 3) วิสยัทศันข์ององคก์ร 4) ระบบการทาํงานองคก์ร 5) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 6) สภาพส่ิงแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 7) ความภาคภูมิใจในการทาํงานในองคก์ร 8) การช่วยเหลือและตอบแทนลูกคา้เกษตรกร  
 

4.3 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

     พนักงาน ธ.ก.ส.สํานักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ เห็นว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่  

1) ดา้นลกัษณะของงาน โดยพนกังานรู้สึกว่างานท่ีทาํในปัจจุบนัเป็นงานท่ีมีคุณค่า มีความชดัเจนในขอบเขตหนา้ท่ี

รับผิดชอบของงานท่ีปฏิบติั 2) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ส่วนใหญ่พนกังานรู้สึกว่างานท่ีปฏิบติัมี

ความมัน่คง และมีโอกาสไดรั้บการพฒันาเพ่ือความกา้วหน้าในสายอาชีพ ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งให้

สูงข้ึนอย่างเป็นธรรม 3) ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา มีความเช่ือถือ ไวว้างใจผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งาน

ใส่ใจใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายและค่านิยมในการทาํงาน โดยผูบ้ริหารส่ือสารใหพ้นกังานทราบอยา่งชดัเจนถึงส่ิง

ท่ีคาดหวงั ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายขององคก์ร 4) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน สามารถทาํงานร่วมกบั

เพ่ือนร่วมงานได ้ความสามคัคี การช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการทาํงาน 5) ดา้นรายได ้ค่าตอบแทน 

สวสัดิการ ธนาคารมีการให้เงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ มีเงินโบนสัให้แก่พนกังาน มี

สวสัดิการท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน 
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4.4 ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างทศันคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

     พนกังานผูถู้กสมัภาษณ์ เสนอแนะแนวทางในการสร้างทศันคติและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 1) จดัอบรม

สัมมนาเสริมสร้างทศันคติเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างการทาํงานร่วมกนัในองค์กร 2) จดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์

ของพนกังาน สนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือกระตุน้การทาํงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามคัคี เช่น กีฬาสัมพนัธ์ จดังาน

เล้ียงตามเทศกาลเพ่ือรวมพลคน ธ.ก.ส. 3) ให้รางวลัยกย่องชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผูมี้ผลงานยอดเยี่ยม

ควบคู่กบัคุณธรรมดีเด่น 4) พิจารณาประเมินผลงานของพนกังานเพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน  

5) ปลูกฝังจิตสํานึกให้พนักงานมีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล มีค่านิยมท่ีดี มีวฒันธรรมองค์กร ยึดหลกัธรรมาภิบาล            

รักองคก์ร รักการพฒันาชนบท 6) ควรมีการโยกยา้ยใหพ้นกังานไดท้าํงานอยู่ใกลบ้า้น ใกลค้รอบครัวท่ีสุด เพ่ือเป็น

การสร้างขวญักาํลงัใจ  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผล 

 

     การศึกษาทศันคติ และแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สํานกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ จากการสัมภาษณ์พนกังานในสังกดัจงัหวดักาฬสินธ์ุ สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า 

พนกังานมีทศันคติต่อการปฏิบติังาน ธ.ก.ส. ในเชิงบวก โดยปัจจยัท่ีก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีใจการปฏิบติังานของ

พนกังาน มี 6 ปัจจยั คือ 1) ความมัน่คงขององคก์ร 2) องค์กรมีธรรมภิบาล 3) วิสัยทศัน์ขององค์กร 4) ระบบการ

ทาํงานองคก์ร 5) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 6) สภาพส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 7) ความภาคภูมิใจในการทาํงานใน

องคก์ร 8) การช่วยเหลือและตอบแทนลูกคา้เกษตรกร ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีจาํนวน 5 ดา้น 

คือ 1) ดา้นลกัษณะของงาน 2) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 3) ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

4) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และ 5) ดา้นรายได ้ค่าตอบแทน สวสัดิการ  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

     จากการศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างทศันคติท่ีดี แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ 1) จดัอบรมสมัมนาเสริมสร้างทศันคติ 

เชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างการทาํงานร่วมกนัในองค์กร 2) จดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ของพนักงาน สนับสนุน

กิจกรรมเพ่ือกระตุน้การทาํงานเป็นทีม 3) ใหร้างวลัยกยอ่งชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ ตามลาํดบั 

     สาํหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้นผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามกบั

พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 390 คน ซ่ึงเม่ือใช้

ประกอบกบัการศึกษาเชิงคุณภาพน้ี จะทาํใหง้านวิจยัน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการจาํแนกความแตกต่างในดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ระหว่างพนกังาน

ในสํานกังานใหญ่กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต โดยใชแ้บบสอบถาม 200 ชุดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสําเร็จรูปทาง

สถิติในการทดสอบหาความแตกต่าง วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน และเพ่ือคน้หา

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสามารถใชจ้าํแนกความแตกต่างระหว่างพนักงานในสํานักงานใหญ่กบั

พนกังานในโรงงานฝ่ายผลิตทั้งสองกลุ่มได ้จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่างดา้นความพึง

พอใจในการทาํงานระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ท่าน, งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ และบริษทัมีการมอบหมายงานท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริง 
 

คาํสาํคัญ: พนักงานในสาํนักงานใหญ่, พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต, ความพึงพอใจในการทาํงาน 
 

Abstract 

This independent research’s objective was to identify difference in job satisfactions between officers in head office 

and manufacturing staffs in factory. The researchers collected 2 0 0  sets of questionnaires and conducted data 

analysis with both descriptive and inferential statistics.  The result of this study shows that the factors that 

discriminate the two groups are (1) leaders accept your opinion and suggestions. (2) your jobs are interesting, and 

(3) the company’s task assignments are clear and match with current organizational needs.  

Key words: officers in head office, manufacturing staffs, job satisfactions 
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1. บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

         ไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีสําคัญ ท่ีสามารถแปลงรูปเป็นพลงังานอ่ืนๆได้ เช่น แสงสว่าง เสียง ความร้อน 

พลงังานกล อีกทั้งยงัสามารถส่งไประยะทางไกลไดอ้ย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัไฟฟ้าไดก้ลายเป็นปัจจยัสําคญัในการ

ดาํเนินชีวิตและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีใช้ในการส่งผ่าน

พลงังานจากวงจรไฟฟ้าหน่ึงไปยงัอีกวงจรโดยอาศยัหลกัการของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปกติจะใชเ้ช่ือมโยงระหว่าง

ระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงตํ่า หมอ้แปลงไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์หลกัในระบบส่งกาํลงัไฟฟ้า และจดัเป็นสินคา้

ก่ึงสาธารณูปโภคชนิดหน่ึงท่ีขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจและเม่ือเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็ส่งผลใหห้น่วยงาน

ของภาครัฐตอ้งเร่งเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นกระบวนการจ่าย

กระแสไฟฟ้าไปยงัแหล่งชุมชนหรือแหล่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา  “หมอ้แปลง

ไฟฟ้า” ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สําคญัในการแปลงแรงดนักระแสไฟฟ้าทั้งจากแรงดนัไฟฟ้าตํ่าข้ึนสูงหรือจากสูงลงตํ่า จึง

นบัวา่มีบทบาทสาํคญัและมีความสมัพนัธ์ทางตรงต่อการขยายตวัของการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ท่ีมา. การใชไ้ฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สาํนกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2554, 

กรุงเทพมหานคร.)         

         บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่าย (Distribution 

Transformer) รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ประกอบธุรกิจมานานกวา่ 34 ปี มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีอาคาร ย.ูเอม็.

ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และมีโรงงานการผลิตตั้งอยูบ่นเขตพ้ืนท่ี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทั เอกรัฐ

วิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)  มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานในบริษทั โดยแบ่งตามเกรด A B 

C ซ่ึงผลประเมินในปี 2557 พบว่า  พนกังานส่วนใหญ่ของบริษทัมีผลการประเมินในเกรด B (ช่วงระดบัคะแนน 

70% - 80%) มากท่ีสุด และเม่ือจาํแนกผลการประเมินพนกังานโดยแยกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ ในสาํนกังานใหญ่ กบั

ในโรงงานฝ่ายผลิต พบวา่ พนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต มีผลการประเมินในเกรด A (ช่วงระดบัคะแนน 80% ข้ึนไป) 

สูงกว่าพนกังานในสาํนกังานใหญ่ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอตัราการลาออกเป็นท่ีน่าประหลาดใจ กลบัพบว่า 

พนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต มีอตัราการลาออกท่ีสูงกว่าพนกังานในสาํนกังานใหญ่ ทั้งท่ีเป็นกลุ่มพนกังานท่ีมีผล

การปฏิบติังานดี จึงทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจในประเดน็ปัญหาดงักล่าว ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บริษทัยงัขาดขอ้มูลเร่ือง

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน อีกทั้งแบบประเมินท่ีใชใ้นปัจจุบนั อาจจะยงัไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะ

ของแต่ละแผนก โดยเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิตมากกว่า เน่ืองจากสามารถเห็นผล

ปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงอาจจะไม่มีความเหมาะสมในการวดัผลการปฏิบติังานของพนกังานทั้งสองกลุ่ม ผูวิ้จยั

จึงเลง็เห็นความสาํคญัในการศึกษา ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานทั้งสองกลุ่ม โดยเบ้ืองตน้ผูวิ้จยัสงัเกต

วา่ มีบางปัจจยัซ่ึงทาํใหเ้กิดความพึงพอใจของพนกังานทั้งสองกลุ่มท่ีต่างกนั และดว้ยเหตุผลน้ีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงไม่ใช่ ในเร่ืองของความสัมพนัธ์หรือการแบ่งกลุ่ม แต่เป็นเร่ืองของการจาํแนกความแตกต่าง 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสามารถทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่า ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ มีความเหมือนหรือแตกต่างกนั

อย่างไรของคนทั้งสองกลุ่ม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกบัคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน 
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และลดอตัราการลาออกของพนกังาน อีกทั้งยงัสามารถนาํผลวิจยัมาปรับเปล่ียนแบบประเมินใหม่ ตลอดจนนาํมา

พฒันาเชิงนโยบาย และวิธีการตรวจสอบตวัดชันีช้ีวดัผลงานหรือความสาํเร็จของงาน (KPI)  

         ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมุ่งเนน้ศึกษาดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม 

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากผูวิ้จยัเป็นหน่ึงในพนกังานของบริษทัและมีโอกาสทาํงานกบัผูบ้ริหารระดบัสูง จึงทาํให้

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆได ้รวมทั้งนาํผลวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบับริษทัไดอ้ย่างแทจ้ริงในทางปฏิบติั และ

ในทางทฤษฎี งานวิจยัฉบบัน้ีจะช่วยสนบัสนุน หรือเพ่ิมเติมองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน 

จากท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจาํแนกความแตกต่างดา้นลกัษณะเช้ือชาติของบริษทั หรือในดา้นสายบงัคบั

บญัชา แต่ผูวิ้จยัมีความเห็นว่าในการศึกษาความแตกต่างนั้น ไม่ใช่แค่ดา้นเช้ือชาติ หรือดา้นสายบงัคบับญัชา แต่

รวมทั้งดา้นแผนกท่ีแตกต่างกนัดว้ย จึงเป็นเหตุผลใหผู้วิ้จยัเลือกศึกษาในเร่ืองน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

         เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) โดย

แยกกนัในส่วนของพนักงานสํานักงานใหญ่คือข้อหน่ึง และข้อสองศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต และขอ้สามเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสามารถใช้ในการ

จาํแนกกลุ่ม พนักงานในสํานักงานใหญ่กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      ขอ้หน่ึง ผลวิจยัจะช่วยใหอ้งคก์รหรือผูบ้ริหาร รับรู้วา่ พนกังานในสาํนกังานใหญ่ และพนกังานในโรงงาน

ฝ่ายผลิตมีความพึงพอใจในดา้นใด เพ่ือใหอ้งคก์รแสวงหาแนวทางท่ีจะตอบสนองกลบัใหพ้นกังานได ้และพนกังาน

เหล่าน้ีจะทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งพนกังานยงัเลือกท่ีจะทาํงานกบัองคก์รต่อไป โดยมีอตัราการ

ลาออกท่ีลดลง และขอ้สอง ผลวิจยัจะสามารถใชใ้นการจาํแนกความแตกต่างดา้นความพึงพอใจของพนกังานทั้ง 2 

กลุ่มได ้และสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานใหมี้ความ

เหมาะสม โดยอาจจะเพ่ิมในส่วนท่ีสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในแบบประเมินดว้ย เพ่ือท่ี

ผูบ้ริหารจะนาํขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนน้ี ไปปรับปรุงนโยบายการบริหารองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของคาํวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (Job Satisfaction)  มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  

     ธีระศกัด์ิ  กาํบรรณารักษ ์(อา้งใน รง ภู่ไพโรจน,์ 2540 , หนา้ 102) ไดใ้หแ้นวคิดไวว้า่ ความพึงพอใจในการ

ทาํงานเป็นทศันคติพนกังานท่ีมีต่อดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบังาน เช่น ทศันคติต่องาน ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา ทศันคติ

ต่อเพ่ือนร่วมงาน ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดีจะเป็นพนกังานท่ีมีความพอใจ

ในการทาํงานสูง พนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดีในการทาํงานหรือพนกังานท่ีมีความพอใจในการทาํงานสูงน้ีมกัจะเป็น



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 703 

 

พนักงานท่ีปฏิบติังานดีมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบับุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2537, หน้า 158) กล่าวว่า 

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่องานหรือกิจกรรมท่ีเขาทาํ ซ่ึงเป็นผลใหบุ้คคลเกิด

ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

เช่นเดียวกับ Luthans (1998, p. 144) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีมีต่องานท่ีเขาปฏิบติัว่ามีมากนอ้ยเพียงใด และถา้พบว่าดี ก็จะเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน แต่ถา้หากพบวา่ไม่ดีกจ็ะเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  

         ในการศึกษาคร้ังน้ีนาํทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก เป็นกรอบในการศึกษา  เน่ืองจากมีการจาํแนกปัจจยั

ต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานไวล้ะเอียดกว่าทฤษฎีอ่ืนๆ และเป็นทฤษฎีการจูงใจเพ่ือใหเ้กิดความพึง

พอใจท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หนา้ 112-

114) ไดส้รุปแนวคิดว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานกบัปัจจยัท่ีส่งผลถึงความไม่พึงพอใจในการ

ทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีแยกจากกนั โดยเฮิร์ซเบิร์กและคณะไดส้ร้างทฤษฎีน้ีข้ึนมาจากผลงานวิจยัจากการศึกษาปัจจยั

และองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบังาน โดยเฉพาะปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจยั  

         ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) ปัจจยัท่ีทาํใหค้นเกิดความรู้สึกท่ีดี หรือ เกิดความพึงพอใจต่องาน ซ่ึงปัจจยั

เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งงาน และปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) ปัจจยัท่ีทาํใหค้นเกิดความรู้สึกไม่ดี หรือเกิดความ

ไม่พึงพอใจต่องาน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก้ือกูล ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา 

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สภาพการทาํงาน ความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารงาน 
 

ความพึงพอใจในการทาํงาน 11 ดา้น 

โดยอาศยัทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก 

ปัจจยัจูงใจ  

1. ความสาํเร็จของงาน 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะงาน 

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

ปัจจยัคํา้จุนหรือปัจจยัอนามยั  

1. เงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก้ือกลู 

2. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

3. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4. สภาพการทาํงาน 

5. ความมัน่คงในงาน 

6. นโยบายและการบริหารงาน 
        

         ท่ีมา: ทฤษฎีของ เฮิร์ซเบิกร์ก   (Herzberg’s Two-Factor Theory) 

พนกังานในสาํนกังานใหญ่ 

พนกังานในโรงงานฝ่ายผลติ 
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งานวจิยัที่กีย่วข้อง 

        จงกลนี จนัทร์ทะเล (2548) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในส่วน

การผลิต บริษทั จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า  พนกังานมีความพึงพอใจ

ในระดบัมากในส่วนของปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพ ดา้นเง่ือนไขสภาพการ

ทาํงานทางดา้นกายภาพ  และในส่วนของปัจจยักระตุน้นั้น ประกอบดว้ย 6 ดา้น พบว่า ดา้นการมีโอกาสไดรั้บ

ความสําเร็จในการทาํงาน พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นการยอมรับว่าทาํงานดี ดา้นการมีโอกาส

เจริญกา้วหนา้หรือไดศึ้กษาต่อ ดา้นการไดรั้บความรับผิดชอบเพ่ิมสูงข้ึน และดา้นลกัษณะของงานท่ีใหท้าํ 

         สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จาํกัด 

(มหาชน) กรณีพนกังานบริษทั การบินไทยฯ สาํนกังานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน ณ สํานกังานใหญ่ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในการทาํงาน พนกังานมีความพึงพอใจ

ระดบัปานกลาง ยกเวน้ การประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บการยกย่องนบัถือ พนกังานมีความพึง

พอใจ ในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 

         อาภารัตน์ สมแรง (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงานระหว่าง

พนกังานไทยในบริษทัคนไทย กบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น และวฒันธรรมองคก์รของทั้งสองบริษทัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงาน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ, ดา้นสวสัดิการบริการ

บริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม และอาคาร สถานท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน 

         อิทธิพงษ ์ธนาภรณ์ (2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ

นายทหารชั้นสัญญาบตัร กบันายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในการปฎิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมากท่ีสุดคือ ปัจจยัคํ้าจุนในดา้นสถานะของ

อาชีพ รองลงมาคือ วิธีการปกครองบงัคบับญัชา และนโยบายและการบริหารงาน ตามลาํดบั ส่วนดา้นปัจจยัความพึง

พอใจ ในการปฏิบติังานท่ีสามารถใชจ้าํแนกกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มอย่างมีนยัสาํคญั คือ ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะ

งาน และปัจจยัคํ้าจุนในดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั และดา้นสถานะของอาชีพ 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากร   

        ขอบเขตของประชากรศาสตร์ของงานวิจยัน้ี คือพนกังานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) เฉพาะใน

ส่วนของระดบัปฏิบติัการทัว่ไป ซ่ึงแบ่งกลุ่มตามสถานท่ีปฏิบติังาน โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มดงัน้ี พนักงาน

ที่ปฏิบติังานประจาํสาํนกังานใหญ่ โดยมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 111 คน และพนักงานที่ปฏิบติังานในโรงงานฝ่าย

ผลติ มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 538 คน ทาํใหไ้ดป้ระชากรทั้งสองกลุ่มรวมกนัเป็น 649 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง   

        ผูวิ้จยัทาํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยอา้งอิงตารางสาํเร็จรูปของ Krecie and Morgan (1970) ภายใตร้ะดบั

ความเช่ือมัน่ 95% และมีความคลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ทาํใหไ้ดจ้าํนวนตวัอย่างทั้งสองกลุ่มรวมกนัเป็น 297 คน 

แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ จึงเลือกเก็บกลุ่มตวัอยา่งท่ี 200 คน แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 200 คนได ้

ผ่านเง่ือนไขทางสถิติโดยใช ้Discriminant Analysis ทุกประการท่ีกาํหนดวา่ จะตอ้งมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใช้

ตอ้งมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มย่อยท่ี

จะนาํมาเปรียบเทียบกนัตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 20 คนและมีมากกว่าจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวั

แปรตน้ทั้งหมดอยา่งนอ้ย 1 คน 

        การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

        ผูวิ้จยัเลือกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) เน่ืองจากใชวิ้เคราะห์องคก์รเพียงองคก์รเดียว โดย

ใหโ้ควตาแต่ละแผนกในองคก์รท่ีสะทอ้นความเป็นจริง ซ่ึงทาํการสุ่มตวัอย่างจากพนกังานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม 

จาํกดั (มหาชน) ทั้งในส่วนของสํานักงานใหญ่ และโรงงานฝ่ายผลติ 

        ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

        ส่วนท่ีแรก สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนของข้อมูลด้านความพึงพอใจในการทํางาน ค่าสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

        ส่วนท่ีสอง สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มโดยใช ้Discriminant Analysis สาํหรับการ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มดว้ย Discriminant Analysis และ Discriminant Function จะเป็นการวิเคราะห์

ความสามารถในการจาํแนกหาความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังานในสํานักงานใหญ่ กบัพนกังานใน

โรงงานฝ่ายผลิต มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

        ขั้นท่ี 1. ระบุตวัแปร  

        ระบุตวัแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรย่อยเชิงลกัษณะท่ีมีตวัเลือก 2 ตวัท่ีจะใชเ้ป็นตวั

แปรตาม ซ่ึงในงานวิจัยฉบับน้ี ตัวแปรต้น คือ ความพึงพอใจในการทาํงาน และตัวแปรตาม คือ พนักงานใน

สํานักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ       

        ขั้นท่ี 2. กาํหนดวิธีการประมวลผล 

        ตรวจสอบการจาํแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงโดยวดัผลจากค่า Significance Level ของ Wilks’ Lanbda ซ่ึง

งานวิจยัฉบบัน้ีมีค่า Sig = 0.009 หมายถึงความสามารถในการจาํแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงในงานวิจยัน้ีอยู่ใน

เกณฑดี์      

        ขั้นท่ี 3. ประเมินความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง 

        คาํนวณหาค่าความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio)  ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ี พบวา่มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์ 

(Hit Ratio) เท่ากบั 72% โดยมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่ม 1 เท่ากบั 74% และพยากรณ์กลุ่ม 2 เท่ากบั 70% 

และดูค่า Prior Probabilities for Groups ของพนกังานทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ี พนกังานประจาํสาํนกังานใหญ่ 
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มีค่าเท่ากบั 0.500 และในโรงงานฝ่ายผลิต 0.500 คิดคาํนวณค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบ (C-Pro) ไดเ้ท่ากบั 50% 

โดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้พ่ิมระดบัการยอมรับเขา้ไปอีก 1.25 เท่า จึงทาํใหค่้ามาตรฐานในการเปรียบเทียบเท่ากบั 63% 

ดงันั้นจากการเปรียบเทียบ จะพบว่ามีความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบั 72% ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ ์

1.25 เท่าของ Cpro ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 63% ซ่ึงแสดงวา่สมการเสน้ตรงน้ีมีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

        ขั้นท่ี 4. แปลความหมาย 

        สังเกตจากค่า Standardized Discriminant Coefficient ของแต่ละตัวแปรไม่ดูในส่วนของเคร่ืองหมายว่าบวก

หรือลบ หากตัวแปรไหนมีค่าสูงแสดงว่ามีอิทธิพลในการจําแนกกลุ่มมากที่สุด และสังเกตจากค่า Discriminant 

Loading ซ่ึงต้องมค่ีามากกว่า ± 0.4 จึงจะถือวา่มีความสาํคญัในการจาํแนกกลุ่ม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลการศึกษา 

         จากวตัถุประสงค์การของศึกษาขอ้แรก คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทํางานของกลุ่ม 

พนักงานในสํานักงานใหญ่ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
 

 

ลาํดบั ข้อคําถามที่มผีลต่อความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ ด้าน ปัจจยั 

1 
ท่านปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จตามกาํหนดเวลา 
4.24 

ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน 

จูงใจ 2 
ท่านเขา้ใจงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีตอ้งปฏิบติั 
4.20 ความรับผิดชอบ 

3 
ท่านไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถ 
4.19 

ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน 

4 

ท่านไดรั้บคาํปรึกษาจาก

ผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาในการ

ทาํงาน 

4.08 
ความสมัพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา 
คํ้าจุน 

5 
ท่านไดรั้บความร่วมมือในการ

ทาํงานจากเพ่ือนร่วมงาน 
4.01 

ความสมัพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงาน 
 

         

         จากการวิเคราะห์สรุปผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ขอ้คาํถามปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

ของพนกังานในสาํนกังานใหญ่ ซ่ึงเรียงตามความสาํคญัตามค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก นาํมาจดัเรียงแยก

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานในสํานักงานใหญ่ ไดแ้ก่  1. ดา้น
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ความสาํเร็จในการทาํงาน  2. ดา้นความรับผิดชอบ  3. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  4. ดา้นความสมัพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงาน โดยท่ีจาก 4 ดา้นดงักล่าว สามารถจดัอยูภ่ายใตปั้จจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน ไดด้งัน้ี  

     1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และดา้นความรับผิดชอบ จดัอยูใ่นปัจจยัจูงใจ  

      2. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน จดัอยูใ่นปัจจยัคํ้าจุน 

        จากวตัถุประสงค์การของศึกษาขอ้ท่ีสอง คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทํางานของกลุ่ม 

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
 

ลาํดบั ข้อคําถามที่มผีลต่อความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ ด้าน ปัจจยั 

1 
ท่านเขา้ใจงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีตอ้งปฏิบติั 
4.12 ความรับผิดชอบ 

จูงใจ 2 
ท่านปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จตามกาํหนดเวลา 
4.07 

ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน 
3 

ท่านไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถ 
4.02 

4 
บริษทัท่ีทาํงานอยูเ่ป็นท่ีรู้จกัของ

บุคคล 
3.87 ความมัน่คงในงาน 

คํ้าจุน 

5 
เม่ือปัญหาเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน

ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้สมอ 
3.80 

ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน 
 

      

         จากการวิเคราะห์สรุปผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ขอ้คาํถามปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

ของพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต โดยเรียงตามความสาํคญัตามค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก นาํมาจดัเรียง

แยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต ไดแ้ก่  1. ดา้น

ความรับผิดชอบ 2. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 3. ดา้นความมัน่คงในงาน  

โดยท่ีจาก 3 ดา้นดงักล่าว สามารถจดัอยูภ่ายใตปั้จจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน ไดด้งัน้ี  

     1. ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน จดัอยูใ่นปัจจยัจูงใจ  

     2. ดา้นความมัน่คง จดัอยูใ่นปัจจยัคํ้าจุน 
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         จากวตัถุประสงคก์ารของศึกษาขอ้ท่ีสาม คือ เพ่ือค้นหาปัจจยัด้านความพงึพอใจในการทํางานที่สามารถใช้

ในการจาํแนกกลุ่ม พนักงานในสํานักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
    

 

Structure Matrix 

Standardized Canonical 

Discriminant Function 

Coefficients 

 

ANOVA 

ขอ้คาํถาม 

ค่า 

Loading ขอ้คาํถาม 

ค่า 

Standardized 

Coefficients 

ขอ้คาํถาม 

ค่า 

F-Ratio 

ผูบ้งัคบับญัชารับฟัง

ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของท่าน 

0.367 บริษทัมีการมอบหมาย

งานท่ีชดัเจน และ

สอดคลอ้งกบัสภาพความ

เป็นจริง 

0.424 
ผูบ้งัคบับญัชารับฟัง

ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของท่าน 

10.970 

งานท่ีท่านไดรั้บ

มอบหมายมีความ

น่าสนใจ 

0.300 ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของท่าน 

0.418 งานท่ีท่านไดรั้บ

มอบหมายมีความ

น่าสนใจ 

7.342 

บริษทัมีการมอบหมาย

งานท่ีชดัเจน และ

สอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริง 

0.276 
งานท่ีท่านไดรั้บ

มอบหมายมีความ

น่าสนใจ 

0.334 บริษทัมีการมอบหมาย

งานท่ีชดัเจน และ

สอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริง 

6.206 

 

         จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 เคร่ืองมือ ซ่ึงไดแ้ก่ Structure Matrix, Standardized Canonical 

Discriminant Function Coefficients และ ANOVA พบว่า ขอ้คาํถามสําคญัท่ีสามารถใชจ้าํแนก 2 กลุ่ม มีจาํนวน 3 

ขอ้ดงัตารางดา้นบน และเม่ือนาํมาจดัเรียงแยกเป็นรายดา้น ซ่ึงจดัอยู่ในดา้น 1. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  

2. ดา้นลกัษณะงาน 3. ดา้นความรับผิดชอบ โดยท่ีจาก 3 ดา้นดงักล่าว สามารถจดัอยูภ่ายใตปั้จจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้า

จุน ไดด้งัน้ี  

      1. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา จดัอยูใ่นปัจจยัคํ้าจุน 

      2. ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความรับผิดชอบ จดัอยูใ่นปัจจยัจูงใจ 
 

         จากการพิจารณาคาํถามสาํคญัจาํนวน 3 ขอ้ท่ีใชใ้นการจาํแนก 2 กลุ่ม ซ่ึงเป็นคาํถามท่ีผา่นการประเมินแลว้

ว่ามีความสาํคญัและสามารถจาํแนกกลุ่มไดดี้ เพ่ือหาลกัษณะท่ีแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยการสร้าง Profile ของคนทั้ง 2 กลุ่มน้ีดว้ยตารางเปรียบเทียบ Profile ของคน 2 

กลุ่มและกราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยค่าเฉล่ีย เพ่ือจาํแนกลกัษณะท่ีแตกต่างของกลุ่มทั้ง 2 

กลุ่ม ดงัน้ี 
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ทาํใหส้ามารถสรุปลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม ไดด้งัน้ี 

         พนักงานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) กลุ่มประจาํสํานักงานใหญ่ มีความพึงพอใจในการ

ทาํงานภายใตห้วัขอ้ “ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่าน” “งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี

ความน่าสนใจ” “บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน และสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง”  มากกว่า กลุ่ม

พนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคําถามที่ใช้ในการ

จาํแนกกลุ่ม 

กลุ่มประจาํสํานักงานใหญ่ กลุ่มโรงงานฝ่ายผลติ 

ผู้บังคับบัญชารับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของท่าน 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[  ] สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ] ตํา่กว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ] สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[  ] ตํา่กว่าค่าเฉลีย่รวม 

งานที่ท่านได้รับ

มอบหมายมคีวาม

น่าสนใจ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[  ] สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ] ตํา่กว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ] สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[  ] ตํา่กว่าค่าเฉลีย่รวม 

บริษทัมกีารมอบหมาย

งานที่ชัดเจน และ

สอดคล้องกบัสภาพความ

เป็นจริง 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[  ] สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ] ตํา่กว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ] สูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[  ] ตํา่กว่าค่าเฉลีย่รวม 
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อภิปรายผล 

        จากการผลศึกษาการจาํแนกความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่ 

กบั พนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) ผูวิ้จยัขอนาํเสนอการอภิปราย

ผลดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจรวมของพนกังานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) สูงสุด 4 อนัดบั ซ่ึงผล

การศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้าน

ความมัน่คงในงาน และด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา อยูใ่นระดบัสูง 

โดยเลือกเปรียบเทียบภาพรวมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงาน โดย

อาศยัทฤษฎีของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ซ่ึงประชากรท่ีศึกษานั้นเป็นกลุ่มสาํนกังานใหญ่ หรือ

ท่ีศึกษาพนกังานฝ่ายผลิต เช่นเดียวกนั สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี พบความสอดคลอ้งกนัในผลการศึกษาของ 

จงกลนี จนัทร์ทะเล (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในส่วนการผลิต 

บริษทั จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จาํกัด จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในส่วนของปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามยั 

พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก ด้านการมีโอกาสได้รับความสําเร็จในการทํางาน กบัในด้านความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในอาชีพ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธานิธ์ิ นุกลูอ้ึงอารี (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ

ในงานของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) กรณีพนกังานบริษทัการบินไทยฯ สาํนกังานใหญ่ พบว่า 

พนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีปฎิบติังาน ณ สํานกังานใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ใน

ด้านการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน  

     จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) กบั

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษาในลกัษณะของพนกังานเหมือนกนั และลกัษณะขององคก์รมีความคลา้ยคลึงกนั สามารถ

สรุปไดว้่า พนกังานท่ีทาํงานบริษทัส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้น

ความมัน่คงในงาน มีส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบัพนักงานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) คือ ดา้นความ

รับผิดชอบ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสาเหตุท่ีดา้นของความพึงพอใจเหล่าน้ีแตกต่างกนั อาจ

เน่ืองมาจาก ในกลุ่มประชากรท่ีใชศึ้กษาของผูวิ้จยั ศึกษารวมทั้งสองกลุ่ม ไม่ไดแ้ยกเป็นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และอาจ

เป็นเร่ืองบริบทขององคก์รท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจแต่ละดา้นต่างกนั 

     และเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยเลือกงานวิจยัท่ีศึกษา เร่ืองความ

พึงพอใจในการทาํงาน โดยใชท้ฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) เหมือนกับผูวิ้จัย และใช้

กรอบการวิจยัเดียวกนั คือ การจาํแนกความแตกต่าง มีประเด็นท่ีน่าสนใจ จึงนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  ผลการการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงาน ระหว่างพนกังานในสาํนกังานใหญ่ กบัพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต พบว่า 

ดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) สูงสุด 4 อนัดบั ไดแ้ก่ ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภารัตน์ สมแรง (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการ

ทาํงานระหว่างพนักงานไทยในบริษทัคนไทย กับพนักงานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น และวฒันธรรมองค์กร พบว่า 

พนกังานทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจมาก ในดา้นความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน

ร่วมงาน และด้านความมัน่คงในงาน   
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     และเม่ือวิเคราะห์ต่อในส่วนของ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม พบว่า 

พนกังานทั้งสองกลุ่มของ บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั ใน

เร่ือง ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ และบริษัทมีการ

มอบหมายงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิทธิพงษ ์ธนาภรณ์ 

(2557) ศึกษาเร่ือง ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของนายทหารชั้นสัญญาบตัร กบันายทหาร

ชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานท่ี

สามารถใชจ้าํแนกกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มอยา่งมีนยัสาํคญั คือ ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะงาน เช่นเดียวกบังานวิจยั

ของ อาภารัตน ์สมแรง (2556) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ในเร่ือง 

งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าจากการเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานและใชก้รอบการจาํแนกความแตกต่าง ปัจจยัท่ีสามารถใชจ้าํแนกคนทั้งสองกลุ่ม

ได ้คือ ดา้นลกัษณะงาน ในส่วนของดา้นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอ่ืนๆ เช่น ในเร่ืองสวสัดิการบริการบริษทัโดยรวมมี

ความเหมาะสม และอาคาร สถานท่ีเป็นสัดส่วนชดัเจน ของอาภารัตน์ สมแรง หรือเร่ืองสถานะของอาชีพ ในงาน

ของ อิทธิพงษ ์ธนาภรณ์  ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งดงักล่าว สามารถอธิบายในเชิงทฤษฎีการวิจยัไดว้า่ไดว้า่ เน่ืองจาก 

คุณอาภารัตน์ ไดศึ้กษาจาํแนกความแตกต่างดา้นลกัษณะเช้ือชาติของบริษทั ส่วนคุณอิทธิพงษ ์ศึกษาความแตกต่าง

ในดา้นสายบงัคบับญัชา แต่ในงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาสองแผนกหลกัท่ีปฏิบติังานอยู่คนละพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจเป็น

เพราะรูปแบบบริษทั หรือองคก์รท่ีศึกษามีความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงจึงทาํใหไ้ม่มีความสอดคลอ้งกนัในบางปัจจยั  

     

5.  สรุปผลการศึกษา 

        สรุป  

        จากการผลศึกษาการจาํแนกความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่ 

กบั พนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานในสาํนกังาน

ใหญ่มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานสูงสุดในดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดใน

ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก้ือกูล ส่วนของพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิตนั้น พบว่า มีระดบัความพึงพอใจใน

การทาํงานสูงสุดในดา้นความรับผิดชอบ และมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี

เก้ือกูลเหมือนกบัพนกังานในสํานักงานใหญ่ และส่วนปัจจยัท่ีใชจ้าํแนกความแตกต่างของพนกังานทั้งสองกลุ่ม 

พบว่า  คือเร่ืองผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ และ

บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มของโรงงานฝ่าย

ผลิตมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่กลุ่มสาํนกังานใหญ่ทั้ง 3 ขอ้ นัน่หมายความวา่ กลุ่มโรงงานฝ่ายผลิตมีความพึงพอใจใน 3 ขอ้

ดงักล่าว นอ้ยกวา่กลุ่มสาํนกังานใหญ่ 
 

        ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

         1. ปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานในสํานกังานใหญ่ คือ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัการท่ีพนกังานสามารถทาํงานไดต้าม
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ความสามารถจนเสร็จส้ิน และประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน โดยการให้

รางวลัเป็นส่ิงตอบแทน จะยิ่งทําให้พนักงานกระตือรือร้นในการทํางานเพ่ิมข้ึนไปอีก ท้ายท่ีสุดก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีสูงข้ึน  

         และในดา้นท่ีพนกังานในสาํนกังานใหญ่มีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี

เก้ือกูล ภายใตห้วัขอ้เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ พนกังานมีความเห็นดว้ยตํ่า

ท่ีสุด จากผลตรงน้ียิ่งสะทอ้นให้เห็นว่าการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานในสํานกังานใหญ่สมควรเป็นเร่ืองของเงิน

รางวลั เน่ืองจากเงินเดือนและสวสัดิการ เป็นดา้นปัจจยัคํ้ าจุน ท่ีทางบริษทัตอ้งพยายามลดปัจจยัท่ีจะส่งผลให้เกิด

ความไม่พอใจใหน้อ้ยท่ีสุด ควรมีเคร่ืองมือ หรือระบบในการวดัผลงานท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมใน

การพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสั รวมถึงปรับปรุงเพ่ิมเติม สวสัดิการใหจู้งใจและเป็นประโยชนอ์ย่างทัว่ถึงกบั

พนักงาน และควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานท่ี

พนกังานรับผิดชอบ และจากการสอบถามพบว่า ในส่วนของการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจาํปี ถูกจาํกดัโดยระดบั

ตาํแหน่งงาน และจาํนวนเปอร์เซ็นต์ของการข้ึนเงินเดือนในปริมาณอตัราเฉล่ียท่ีลดน้อยลงในแต่ละปี ดังนั้น

พนกังานจึงมีความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าววา่ยงัไม่เพียงพอ 

         2. ปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต คือ ดา้นความรับผิดชอบ พนกังานมี

ความพึงพอใจในระดบัสูงสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการมอบหมายงานท่ีชดัเจน ใหอ้าํนาจพนกังานในการตดัสินใจ

ในงานในส่วนท่ีรับผิดชอบมากข้ึน เพราะการไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ จะทาํใหพ้นกังานรู้สึกว่าตนเองสาํคญั 

และเป็นส่วนหน่ึงของงาน ทา้ยท่ีสุดก่อใหเ้กิดความผกูพนัในงานและตวัองคก์ร ส่งอาจจะผลทาํใหอ้ตัราการลาออก

ลดลง 

         และในด้านท่ีพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิตมีระดับความพึงพอใจตํ่าสุด พบว่าเป็นด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ท่ีเก้ือกูล เช่นเดียวกบัพนกังานในสาํนกังานใหญ่ โดยพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิตมีระดบัความเห็น

ดว้ยตํ่าท่ีสุดในหวัขอ้ ระบบสวสัดิการ ประโยชนเ์ก้ือกูลท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุผลหน่ึงของการ

ลาออกของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิต ท่ีไม่มีความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บ อีกทั้งยงัพบว่า ปัจจยัท่ีใช้

จาํแนกความแตกต่างของพนกังานทั้งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ เร่ืองผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ งานท่ี

ไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ และบริษทัมีการมอบหมายงานท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 

กลุ่มของโรงงานฝ่ายผลิตอยู่ในฝ่ังลบ ซ่ึงหมายความว่า มีความพึงพอใจ นอ้ยกว่ากลุ่มสาํนกังานใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหาร

ควรใหค้วามสําคญักบัปัจจยั 3 เร่ืองน้ีดว้ย ผูวิ้จยัคาดการณ์ไดว้่า อตัราการลาออกของพนกังานโรงงานฝ่ายผลิตท่ี

มากกว่าพนักงานในสํานักงานใหญ่ เน่ืองมาจากปัจจยัเหล่าน้ียงัขาดอยู่สําหรับพนักงานฝ่ายผลิต หากผูบ้ริหาร

สามารถแกไ้ขปํญหา โดยมีการทบทวนเร่ืองนโยบายในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงอาจจะ

เป็นทางออกท่ีจะช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังานในโรงงานฝ่ายผลิต 

        3. จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจโดยรวมของ บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ บังคับบัญชา แต่เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานปัจจุบนัยงัไม่สะทอ้นปัจจยัเหล่าน้ีอย่างครบถว้น ดงันั้น

บริษทัควรนาํผลการวิจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ไม่เฉพาะแค่โดยรวม แต่สามารถลงรายละเอียดไดถึ้ง

พนกังานแต่ละกลุ่ม ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานให้มีความ
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เหมาะสม โดยอาจจะเพ่ิมในส่วนท่ีสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในแบบประเมินดว้ย เพ่ือท่ี

ผูบ้ริหารจะนาํขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนน้ี ไปปรับปรุงนโยบายการบริหารองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

      1. ในการศึกษาเร่ืองการจาํแนกความแตกต่าง บางคร้ังอาจเกิดปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่าง

กนั  โดยอาจจะตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมในตวัแบบสอบถาม เพ่ือใหส้ามารถแยกคนทั้งสองกลุ่มได ้ซ่ึงหากมีการวิจยัใน

คร้ังต่อไป ควรเร่ิมตน้ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกก่อน เพ่ือศึกษาก่อนว่าสาเหตุจริงๆ แลว้ กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

แตกต่างกนัในเร่ืองอะไร และนาํมาพฒันาในแบบสอบถามก่อนทาํการวิจยั     

      2. เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัไดเ้ลือกทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่าง เฉพาะในส่วนของระดบัปฏิบติัการทั่วไป

เท่านั้น ซ่ึงหากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป อาจมีการศึกษาเพ่ิมในระดบัหวัหนา้แผนก จนถึงผูจ้ดัการ และสามารถเก็บ

แบบสอบถามไดล้ะเอียดข้ึน ไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของสาํนกังานใหญ่ กบัโรงงานฝ่ายผลิต ซ่ึงหากตอ้งการทราบ

ความแตกต่างจริงๆ ในเชิงนโยบายท่ีสามารถจะวางนโยบายไดรั้ดกุมมากข้ึน ในการวิจยัคร้ังหนา้อาจจะตอ้งมีการ

เปรียบเทียบในเร่ืองของสายบงัคบับญัชาดว้ยเช่นกนั 

      3. ขอ้จาํกดัของงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการทาํแบบสอบถาม โดยการตอบแบบเลือก

ตวัเลือกเดียวในแบบสอบถาม หรือการตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกหนา้ โดยในชุดท่ี Error มีประมาณ 25 ชุด จาก 

200 ชุด แต่มีวิธีแกปั้ญหาโดยการเก็บเพ่ิมเติมในส่วนท่ีใชง้านไม่ได ้ซ่ึงหากมีการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการเก็บ

แบบสอบถามเผื่อไว ้และควรมีการตรวจสอบใหล้ะเอียดท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามเสร็จ 
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การจําแนกความแตกต่างทางด้านทศันคติต่ออาชีพผู้ช่วยการพยาบาลของนักเรียนระดับช้ัน

มธัยมศึกษาปีทีห่กทีอ่าศัยอยู่ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอเมืองกบันอกเขตอาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์  

The Classification attitude toward nursing assistant profession between high school 

grade 12 in capital district and other districts, Burirum 

 วนุิตตา ดาววฒันะทรัพย์1 และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 
Winutta Daowatthanasap and Pantitra Puttamanonda 

  

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1. เพ่ือศึกษาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี

หกท่ีอาศยัอยูภ่ายในอาํเภอเมืองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์2. เพ่ือศึกษาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยูภ่ายนอกเขตอาํเภอเมืองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์3. เพ่ือคน้หาทศันคติต่ออาชีพ

ผูช่้วยการพยาบาลท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ

เมือง กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคือนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกกลุ่มละ 100 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามวดัทศันคติ

ต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาล นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Discriminant Analysis Chi-Square Test และ ANOVA ผลจากการวิจยัในภาพรวมพบวา่ ทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการ

พยาบาลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ีหกในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองต่างจากนกัเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการยอมรับในสังคม ดา้นลกัษณะอาชีพ ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น กลุ่มนอกเขตอาํเภอ

เมืองมีทศันคติสูงกวา่กลุ่มอาํเภอเมือง  

คาํสาํคัญ: ทัศนคติ, ผู้ช่วยการพยาบาล, นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ีหก 

Abstract 

The purposes of this research are studying the attitude of nurse assistant from student who studies in high school grade 

12th in capital district, Burirum and other districts. Moreover, this research wills classification between student who 

studying in high school grade 12th in capital district and other districts, Burirum. The sample group was 200 people which 

divided into two groups - a hundred of them from capital district and another half of them from other districts. Data will 

apply by using questionnaires. The data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, and standard 

deviation, Discriminant Analysis, Chi-Square Test and ANOVA. The major findings were as follows; The 4 factor to 

classification the attitude of nurse assistant who studying on high school grade 12 in capital district and other districts, 

Burirum The result of this study found the factors that affecting to both group is Social acceptance, occupation, 

relationships with others , operations (attitude of other districts higher than capital district) 

Keywords: The attitude toward nursing assistant profession, nursing assistant, high school grade 12. 
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1. บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

     ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ และ ดร. กฤษดา แสวงดี ไดก้ล่าวถึงสภาพการขาดแคลนพยาบาล

ของประเทศไทยในปัจจุบันไวใ้นวารสารสภาการพยาบาล (2556) ว่าสาเหตุของความขาดแคลนท่ีสําคญัอยู่ 2 

ประการ คือ 1) ความตอ้งการทางดา้นสุขภาพของประชาชนเพ่ิมสูงข้ึน และ 2) มีขอ้จาํกดัในการจา้งและไม่สามารถ

รักษากาํลงัพยาบาลไวใ้นระบบสุขภาพได ้ถึงแมว้่าการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทยจะมีการ

ดาํเนินการแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองแต่ความตอ้งการพยาบาลก็ยงัคงเพ่ิมมากข้ึนอยู่ดี ผลการศึกษาของสภาการพยาบาล

เพ่ือคาดคะเนประมาณความตอ้งการพยาบาลในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562 ประเทศ

ไทยจะมีความต้องการพยาบาลในอตัราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อ ประชากร 400 คน ซ่ึงจากผลสํารวจสํามะโน

ประชากรในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีประชาชนอาศยัอยู่ในประเทศไทย 65.4 ลา้นคน และผูใ้ช้บริการชาวต่างชาติ

ประมาณ 2 ลา้นคน จึงควรจะมีพยาบาลวิชาชีพประมาณ 168,500 คน ในขณะท่ีกลบัมีพยาบาลวิชาชีพท่ีทาํงานใน

ภาคบริการสุขภาพทัว่ประเทศประมาณ 125,250 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553, สภาการพยาบาล) ซ่ึงมี

จาํนวนใกลเ้คียงกบัประเทศไตห้วนั แต่ประชากรไทยกลบัสูงกว่าไตห้วนัถึง 3 เท่า จากขอ้มูลดงักล่าว ประเทศไทย

จึงยงัคงขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอยูป่ระมาณ 43,250 คน  

     จากเวบ็ไซต ์Hfocus ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตร์วบรวมข่าวเก่ียวกบัสาธารณสุขภายในประเทศ ไดใ้หข้อ้มูลภายในเวบ็ไซต์

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ไวว้า่ดร. กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล ไดก้ล่าวถึงปัญหาการขาด

แคลนพยาบาลว่า “ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลสาเหตุมาจากแรงจูงใจไม่เพียงพอ งานหนกั สวสัดิการตํ่า มีความ

เหล่ือมลํ้าของวิชาชีพ ค่าตอบแทนตํ่ากว่าแพทย ์ทาํให้พยาบาลลาออกจากระบบมากข้ึน ในปัจจุบนัมีพยาบาลใน

ระบบ 1.3 แสนคน แต่ความตอ้งการพยาบาลปี พ.ศ. 2558 อยู่ท่ี 1.6 แสนคน คาดว่าปี พ.ศ. 2562 อตัราขาดแคลน

พยาบาลเพ่ิมเป็น 5 หม่ืนคน ขณะท่ีสามารถผลิตพยาบาลเขา้สู่ระบบปีละ 1 หม่ืนคนเท่านั้น” จึงทาํใหท้ั้งทางภาครัฐ

และเอกชนต่างใหค้วามสนใจในปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน และไดป้รับตวักนัเพ่ือ

ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้เพ่ิมมากข้ึนทั้งพยาบาลและผูช่้วยทางการพยาบาล เป็นตน้ เพ่ือรองรับกบัจาํนวน

ผูป่้วยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปีนัน่เอง 

     จากสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลดงักล่าว จึงทาํใหเ้กิดสถานศึกษาสาํหรับสอนหลกัสูตร

ผูช่้วยการพยาบาลภายในประเทศไทย และมีจาํนวนมากข้ึนในแต่ละปี โดยการเรียนในหลกัสูตรผูช่้วยการพยาบาล

นั้นเป็นการเรียนหลกัสูตรในระยะสั้น 6 เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบติั 3 เดือน เม่ือจบการศึกษา

แลว้สามารถเขา้ทาํงานท่ีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนได ้ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของผูช่้วยการพยาบาลนั้น ตอ้ง

ส่งเสริมให้ผูป่้วยสามารถดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัไดต้ามปกติให้เร็วท่ีสุด ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของ

พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือใหส้ามารถใชเ้วลาในการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพในระยะรุนแรง หรือมีความซบัซอ้นได ้

นอกจากนั้นแลว้ผูช่้วยการพยาบาลยงัมีหนา้ท่ีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ จดัเตรียม เกบ็รักษาของเคร่ืองใชทุ้กชนิดให้

อยู่ในสภาพท่ีใชก้ารไดอ้ยู่เสมอ ศึกษาและสังเกตอาการผูป่้วยเพ่ือดาํเนินการพยาบาล และการรายงาน ช่วยชาํระ

ร่างกาย ผูป่้วย ป้อนอาหาร และช่วยเหลือให้ไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่า ให้การพยาบาล จดัทาํความสะอาดบริเวณ

ส่ิงแวดลอ้มผูป่้วย ให้ความช่วยเหลือผูป่้วยอย่างใกลชิ้ด ให้ความสะดวกแก่ผูป่้วยและญาติผูป่้วย บนัทึกอุปสรรค
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ปัญหาในการปฏิบติังานและรายงาน หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค ซ่ึงผูช่้วยพยาบาล

จะตอ้งมีความรู้และทกัษะเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดูแลผูป่้วย เพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งมีคุณภาพ เนน้การใหก้าร

ช่วยเหลือดูแลผูป่้วยอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดว้ย 

     เม่ือปี พ.ศ. 2552 ทางผูวิ้จยัและครอบครัวไดด้าํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ซ่ึงก็คือ

โรงเรียนอุบลราชเวชการบริบาล ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนหลกัสูตรผูช่้วยการพยาบาล เป็น

หลกัสูตรระยะสั้น โดยทาํการสอนในหลกัสูตรการดูแลผูป่้วย เด็กเล็ก และผูสู้งอายุ โดยแบ่งการเรียนการสอน

ออกเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบติั 3 เดือน กระทัง่ปี พ.ศ. 2555 ทางผูวิ้จยัและครอบครัวจึงไดท้าํการเปิด

โรงเรียนสอนผูช่้วยหลกัสูตรการพยาบาลอีกแห่ง ซ่ึงกคื็อโรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาล ณ จงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือเป็น

การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจเพราะในช่วงเวลานั้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์มีโรงเรียนสอนหลกัสูตรผูช่้วยการพยาบาลเพียงแห่ง

เดียวเท่านั้น จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2558 ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีไดมี้โรงเรียนสอนผูช่้วยหลกัสูตรการพยาบาลเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 7 แห่งดว้ยกนั ซ่ึงทาํให้ผูวิ้จยัและครอบครัวไดต้ดัสินใจขายโรงเรียนอุบลราชเวชการบริบาลไปดว้ย

เหตุผลทางการแข่งขนัท่ีสูงเกินไป และไดห้นัมาสนใจโรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์การบริบาล ซ่ึงทาํใหท้างผูวิ้จยัและ

ครอบครัวได้ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับท่ีเคยประสบมาจากโรงเรียนอุบลราชเวชการบริบาลซ่ึงก็คือไดมี้

โรงเรียนสาํหรับสอนหลกัสูตรผูช่้วยการพยาบาลเพ่ิมข้ึนอีกแห่ง กลายเป็นภายในจงัหวดับุรีรัมยมี์โรงเรียนมากถึง 3 

แห่งดว้ยกนั ส่งผลใหย้อดนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนกบัทางโรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาลมีจาํนวนลดนอ้ยลง และ

นอกเหนือจากปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้ อีกหน่ึงอุปสรรคก็คือความทศันคติท่ีมีต่อวิชาชีพผูช่้วยการพยาบาล ซ่ึงจากการ

ดาํเนินการมากว่า 2 ปี ทาํใหท้างผูวิ้จยัไดส้ังเกตเห็นว่านกัเรียนท่ีสมคัรเรียนกบัทางโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น

นกัเรียนท่ีอาศยัอยู่นอกเขตอาํเภอเมืองมากกว่าท่ีจะอาศยัอยู่ภายในเขตอาํเภอเมือง ขณะท่ีการประชาสัมพนัธ์ของ

ทางโรงเรียนกลบัมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มเด็กท่ีอาศยัอยูภ่ายในอาํเภอเมืองมากกวา่ 

     จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ จึงทาํให้ทางผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหก

ภายในจงัหวดับุรีรัมยท่ี์มีต่อวิชาชีพผูช่้วยการพยาบาลวา่เป็นอยา่งไร กลุ่มนกัเรียนท่ีอาศยัอยูภ่ายในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง 

และกลุ่มนกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ภายในพ้ืนท่ีนอกเขตอาํเภอเมืองนั้นมีทศันคติต่อวิชาชีพผูช่้วยการพยาบาลแตกต่างกนั

อยา่งไร เพ่ือท่ีจะไดน้าํผลการวิจยัไปใชใ้นการวิเคราะห์ ประเมินความสาํคญัของปัญหา และหาทางแกไ้ข ตลอดจาก

เพ่ือช่วยวางแผนในการดาํเนินการและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมจาํนวนนกัเรียนท่ีสมคัรเรียนกบัทาง

โรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาลต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยูภ่ายในอาํเภอ

เมืองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์

     2. เพ่ือศึกษาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยู่ภายนอกเขต

อาํเภอเมืองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
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     3. เพ่ือคน้หาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี

หกท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1. ทราบความแตกต่างท่ีสําคญัระหว่างกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหก ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองและ

นอกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์โดยนาํผลจากการวิเคราะห์ทศันคติท่ีไดไ้ปวางแผนการดาํเนินงานของ

องคก์รว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ตลอดจนถึงการวิเคราะห์แผนการตลาดเพ่ือใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนกลุ่มในเขต

พ้ืนท่ีอาํเภอเมืองและกลุ่มนอกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง 

     2. ทราบทศันคติของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง ซ่ึงช่วยในการคน้หาขอ้จาํกดั

ภายในองคก์ร และทาํใหส้ามารถหาวิธีการแกไ้ขขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนได ้

     3. ทราบทศันคติของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกนอกเขตอาํเภอเมือง เพ่ือใชใ้นการวางแผนดาํเนินการ 

โดยผลวิจยัอาจใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรายละเอียดในการดาํเนินการแกปั้ญหาภายในและภายนอกองคก์ร

และปรับปรุงแผนงานในส่วนการตลาดขององคก์ร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกีย่วข้องกบัทศันคติทีม่ต่ีออาชีพการพยาบาล 

     ทศันคติต่ออาชีพการพยาบาลนั้น แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ (เพลินตา พรหมบวัศรี, 2545) 

        1. ดา้นการยอมรับในสงัคม หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงวา่อาชีพผูช่้วยการพยาบาลไดรั้บการยอมรับของคนในสงัคม 

ไดแ้ก่ การยกยอ่งจากสงัคม ความมีเกียรติของอาชีพ ฐานะของอาชีพ และประโยชนข์องอาชีพการพยาบาลต่อสงัคม 

        2. ดา้นลกัษณะอาชีพ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะเด่นของอาชีพการพยาบาล ไดแ้ก่ ความมัน่คงในอาชีพ 

ความเสียสละต่อสงัคม ความรับผิดชอบของอาชีพ ความมีเอกลกัษณ์ของอาชีพ ความมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

และโอกาสในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพผูช่้วยการพยาบาล 

        3. ดา้นการปฏิบติังานในอาชีพ หมายถึง องคป์ระกอบและผลจากการทาํงานในอาชีพการพยาบาล ไดแ้ก่ ความรู้

ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ความภาคภูมิใจในงาน ผลกระทบของการทาํงานต่อภาวะสุขภาพ โอกาสเส่ียงจากการปฏิบติังาน

และช่วงเวลาในการปฏิบติังาน 

        4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในอาชีพผูช่้วยการพยาบาล

กบัผูร่้วมงาน ผูป่้วย และญาติ ไดแ้ก่ การยกยอ่งจากผูร่้วมงาน ผูป่้วยและญาติ ความร่วมมือจากผูร่้วมงาน ผูป่้วยและ

ญาติ ลกัษณะของความสมัพนัธ์และมนุษยส์มัพนัธ์ต่อผูร่้วมงาน ผูป่้วยและญาติ 

        5. ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงความกา้วหนา้ในอาชีพการพยาบาล ไดแ้ก่ โอกาสในการศึกษา

ต่อ ค่าตอบแทน สวสัดิการในการทาํงานและความเท่าเทียมของอาชีพการพยาบาลกบัอาชีพอ่ืน 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกภายในเขตพ้ืนท่ี

จงัหวดับุรีรัมย ์โดยกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 1. กลุ่มนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี

หก เขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีจาํนวน 100 คน 2. กลุ่มนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหก 

นอกเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 100 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     1.กาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มนกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ภายในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองและนอกเขตพ้ืนท่ี

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์และใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน 

     2.การสุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เป็นวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่

อาศยัความน่าจะเป็น ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกภายในจงัหวดับุรีรัมย ์

จาํนวน 66 โรงเรียน มีจาํนวนนกัเรียนรวม 10,605 คน มีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองจาํนวน 9 โรงเรียน และ

นอกเขตอาํเภอเมืองจาํนวน 57 โรงเรียน และสุ่มโรงเรียนท่ีจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยไดโ้รงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ

เมือง 5 โรงเรียน นอกเขตอาํเภอเมือง 10 โรงเรียน และสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายในการเก็บแบบสอบถามกบันกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหก จนครบจาํนวน 200 คน 

     3.ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไว ้โดยการเดินทางไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และ

ขอความร่วมมือจากนกัเรียนในการทาํแบบสอบถาม โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลอยู่ในช่วงระหว่างวนัท่ี 5 

มกราคม 2559- 14 มกราคม 2559 

     4.เก็บรวบรวมแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุดจากกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการเก็บขอ้มูลและนาํแบบสอบถามท่ีไดจ้าก

กลุ่มตวัอยา่งมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํแนกได ้ดงัน้ี 

     1.สถิตเิชิงพรรณนา 

     -การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     2.สถิตเิชิงอนุมาน 

     เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์ความแตกต่าง ไดแ้ก่ Discriminant Analysis, Chi-Square Test และ ANOVA 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลจากการศึกษาการการจาํแนกความแตกต่างทางดา้นทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองกบันอกเขตอาํเภอเมือง ภายในจงัหวดับุรีรัมย ์ผูวิ้จยันาํหัวขอ้

และวตัถุประสงคม์าอภิปรายได ้ดงัน้ี 

        1) ดา้นการยอมรับในสังคม พบว่า อาชีพผูช่้วยพยาบาลเป็นอาชีพท่ีมีรายไดดี้ ในดา้นน้ีกลุ่มนอกอาํเภอเมืองมี

ทศันคติท่ีดีกว่ากลุ่มอาํเภอเมือง อาจจะเน่ืองจากว่าอาชีพผูช่้วยการพยาบาลนั้นมีรายไดร้วมต่อเดือนมากกว่ารายได้

โดยเฉล่ียของครอบครัว และนอกจากเงินเดือนแลว้ ในอาชีพน้ียงัมีเงินรายไดพิ้เศษนอกเหนือจากเงินเดือน ส่งผลให้

นกัเรียนในกลุ่มนอกเมืองนั้นมองวา่อาชีพผูช่้วยพยาบาลมีรายไดดี้กวา่กลุ่มในเมือง 

        2) ด้านลกัษณะอาชีพ พบว่า อาชีพผูช่้วยการพยาบาลทาํให้เป็นคนมีเมตตากรุณา ท่ีนักเรียนในระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ีหกในกลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองมีทศันคติท่ีดีกว่ากลุ่มอาํเภอเมือง อาจจะเป็นเพราะว่า อาชีพการ

พยาบาลเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและชีวิตมนุษย ์และความมีสุขภาพดีของประชาชน ตอ้งคลุกคลีกบัคนเจ็บป่วย 

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีแต่ส่ิงไม่สวยงาม เตม็ไปดว้ยความทุกข ์จึงเป็นอาชีพท่ีมีภาระหนกั ตอ้งเสียสละมาก (เพลิน

ตา พรหมบวัศรี, 2545) ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้จะประกอบอาชีพผูช่้วยการพยาบาลจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีเมตตา กรุณา 

        3) ดา้นการปฏิบติังาน พบวา่ ต่อใหเ้ลือกประกอบอาชีพอ่ืนไดย้งัคงจะทาํงานอาชีพผูช่้วยการพยาบาล นกัเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีหกนอกเขตอาํเภอเมืองมีทัศนคติในด้านการปฏิบัติงานดีกว่ากลุ่มอาํเภอเมือง 

เน่ืองจากว่าการปฏิบติังานในอาชีพการพยาบาล ตอ้งหมุนเวียนกนัเพ่ือให้บริการผูป่้วยตลอดเวลา ซ่ึงเป็นบทบาท

หนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญัของอาชีพ ซ่ึงจะตอ้งครอบคลุมทั้งดา้นการดูแลรักษา การป้องกนั การส่งเสริมสุขภาพและการ

ฟ้ืนฟูสุขภาพ จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่งานพยาบาลเป็นงานท่ีหนกัและก่อใหเ้กิดความเครียดต่อผูป้ฏิบติังานสูง โดยเฉพาะ

จากสาเหตุท่ีตอ้งปฏิบติังานเวรกลางคืนซ่ึงเป็นเวลาพกัผอ่น นอกจากน้ีในการปฏิบติังานพยาบาล ผูช่้วยการพยาบาล

จะตอ้งให้ความเมตตากรุณาต่อผูป่้วยและปฏิบติัดว้ยความนุ่มนวล แต่ในทางปฏิบติักลบัมกัถูกมองว่าขาดความ

เมตตา กรุณาและความนุ่มนวล ซ่ึงอาจเกิดจากการไม่พึงพอใจในผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงาน  (เพลินตา พรหม

บวัศรี, 2545) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่างานดา้นการพยาบาลนั้นเป็นงานท่ีหนัก ทาํให้นกัเรียนกลุ่มในเขตอาํเภอเมืองมี

ความคิดวา่ถา้เลือกอาชีพอ่ืนไดก้จ็ะไม่เลือกอาชีพผูช่้วยการพยาบาล แตกต่างจากกลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองท่ีคิดว่าแม้

งานจะหนกัแต่กจ็ะเลือกอาชีพผูช่้วยการพยาบาล 

        4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น พบว่า อาชีพผูช่้วยการพยาบาลมุ่งเนน้การใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนของ

ผูป่้วยโดยเสมอกนั ซ่ึงนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกกลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองมีทศันคติในขอ้น้ีดีกว่ากลุ่ม

อาํเภอเมือง เพราะว่ากลุ่มในเขตอาํเภอเมืองนั้นเห็นว่า ผูช่้วยการพยาบาลตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นท่ีพ่ึงแก่ผูป่้วย 

เขา้ใจ เห็นใจ ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนของผูป่้วยโดยเสมอหน้ากัน ปฏิบติัต่อผูป่้วยดว้ยกริยาวาจาท่ีดี 

ตระหนกัถึงความสําคญัของผูป่้วยว่าคือบุคคลสําคญัท่ีสุดในอาชีพน้ี (เพลินตา พรหมบวัศรี, 2545)  และ อาชีพ

ผูช่้วยการพยาบาลควรมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน กลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองมีทศันคติท่ีดีกว่ากลุ่มอาํเภอเมือง 

เน่ืองจากกลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองอาจจะมองว่าตนเองไม่จาํเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลบาง

คนหรือบางกลุ่มท่ีไม่ไดมี้สายงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนักเ็ป็นได ้
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5.  สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง      

     พบว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

70 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด มีอาย ุ18 ปี คิดเป็นร้อยละ 61 ทั้งหมดต่างศึกษาอยูใ่นโรงเรียนสงักดัของรัฐบาล 

วิชาท่ีชอบคือวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.5 เกรดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 52 ระดับ

การศึกษาของผูป้กครองตํ่ากว่าระดบัมธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 39 อาชีพของผูป้กครอง เกษตรกรมีจาํนวนมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 ปัจจุบนั

อาศยัอยูก่บับิดามารดาเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.5 

ทัศนคตต่ิออาชีพผู้ช่วยการพยาบาลของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่หก ภายในเขตพื้นที่จงัหวดับุรีรัมย์ 

     จากการศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ีหกท่ีอาศยัอยูภ่ายในอาํเภอเมืองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ในรายดา้นขอ้คาํถามท่ีมีความสาํคญัไดแ้ก่ ด้าน

การยอมรับในสังคม อาชีพผูช่้วยการพยาบาลเป็นอาชีพท่ีไม่ไดรั้บการยกย่องในสังคม ด้านลักษณะอาชีพ อาชีพ

ผูช่้วยการพยาบาลทาํให้ท่านรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ด้านการปฏิบัติงาน อาชีพผูช่้วยการพยาบาลทาํให้ท่านตอ้ง

เหน็ดเหน่ือยทั้งวนั การปฏิบติังานการพยาบาลทาํให้เส่ียงต่อการติดเช้ือโรค การปฏิบติังานการพยาบาลทาํให้

พกัผ่อนไม่เป็นเวลา การปฏิบติังานการพยาบาลทาํให้รู้สึกภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือเพ่ือนมนุษย  ์การปฏิบติังานการ

พยาบาลจาํเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูป่้วยเป็นสาํคญั ด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน อาชีพผูช่้วย

การพยาบาลกาํหนดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วย อาชีพผูช่้วยการพยาบาลควรมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน ด้าน

ความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพ ผูช่้วยการพยาบาลตอ้งทาํงานหนกัอยูเ่สมอ 

     จากการศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ศึกษาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ีหกท่ีอาศยัอยูภ่ายนอกเขตอาํเภอเมืองในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมยพ์บวา่ในรายดา้นขอ้คาํถามท่ีมีความสาํคญัไดแ้ก่ 

ด้านการยอมรับในสังคม อาชีพผูช่้วยการพยาบาลเป็นอาชีพท่ีตอ้งเสียสละความสุขส่วนตวัเพ่ือสังคม ด้านลักษณะ

อาชีพ อาชีพผูช่้วยการพยาบาลทาํใหท่้านสามารถช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยไ์ดทุ้กโอกาส อาชีพผูช่้วยการพยาบาลทาํให้

ท่านรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบติังานการพยาบาลทาํให้รู้สึกภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือเพ่ือน

มนุษย์ การปฏิบัติงานการพยาบาลจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องคํานึงถึงความต้องการของผูป่้วยเป็นสําคัญ ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัผู้อ่ืน อาชีพผูช่้วยการพยาบาลควรมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน อาชีพผูช่้วยการพยาบาลกาํหนด

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วย อาชีพผูช่้วยการพยาบาลกาํหนดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัญาติผูป่้วย อาชีพผูช่้วยการพยาบาล

มุ่งเนน้การให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนของผูป่้วยโดยเสมอกนั อาชีพผูช่้วยการพยาบาลมุ่งเน้นให้รู้สึกเป็น

สมาชิกร่วมหมู่คณะ โดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ 

        จากการศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คน้หาทศันคติต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองกบันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกท่ี

อาศยัอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จะพบว่ามี 5 ขอ้คาํถามท่ีทาํใหส้องกลุ่มแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การให้

ความเคารพสิทธิมนุษยชนของผูป่้วย ผูช่้วยการพยาบาลเป็นอาชีพท่ีมีรายไดดี้ ผูช่้วยการพยาบาลควรมีความสมัพนัธ์
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ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน ต่อให้เลือกอาชีพอ่ืนไดก้็ยงัคงทาํงานผูช่้วยการพยาบาล และผูช่้วยการพยาบาลทาํให้เป็นคนมี

เมตตากรุณา กลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่กลุ่มอาํเภอเมือง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     1. จากการศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหกในเขตพ้ืนท่ี

อาํเภอเมืองและนอกเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ซ่ึงทางโรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาลนั้นท่ีเดิมท่ีเคย

มุ่งเนน้ในการทาํการตลาดกบักลุ่มในเขตอาํเภอเมือง ควรท่ีจะทาํการตลาดกบักลุ่มนอกเขตอาํเภอเมืองเมืองใหม้าก

ข้ึน เน่ืองจากกลลุ่มอาํเภอเมืองมีทศันคติแตกต่างจากกลุ่มนอกเขตอาํเภอเมือง และยงัมีทศันคติในแง่บวกกบัอาชีพ

ผูช่้วยการพยาบาล ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและสามารถเพ่ิมจาํนวนนกัเรียนใหเ้ขา้มาเรียน

กบัโรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาลไดม้ากกวา่โรงเรียนผูช่้วยการพยาบาลอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับุรีรัมยไ์ดด้ว้ย 

     2. ผลจากการศึกษาทศันคติท่ีมีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลทาํให้ช้ีให้เห็นแนวทางในการเขียนแผนการตลาด 

อย่างเช่นในเร่ืองของรายไดท่ี้กลุ่มในอาํเภอเมืองให้ความสําคัญมากกว่ากลุ่มนอกเขตอาํเภอเมือง เพ่ือช่วยให้

โรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์บริบาลมีจาํนวนนักเรียนจากกลุ่มอาํเภอเมืองเพ่ิมมากข้ึน ในแผนการตลาดของทาง

โรงเรียนบุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาล ควรท่ีจะมีการเขียนแผนการตลาดท่ีแตกต่างจากกลุ่มนอกเขตอาํเภอเมือง โดยนาํส่ิง

ท่ีแต่ละกลุ่มใหค้วามสาํคญัและมีทศันคติท่ีดีมาใชช้กัจูงใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัเรียนนั้นๆ เพ่ือใหน้กัเรียนในกลุ่ม

นั้นเกิดความสนใจและมีความต้องการท่ีจะเขา้ศึกษาในอาชีพน้ีและเลือกโรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์บริบาลเป็น

โรงเรียนท่ีจะเขา้รับการศึกษา 

     3. จากการศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลนั้น ผลจากการศึกษาสามารถทาํให้ทางโรงเรียน

บุรีรัมยอิ์นเตอร์บริบาลไดว้างแผนการปรับทศันคติและใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ทางนกัเรียนวา่แทจ้ริงแลว้อาชีพผูช่้วย

การพยาบาลนั้นมีลกัษณะการทาํงานอย่างไร มีความปลอดภัยในอาชีพไม่ต่างกับอาชีพอ่ืนๆ และยงัเป็นการ

ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนัไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ทาํให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาล ไม่ได้

มองวา่มนัเป็นอาชีพท่ีงานหนกั รายไดน้อ้ย เส่ียงต่อโรค และไม่มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัท่ีนกัเรียนมองวา่ทาํใหห้มดโอกาสทางการศึกษา 

     4. ในด้านการวางแผนงานการตลาดของทางโรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์บริบาล หากต้องการท่ีจะทําการ

ประชาสมัพนัธ์และทาํการตลาดกบักลุ่มนกัเรียนในเขตอาํเภอเมือง ควรท่ีจะทาํการวดัทศันคติของนกัเรียนก่อนว่ามี

ทศันคติอยา่งไรต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาล ซ่ึงอาจจะทาํการสอบถามอยา่งง่ายๆ เพ่ือใหเ้ห็นทศันคติของนกัเรียน ซ่ึง

หากนักเรียนมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลก็จะทาํให้แผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ของทาง

โรงเรียนนั้นไดผ้ลมากกว่านักเรียนท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาล ซ่ึงการทาํเช่นน้ีเป็นการแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองขอ้จาํกดัทางทศันคติท่ีทางโรงเรียนกาํลงัเผชิญอยู ่

     5. ผลจากการศึกษาทศันคติท่ีมีต่ออาชีพผูช่้วยการพยาบาลนั้นในดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพนั้นนักเรียนยงัมี

ทศันคติต่อดา้นน้ีตํ่า จึงควรใหค้วามรู้กบันกัเรียนว่าการศึกษาต่อดา้นอาชีพผูช่้วยการพยาบาลนั้นไม่ไดเ้ป็นการปิด

โอกาสทางการศึกษาของนกัเรียน ตลอดจนความกา้วหนา้ทางอาชีพ เพราะอาชีพผูช่้วยการพยาบาลนั้นสามารถ
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ทาํงานได้ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศมีจาํนวนมากอยู่แลว้ และยิ่งเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสของ

ความกา้วหนา้ในอาชีพผูช่้วยการพยาบาลไดอี้กดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัช้ินน้ี มีความยากในการเก็บแบบสอบถาม เน่ืองจากบางโรงเรียนมีความเขม้งวดมาก

ในการขออนุญาตเข้าไปเก็บแบบสอบถาม คร้ังต่อไปผูวิ้จัยควรเลือกกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินทางไปเก็บได้

โดยสะดวก หรือควรวางแผนการเกบ็แบบสอบถามใหมี้ระยะเวลามากกวา่น้ี 

     2. ในดา้นจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถาม เน่ืองจากมีเวลาในการรวบรวมขอ้มูลจาํกดั ในอนาคตควรทาํการเพ่ิม

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

     3. ในดา้นแบบสอบถาม เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามวดัทศันคติต่ออาชีพ

พยาบาลจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัควรสร้างแบบสอบถามท่ีสามารถใชว้ดัทศันคติต่อ

อาชีพผูช่้วยการพยาบาลไดโ้ดยตรงเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 724 

 
 

บรรณานุกรม 

 

บรรจง พลไชย.  2554.  “ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยันครพนม.” 

วารสารวจิัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  4 (2): 59-68. 

เพลินตา พรหมบวัศรี.  2545.  “การพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถทางอาชีพการพยาบาลของนกัศึกษา.”  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขา

หลกัสูตรและการสอน ภาควิชามธัยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิจิตร ศรีสุพรรณ และ กฤษดา แสวงดี.  2556.  “ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล

อาชีพในประเทศไทย.”  วารสารสภาการพยาบาล  27 (1): 5-12. 

วิเนตรา แน่นหนา.  2539.  “ทศันคติต่ออาชีพการพยาบาลของนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาพยาบาล เขต

กรุงเทพมหานคร.”  ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

อนญัญา คูอาริยะกลุและคณะ.  2555.  “เจตคติต่ออาชีพการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี อุตรดิตถ.์” วารสารวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  6 (1): 18-26. 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ.  2543.   พฤตกิรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

Hfocus.  2558.  อกี 10 ปี วกิฤตหินัก ขาดแคลนพยาบาล [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.hfocus.org/content/2015/04/9830 

John C. Mowen and Michael Miner.  1998.   Consumer Behavior.  5th ed. N.J: Prentice-Hall, Inc.,. 

J.R. G. Jenkins.  1972.  Marketing and Customer Behavior. Oxford: Pergamon Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 725 

 
 

การศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเข้าใจในจริยธรรมทั่วไป และ

พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล กรณศึีกษาโรงพยาบาล AAA 

Research of relation between the understanding of ethics and moralistic 

behavior of the nurse case study in Hospital AAA 

นรินทร์ ชินวลญัช์1 และ ผศ.ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง2 

Narin Chinvarun and Pawinee Petchsawang 

  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเขา้ใจในจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของพยาบาล กลุ่ม

ตวัอย่าง 236 คน เลือกจากสัดส่วนท่ีเหมาะสมในแต่ละแผนก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความ

เขา้ใจจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม พบว่าค่าเฉล่ียความเขา้ใจจริยธรรมอยู่ในระดบัเขา้ใจดี พฤติกรรมเชิง

จริยธรรมอยูใ่นระดบักระทาํบ่อย ความเขา้ใจดา้นรับผิดชอบ ซ่ือสตัย ์มีเหตุผล สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมจริยธรรมต่อผู ้

ร่วมวิชาชีพและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน และความเขา้ใจในดา้นสามคัคี สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมจริยธรรมต่อสงัคมและ

ประเทศชาติ อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจยัดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน รายได ้ความเขา้ใจในดา้น ระเบียบ

วินยั เสียสละ ยติุธรรม อุตสาหะ เมตตากรุณา ไม่สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดา้นต่างๆ 

 

คาํสาํคัญ: พยาบาล, ความเข้าใจในจริยธรรมท่ัวไป, พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 

Abstract 

     The objective of this research is to examine understanding of ethics and moralistic behavior of the nurse. All 

samples 236 nurse derived with quota sampling. A Set of questionnaire understanding of ethics and moralistic 

behavior. The result indicates that understanding of ethics was good and moralistic behavior was frequently and 

understanding of responsible, honest, rationally were relation with moralistic behavior of professional colleagues 

and other professional, understanding of cohesion was relation with behavior social and national. The result show 

that factor of sex, age, education, experience, income, understanding of discipline sacrifice fairly studious and 

kindness were not relation with moralistic behavior. 

 

Keywords: Nurse, Understanding of ethics, Moralistic behavior 
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1. บทนํา 
 

อาชีพพยาบาลเป็นหน่ึงในหลายๆอาชีพท่ีตอ้งใชจ้ริยธรรมในการปฏิบติังาน การปฏิบติัการพยาบาลจะเป็นไป

ไดอ้ย่างมีคุณภาพ จะตอ้งอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กบัการประพฤติปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสม ลกัษณะงาน

พยาบาลเป็นงานบริการแก่สังคมท่ีพึงตระหนักถึงคุณค่า ศกัด์ิศรีความเสมอภาคตามสิทธิ มนุษยชน ให้บริการ

ปราศจากอคติ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และในปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ ความกา้วหนา้ของการส่ือสาร ต่างๆ ส่งผล

ใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยต์ระหนกัถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เช่นความรู้ทางการ

รักษาพยาบาล ระบบการบริการของสถานพยาบาลต่างๆ และในปัจจุบนัมีการอตัราการร้องเรียนทางดา้นจริยธรรม 

การฟ้องร้อง ในเร่ืองสิทธิผูป่้วย ทั้งในคดีอาญา และคดีแพ่ง สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลพบว่าตั้งแต่ปี 2535 – 

2553 มีขอ้ร้องเรียนรวม 3,585 เร่ือง เป็นเร่ืองไม่รักษามาตาฐาน 2,144 เร่ือง ในส่วนของภาครัฐเฉพาะสํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2539 – 2555 เป็นคดีแพ่งรวม 179 คดี คดีอาญา 24 คดี 

และจากขอ้มูลการร้องเรียนไปยงัสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีละ 800 – 900 เร่ือง (วารสารวิชาการกรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ, ปีท่ี9 ฉบบัท่ี 1) จึงทาํใหส้ถานพยาบาลต่างๆ ตอ้งเขม้งวดต่อบุคคลกรในสถานพยาบาล

ในการใหบ้ริการ และถูกตอ้ง ตามหลกัจริยธรรม 

เน่ืองดว้ยโรงพยาบาลAAA เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และท่ีมีตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงทาํใหมี้ประชาชน ผูใ้ชบ้ริการ 

เขา้มาใชบ้ริการตรวจร่างกาย และรักษาในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก พยาบาลจึงมีหนา้ท่ีจาํเป็นตอ้งสามารถปฏิบติังาน

ให้ไดต้ามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในการใชบ้ริการของประชาชน และ

ปัญหาภายในองค์การกบัทัง่กบั เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ หรือพยาบาล องค์การจึงตอ้งทาํให้มัน่ใจไดว้่าพยาบาลท่ีปฏิบติังาน

หน้าท่ีนั้นมีพฤติกรรมจริตธรรมท่ีดี จึงตอ้งทาํการศึกษาในเร่ืองการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเขา้ใจใน

จริยธรรมทัว่ไป และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล โรงพยาบาลAAA เพ่ือศึกษาถึงระดบัความเขา้ใจในจริยธรรม

ทั่วไปของพยาบาลในโรงพยาบาล ศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล เพ่ือศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของความ

เขา้ใจของพยาบาลในเร่ืองจริยธรรมทัว่ไป และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     จริยธรรมทัว่ไปใน สงัคมไทย ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุไดป้รับปรุงไว ้11ประการ ดงัน้ี (สิวลี ศิริไล, 2548) 

1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะทาํการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความมานะ

พยายาม ซ่ึงขอบเขตการรับผิดชอบนั้นจะรวมถึง ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อการงาน 

2. ความซ่ือสตัย ์หมายถึง การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติอยา่งตรงไป

ตรามาทั้งกาย วาจา ใจ 

3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชปั้ญญาในการประพฤติปฏิบติั รู้จกัไตร่ตรอง ไม่หลงงมงาย 

มีความยบัย ั้งชัง่ใจ โดยไม่ผกูพนักบัอารมณ์ละความยึดมัน่ของตนท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงอาจผิดได ้ 
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4. ความกตญั�ูกตเวที หมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผูอ่ื้น ส่ิงอ่ืนท่ีมีบุญคุณ ไม่ลบหลู่ดูหม่ิน 

การไม่ละท้ิงผูท่ี้มีพระคุณเดือดร้อน ลาํบาก การไม่ทาํตนเป็นท่ีเส่ือมเสียแก่วงศต์ระกลูและผูมี้พระคุณ  

5. การรักษาระเบียบวินยั หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัจรรยามารยาท 

ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงกฎหมาย และศีลธรรม ช่วยใหส้งัคมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การใหปั้นกบัคนท่ีควรใหด้ว้ยกาํลงักาย กาํลงัทรัพย ์กาํลงั

ปัญญา รวมทั้งการรู้จกัสลดัท้ิงอารมณ์ร้ายในตวัเอง 

7. ความสามคัคี หมายถึง การท่ีทุกคนมีความพร้อมเพรียงกนัทั้งกายใจ ความคิด เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกัน 

ร่วมมือกนักระทาํกิจการใหส้าํเร็จลุล่วงอยา่งดี โดยเห็นประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  

8. การประหยดั หมายถึง การใชส่ิ้งทั้งหลายพอเหมาะพอควรใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด ไม่ยอมใหมี้ส่วนเกิน

มากนกั รู้จกัและระมดัระวงัยบัย ั้งความตอ้งการใหอ้ยูใ่นกรอบและขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร  

9. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบติัดว้ยความเท่ียงตรงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและเหตุผล ไม่มีความ

ลาํเอียง การไม่ลาํเอียงเพราะชอบพอ รักใคร่ ความเกลียด ความกลวั หรือความหลง ไม่เขา้ขา้งคนผิด 

10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการงาน ไม่ท้อถอย 

กระตือรือร้น พยายามต่อสูเ้พ่ือเอาชนะอุปสรรคจนประสบความสาํเร็จ 

11. ความเมตตากรุณา หมายถึง หวงัดี ความรักใคร่ ปรารถนาจะใหผู้อ่ื้นเป็นสุข ความสงสารคิดจะช่วยใหผู้อ่ื้น

พน้ทุกข ์เช่นการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นไม่เดือดร้อน ไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น อนุเคราะห์เม่ือเห็นผูอ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อน  

     พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล 

     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้จรรยาบรรณฉบับท่ีสองเม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2546 โดยมี

สาระสาํคญัดงัน้ี (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2546) 

     จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน 

1. ประกอบวิชาชีพดว้ยความมีสติ ตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

2. ปฏิบติัต่อประชาชนดว้ยความเสมอภาค โดยมิตอ้งคาํนึงถึง เช้ือชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 

3. ละเวน้ในการปฏิบติัท่ีมีอคติและการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชนส่์วนตน 

4. รักษาขอ้มูลส่วนตวัของผูรั้บบริการไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่เม่ือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

5. ใช้ความรู้ความสามารถเต็มท่ีในการวินิจฉัย และแกไ้ขปัญหาสุขภาพให้เหมาะสมแก่บุคคลครอบครัว และ

ชุมชน 

6. ป้องกนัภยัอนัตรายอนัจะมีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

     จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อสงัคมและประเทศชาติ 

1. ประกอบวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบัหลกันโยบายอนัยงัประโยชนแ์ก่สาธารณสุข 

2. มีการรับผิดชอบร่วมกบัประชาชน ในการริเร่ิมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสันติสุขและยกระดบัคุณภาพชีวิต 

3. ควรอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประจาํชาติ 

4. ประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริมความมัง่คงของชาติ ศาสนา และสถาบนักษตัริย ์

     จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ 
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1. ตระหนกัและถือปฏิบติัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามหลกัการแห่งวิชาชีพการพยาบาล 

2. พฒันาความรู้และวิธีปฏิบติัใหไ้ดต้ามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

3. มีศรัทธา สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล 

4. สร้างและดาํรงไวซ่ึ้งสิทธิอนัชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

5. เผยแพร่ช่ือเสียงและคุณค่าแห่งวิชาชีพใหป้รากฏแก่สงัคม 

     จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผูร่้วมวิชาชีพและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน 

1. ใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของผูร่้วมวิชาชีพ 

2. เห็นคุณค่าและยกยอ่งผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ 

3. ควรรักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูร่้วมงานทั้งภายใน และภายนอกวิชาชีพ 

4. ยอมรับความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์และชกันาํใหป้ระพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีถูกท่ีควร 

5. อาํนวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือแก่ผูร่้วมงานในการปฏิบติัภารกิจอนัชอบธรรม 

6. ละเวน้การส่งเสริมหรือปกป้องผูป้ระพฤติผิด เพ่ือผลประโยชนข์องตนเอง หรือผูก้ระทาํการนั้นๆ 

     จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อตนเอง 

1. ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2. ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

3. ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นการประกอบกิจแห่งวิชาชีพ และส่วนตวั 

4. ใฝ่รู้ พฒันาแนวคิดใหก้วา้งและยอมรับการเปล่ียนแปลง 

5. ประกอบกิจแห่งวิชาชีพดว้ยความเตม็ใจ และเตม็กาํลงัความสามารถ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมีสติ รอบรู้ เช่ือมัน่ และมีวิจารณญาณอนัรอบคอบ 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พยาบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล AAA จาํนวนทั้งหมด 607 คน 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พยาบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล AAA จาํนวน 236 คน กาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป ระดบัความเช่ือมัน่ และระดบัความคลาดเคล่ือน 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

     ผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยคาํถามปลาย

ปิด สาํหรับพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงพยาบาล AAA 

     การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

     ขั้นท่ี 1 ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลท่ีโรงพยาบาล AAA โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota 

Sampling) เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะการกระจายและมีประสิทธิภาพในการศึกษาวิจยั จึงไดก้าํหนด
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สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งตามแผนกของการปฏิบติังาน โดยทาํเร่ืองขอความร่วมมือหน่วยงานช่วยแจกแบบสอบถาม

ใหก้บัพยาบาล ดงัน้ี สดัส่วนท่ีเหมาะสมในแต่ละแผนก = จาํนวนพยาบาลในแต่ละแผนก ×100 

                                                                                                         จาํนวนพยาบาลทั้งหมด 

     ขั้นท่ี 2 จากการใชสู้ตรในการคาํนวณของ Krejcie and Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 236 คน สามารถ

จดัการกาํหนดพ้ืนท่ีหรือกลุ่มในการจดัเกบ็ขอ้มูลไดก้ารกระจายอยา่งมีสดัส่วนและทัว่ถึง โดยจะแบ่งขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งในแต่ละแผนก ดงัน้ี 
 

 สัดส่วน กลุ่มตวัอย่าง  สัดส่วน กลุ่มตวัอย่าง 

แผนกอายรุกรรม 17% 40 แผนกตรวจโรคผูป่้วยนอก 10% 24 

แผนกศลัยกรรม 4% 9 แผนกรังสีกรรม 4% 9 

แผนกสูตินรี เวชกรรม 7% 17 แผนกวิสัญญี 4% 9 

แผนกโสต ศอ นาสิกกรรม 4% 9 แผนกหอ้งผา่ตดั 5% 12 

แผนกจิตเละประสาทวิทยา 3% 7 แผนกอาคารสมเดจ็ยา่ ๙๐ 8% 19 

แผนกจกัษุกรรม 7% 17 แผนกออร์โธปิดิกส์ 5% 12 

แผนกกมุารเวชกรรม 8% 19 แผนกมฉุกเฉิน 7% 16 

แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 7% 17 รวม 100% 236 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     หลงัจากผูวิ้จยัป้อนขอ้มูลของคาํตอบทั้งหมดในแบบสอบถามเขา้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยัทาง

สังคมศาสตร์ จากการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ 

ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับขอ้มูลแบบสอบถามซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลและความเขา้ใจในจริยธรรมและ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

2. หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) โดยทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment 

Correlation Coefficient: r) โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัและทิศทางความสมัพนัธ์พิจารณาไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (r) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

http://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-07-08-04-31-20-54/2012-07-08-04-36-55
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http://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-07-08-04-31-20-54/2012-07-08-05-11-49
http://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-07-08-04-31-20-54/2012-07-08-05-06-57
http://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-07-08-04-31-20-54/2012-07-08-05-14-20
http://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-07-08-04-31-20-54/2012-07-08-05-07-48
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http://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-07-08-04-31-20-54/2012-07-08-05-18-20
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการศึกษา 

     1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุด จาํนวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.9 อายุกลุ่มตวัอย่างมีอายุ 21 – 30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ศาสนา กลุ่ม

ตวัอย่างนบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 ระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 รายไดก้ลุ่มตวัอย่างมีรายได ้20,000 – 25,000 มาก

ท่ีสุด จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6  อายุงานกลุ่มตวัอย่างมีอายุงาน 2 – 6 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 82 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.7 แผนกกลุ่มตวัอยา่งอยูแ่ผนกพยาบาล อายรุกรรม มากท่ีสุดจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 

     2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า ความเขา้ใจในดา้นความเสียสละมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 รองลงมาคือดา้นความเมตตา

กรุณา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความซ่ือสตัย ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของความเขา้ใจในจริยธรรม โดยภาพรวม 

ความเขา้ใจ x̄ (S.D) 

ความรับผิดชอบ 3.37 0.09 

ความซ่ือสตัย ์ 2.87 0.16 

ความมีเหตุผล 3.63 0.19 

การรักษาระเบียบวินยั 3.49 0.16 

ความเสียสละ 3.74 0.05 

ความสามคัคี 3.67 0.38 

ความยติุธรรม 3.15 0.11 

ความอุตสาหะ 3.24 0.23 

ความเมตตากรุณา 3.69 0.01 

รวม 3.43 0.11 

 

     3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 รองลงมาคือดา้นพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมต่อวิชาชีพพยาบาล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อผูร่้วม

วิชาชีพ และผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 731 

 
 
ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยภาพรวม 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม x̄ (S.D) 

ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อประชาชน 3.79 0.21 

ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพพยาบาล 3.76 0.09 

ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อผูร่้วมวิชาชีพ และผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน 3.53 0.09 

ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 3.69 0.07 

ดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสงัคมและประเทศชาติ 3.59 0.13 

รวม 3.67 0.05 

 

     4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวม 

พบว่า มีค่า r เท่ากบั -.037 จึงสรุปไดว้่า ความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าในจริยธรรมทั่วไปกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม พบว่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อ

ประชาชน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพพยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อผูร่้วมวิชาชีพ และผูป้ระกอบ

วิชาชีพอ่ืน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสงัคมและประเทศชาติ 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขา้ในจริยธรรมทัว่ไปกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 พฤติกรรมเชิง

จริยธรรมรวม 

ต่อ

ประชาชน 

ต่อวิชาชีพ

พยาบาล 

ต่อวิชาชีพ และ

วิชาชีพอ่ืน 
ต่อตนเอง 

ต่อสงัคมและ

ประเทศชาติ 

ความเขา้ใจรวม -.037 -.086 -.009 -.040 -.047 .077 

รับผิดชอบ -.104 -.023 -.090 -.138* .014 -.062 

ซ่ือสตัย ์ -.052 .028 -.080 -.152* .038 .026 

มีเหตุผล -.078 -.018 -.030 -.132* -.017 -.027 

ระเบียบวินยั .030 -.022 -.051 .078 .012 .073 

เสียสละ .057 -.039 .114 .081 .058 -.059 

สามคัคี -.071 -.100 -.063 -.070 -.111 .148* 

ยติุธรรม .062 .037 .076 .076 -.025 .011 

อุตสาหะ .025 -.126 .023 .063 -.018 .131* 

เมตตากรุณา -.008 -.040 .047 .043 -.101 .026 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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     5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมพบว่า นั้นไม่

พบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญั เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่ แผนก สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ

พยาบาล 

 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 พฤติกรรมเชิง

จริยธรรมรวม 

ต่อ

ประชาชน 

ต่อวิชาชีพ

พยาบาล 

ต่อวิชาชีพ และ

วิชาชีพอ่ืน 
ต่อตนเอง 

ต่อสงัคมและ

ประเทศชาติ 

เพศ .581 .322 .947 .816 .994 .616 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

อาย ุ .362 .391 .867 .473 .497 .816 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ศาสนา .680 .931 .405 .241 .844 .517 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ระดบั

การศึกษา 

.667 .277 .802 .554 .495 .214 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รายได ้ .655 .267 .376 .670 .622 .888 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

อายงุาน .835 .287 .570 .607 .979 .744 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

แผนก .675 .742 .046 .341 .744 .494 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่างกนั ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาระดบัความเขา้ใจจริยธรรมทัว่ไปพอว่า ค่าเฉล่ียความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปโดยรวม อยู่ท่ี 

3.43 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กล่าวไดว้่าพยาบาลของโรงพยาบาลAAA มีความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไปโดยรวม 

อยู่ในระดบัเขา้ใจพอสมควร และเม่ือพิจารณาระดบัความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไป ดา้นท่ีมีระดบัความเขา้ใจมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นความเสียสละเท่ากบั 3.74 และดา้นความซ่ือสตัย ์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.87 

     จากผลการศึกษาระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมพบวา่ ค่าเฉล่ียพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล อยูท่ี่ 3.67 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน กล่าวไดว้่าพยาบาลของโรงพยาบาลAAA มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ในระดบักระทาํ

พอสมควร และเม่ือพิจารณาระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดา้นท่ีมีระดบัการกระทาํมากท่ีสุดคือ ดา้นพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมต่อประชาชนเท่ากบั 3.79 และดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อผูร่้วมวิชาชีพ และผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.53 
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     จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม พบว่า แผนก สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมในดา้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .046 

     จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไป กบั พฤติกรมเชิงจริยธรรม โดยแยกเป็น

รายดา้นพบว่า ในดา้นความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความมีเหตุผล มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัพฤติกรรม

ดา้นจริยธรรมต่อผูร่้วมวิชาชีพและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน และความเขา้ใจในดา้นความสามคัคี มีความสัมพนัธ์อย่าง

มีนยัสาํคญักบัพฤติกรรมดา้นจริยธรรมต่อสงัคมและประเทศชาติ  
 

     ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

     จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในจริยธรรมทั่วไปและพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของพยาบาล โรงพยาบาลAAA ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะบางประการดงัน้ี 

     จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัความเขา้ใจในจริยธรรมโดยรวมนั้นอยู่ในระดับท่ีเขา้ใจดี และพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมในดา้นต่างๆอยู่ในระบบกระทาํพอสมควร และผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่าความเขา้ใจใน

จริยธรรมทัว่ไปส่วนใหญ่นั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะพฒันาในดา้น

การสร้างความเขา้ใจในจริยธรรมทัว่ไป จึงควรท่ีจะเนน้ในดา้นการส่งเสริมพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดา้น

ต่างๆ โดยใชปั้จจยัในดา้นอ่ืนแทน 

     ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 

1. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีในทางปฏิบติัหนา้ท่ีพยาบาลควรเนน้ในเร่ืองการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

     ดา้นการบริหารการพยาบาล 

1 จดัใหมี้การสัมมนาหรืออบรมอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในหวัขอ้เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีพยาบาลทัง่หนา้ท่ี

ภายในองคก์รและหนา้ท่ีต่อสงัคม 
 

     ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล โดยใชค้วามคิดเห็นของผูรั้บบริการ ซ่ึงจะทาํให้ไดรั้บ

ขอ้มูลในอีกมุมมอง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการไดดี้ยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในดา้นอ่ืนๆ ของพยาบาลเพ่ือหาความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัพฤติกรรเชิงจริยธรรมของพยาบาลในดา้นอ่ืนๆ เช่นทศันคติ แรงจูงใจ

ในการทาํงาน หรือความพึงพอใจในการทาํงาน 

4. ควรทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลคาํถามปลายเปิด ซ่ึงจะนาํมาให้ไดข้อ้มูลในประเด็นดา้นอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาล 
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การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม กลุ่ม Generation X กบักลุ่ม Generation Y   

โดยใช้ความพงึพอใจต่อการทํางาน กรณศึีกษา พนักงาน บมจ.ไทยสมุทรประกนัชีวติ 

The difference of factors that affected to working satisfaction of Generation X 

and Generation Y  in Ocean life insurance public company limited 

นรินทร์ธร  สมภาค1 และ พนิตา  สุรชัยกุลวฒันา2 

Narinthorn  Sompark and Panita  Surachaikuwattana 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อการทาํงาน กรณีศึกษา พนกังาน บมจ.ไทยสมุทร

ประกนัชีวิต สาํนกังานใหญ่ ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูล โดยหาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ

เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ได้แก่  ANOVA  Chi-Square และ Discriminant Analysis  

วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น ความพึงพอใจต่อการทาํงานของพนักงาน บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน)  และ เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อการทาํงานท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม Generation X กบักลุ่ม 

Generation Y  การศึกษาพบว่า พนกังานช่วงอายุ 18-35 ปี จะมีความแตกต่างกนัในดา้นท่านไดรั้บความเป็นกนัเองจาก  

เพ่ือนร่วมงาน   ดา้นท่านสามารถทาํงานร่วมกบั เพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี และ ดา้นเวลาท่ีท่านมีปัญหาท่านมกัจะ

ไดรั้บกาํลงัใจจากเพ่ือนร่วมงาน หวัหนา้งาน  พนกังานช่วงอายุ 36-50 ปี จะมีความแตกต่างกนัในดา้น หน่วยงานของ

ท่านมีการโยกยา้ย สบัเปล่ียนงาน อยา่งเหมาะสม  และดา้นการส่ือสารระหวา่งภายในองคก์รมีประสิทธิภาพ   

คาํสาํคัญ :  พนักงานช่วงอาย ุ18-35 ปี ,พนักงานช่วงอาย ุ36-50 ปี 

Abstract 

The propose of this research is to study the different satisfaction to a working. To illustrate, a case study of an officer in 

Ocean life insurance public company limited. The head office has collected a data from a two hundreds sample. By using 

a questionnaire as a tools to collect data. By using a statistic instrument such a frequency, a percentage , an average and 

a standard deviation. Then we compare the different of it by using a statistic instrument such as  ANOVA , Chi-Square 

and Discriminant Analysis. The objective is to study factor of different satisfaction in working of an employee in the 

ocean life insurance public company limited. Furthermore, to seek for the satisfaction factor to a working that can use to 

classify a Generation X group and Generation Y group. When we consider the different between these two groups, we 

found that the employees in age 18-25 years old will have a different In order to get a nice friendly co-workers. Moreover, 

they'll working together well and get an encourage from their colleagues and boss. The employees in age 36-50 years 

old. Will have a much different in changing their agency or change their job in a proper way. Apart from that , the 

communications in organization are effective as well. 
Keywords: Generation X, Generation Y 
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1. บทนํา 

 

การประกนัชีวิตเป็นการสร้างหลกัประกนัชีวิตให้กบัตวัเราเองและบุคคลในครอบครัว การซ้ือประกนัชีวิต

เพ่ือเป็นการลงทุนและเป็นหลกัประกนัรายไดใ้นยามท่ีเรายงัมีชีวิตเม่ือพน้เวลาท่ีไม่สามารถทาํงานไดห้รือเสียชีวิต

ใหค้นในครอบครัวมีเงินใชใ้นยามฉุกเฉิน บริษทัส่วนใหญ่จึงเห็นว่าการประกนัชีวิตถือว่าเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั  ทาํให้

ธุรกิจประกนัชีวิตมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน ต่างก็สร้างกลยทุธ์เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค เม่ือเทียบกบับริษทัในธุรกิจเดียวกนั  

บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน) อยูใ่นอนัดบัท่ี 10  เพ่ือท่ีจะใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย คือการติดอนัดบั 

1 ใน 5 ปี 2563 บุคลากรในองค์กรจึงมีส่วนสําคญั  และคงเป็นไปดว้ยความลาํบาก  หากองค์กรขาดบุคลากรท่ีมี

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ขาดผูน้าํและบุคลากรท่ีจะช่วยพาองคก์รกา้วไปสู้ธุรกิจท่ีติดอนัดบั 1 ใน 5  ไดล้าออก

ทาํใหฝ่้ายงานต่างๆตอ้งสรรหาบุคคลกรเขา้มาเพ่ือมาเสริมใหง้านของแต่ล่ะฝ่ายดาํเนินต่อไป นอกจากน้ียงัจะตอ้ง

เสียเวลาในการสรรหาบุคลากร  ค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัทาํให้งานท่ีทาํไม่มีความต่อเน่ือง เกิดความล่าชา้ จนอาจเกิด

ผลกระทบตามฝ่ายงานท่ีเก่ียงขอ้ง    

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัมองเห็นความสาํคญัพนกังานกลุ่ม Gen X, Gen Y เพราะ นโยบายการบริหารงานของ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยงัไม่ไดมี้การจาํแนกความแตกต่าง ของคน 2 กลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปกลุ่ม Gen X, Gen Y มีความ

แตกต่างกนั และเพ่ือเป็นประโยชนข์องฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างกลยทุธ์เพ่ือรักษาพนกังานกลุ่ม Gen 

X, Gen Y ท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูก่บัองคก์รท่ีเป็นกาํลงัสาํคญั ท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมาย และเป็นการลดอตัราการ

ลาออกพนกังานกลุ่ม Gen X, Gen Y ไม่วา่จะมาจากการทาํงาน การอยูร่่วมกนั  ท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์ร จึงตอ้งการ

ท่ีจะทาํวิจยัเร่ืองน้ีในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือรักษาพนกังานกลุ่ม Gen X, Gen Y และสร้างกลยุทธ์ดา้นความพึงพอใจ

ใหก้บับุคลากรทั้งกลุ่ม Gen X, Gen Y 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  ทฤษฎีลาํดบัขั้นความต้องการของมนุษย์ 

 ชุลีพร พิมพห์อม (2551:10) ไดอ้า้งอิง มาสโลว ์(1943) ศึกษาเก่ียวกบัการจูงใจว่า จุดเร่ิมตน้ของมนุษยคื์อ

ความตอ้งการ มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอ ไม่ส้ินสุด ความตอ้งการนั้นท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เรียกว่า

เป็นส่ิงจูงใจอีก แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง จึงเรียกว่าเป็นส่ิงจูงใจ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะ

จดัเป็นลาํดบัขั้นจากตํ่าไปหาสูง มนุษยจ์ะอยูใ่นความตอ้งการท่ีระดบัสูง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  1. ความ

ตอ้งการทางดา้น 2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 3. ความตอ้งการทางสังคมและความรัก   4. ความตอ้งการ

การยกยอ่ง 5.  ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต  
 
2.2  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y ) 

 ณทัฐา กรีหิรัญ (2550 : 9) ไดอ้า้งอิง McGregor (1960) ไดใ้หนิ้ยามเร่ืองแบบแผนพฤติกรรมของคนในองค ์

ในรูปแบบทฤษฎี X ทฤษฎี Y ดงัน้ี  ทฤษฎี X จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัธรรมชาติของคน คือ  คนจะมีสญัชาติญาณข้ีเกียจ 

หลีกเล่ียงท่ีจะทาํงาน  จึงตอ้งใชวิ้ธีการบงัคบั ลงโทษ ควบคุม งานถึงจะสาํเร็จ และคนส่วนใหญ่ชอบใหมี้คนแนะนาํ 
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มีความทะเยอทะยานนอ้ย ทฤษฎี Y จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัธรรมชาติของคน คือ  คนส่วนใหญ่คิดว่าการทุ่มเท แรงใจ 

แรงกาย เหมือนกบัการพกัผ่อน การเล่น ปรารถนาท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย คนจะมี

ความผูกพนั มีแรงจูงใจเพ่ือใหง้านสาํเร็จตามท่ีตนกาํหนด คนส่วนใหญ่จะมีจิตนาการท่ีสูง มีความคิดสร้างสรรค์ 

เฉลียวฉลาด ชอบแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิม  

2.3  ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) 

(ธงชยั สมบูรณ์ ,2549) ไดอ้า้งอิง (เฮอร์เบิร์ก ,1959) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 

2 ปัจจยัดงัน้ี 

1.  ปัจจยัจูงใจ เป็นส่ิงท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน มีทั้งหมด 5 ดา้น 

ความสาํเร็จของงาน,การไดรั้บการยอมรับนบัถือ,ลกัษณะของงาน,ความรับผิดชอบ, ความกา้วหนา้ใน 

ตาํแหน่งงาน  

2.  ปัจจยัคํ้าจุน การทาํใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจในการทาํงาน เป็นส่ิงช่วยใหบุ้คลากรท่ีไม่ชอบงาน ยงัตอ้งการ

จะอยูต่่อ มีทั้งหมด 9 ดา้น 

   เงินเดือน,โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน,ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือน

ร่วมงาน,สถานะของ,นโยบายและการ,สภาพการทาํงาน ,ความเป็นอยู่ส่วนตวั,ความมัน่คงในงาน,การปกครอง

บงัคบับญัชา 

ทฤษฎีแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กับการศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจ ถา้องค์กรจะสร้างแรงจูงใจท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของพนักงานจาํทาํให้เกิดความพึงพอใจท่ีดี และหากมีความพึงพอใจท่ีดีก็จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของบริษทั ทฤษฎีท่ีนาํมาในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ

ของมนุษย ์จะเป็นการสร้างความพึงพอใจจากระดบัล่างไปยงัระดบับน ทฤษฎี  X ทฤษฎี Y จะเนน้เร่ืองการจดักลุ่มว่า 

พนักงานแต่ละคนอยู่ในกลุ่ม ทฤษฎี  X หรือทฤษฎี Y  ด้วยเหตุน้ีผูวิ้จัยจึงเลือกนําทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor 

Theory)  ของเฮอร์เบิร์ก  มาเป็นแนวทางในการทาํวิจยั เพ่ือใหต้อบโจทยก์บัองค์กรปัจจุบนั เน่ืองจากทฤษฎีของเฮอร์

เบิร์กไดมี้การนาํความตอ้งการหลายๆดา้นมารวมกนั ทาํใหผู้วิ้จยัทราบความพึงพอใจของพนกังานในแง่มุมต่างๆ 

2.4    แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบั Genertion  

         กานตพิ์ชชา เก่งการช่าง (2556 : 15) ไดก้ล่าววา่ การจดักลุ่มคนรุ่นต่างๆ ตามช่วงอายเุรียกวา่ เจนเนอเรอเรชัน่ 

ก่อใหเ้กิดการศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นความคิด พฤติกรรม การทาํงาน ทาํใหท้ราบถึงคุณลกัษณะของ

ประชากรในแต่ละยคุสมยั    การพฒันาองคก์ร การบริหารทรัพยากรบุคคล มกัแบ่งกลุ่มเร่ืองอายคุนมาเป็นเกณฑ์

มากข้ึน ถา้จะแบ่งกลุ่มคนทาํงานตามอายสุามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

        กลุ่ม Generation X คือกลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2504-2519 ซ่ึงจะมีอายุระหว่าง 27-52 ปี มีนิสัยชอบ

เส่ียง สนใจเทคโนโลยี ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ มกัทา้ทายกฎเกณฑ ์พ่ึงพาความรู้ ความสามารถของตนเอง

ในการทาํงานและการดาํรงชีวิต ปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง จึงทาํใหเ้ลง้เห็นถึงความสาํคญัในการ
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พฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถเพ่ือใหท้นัต่อสมยั และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน  มองว่างานเป็น

ส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตเท่านั้น   

       กลุ่ม Generation Y คือกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2520-2535 ซ่ึงจะมีอายุระหว่าง 21-36 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโต 

เรียนรู้และใชชี้วิตอยูใ่นยคุท่ีกาํลงัเติบโต มีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นการส่ือสาร การรับรู้ข่าวสาร การ

มีพาหนะท่ีมีความรวดเร็ว มีความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิต แต่คนกลุ่มน้ียงัไม่กลา้เผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

วิกฤติการณ์ ความรุนแรงทางสังคมความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  ทศันคติของคนกลุ่มน้ีจึงคลา้ยกบัความมัน่คง

ของเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี ทาํให้คนกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจสูง ชอบอะไรท่ีทา้ทาย อยากรู้อยากเห็น  ให้

ความสาํคญักบักระบวนการคิด จึงมกัไม่ตอ้งการคาํแนะนาํ แต่สนใจกบัผลสําเร็จ และท่ีสําคญัเป็นเปิดใจยอมรับ

การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  
 

2.5      งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

         (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี,2555) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน ของพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

สร้างแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ของพนกังานของพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง 360 คน สาํนกังานใหญ่ โดยแบ่งเป็น 

3 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคล ความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจในการทาํงาน และคาํถามปลายเปิด การวิเคราะห์

ขอ้มูลอาศยัสถิติเชิงพรรณนา และใชส้ถิติอา้งอิงในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว การทดสอบแบบที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่  (1)พนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

มีความพึงพอใจดา้นปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า ความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน ความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน อยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ การได้รับการยกย่องนับถือ การประสบ

ความสาํเร็จในหนา้ท่ี อยู่ในระดบัมาก  (2) พนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ มีความพึง

พอใจด้านปัจจัยคํ้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การควบคุมบังคับบัญชา 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  นโยบายและการบริหารของบริษทั เงินเดือน สวสัดิการ สถานภาพในการทาํงาน 

ความมัน่คงในงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก (3) พนกังาน บริษทั 

การบินไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง 

ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายได ้ ส่วนปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้

ในการทาํงาน ความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน การไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ และการประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการ

งาน ส่วนปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริการงานของบริษทั การควบคุมบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เงินเดือนและสวสัดิการ สถานภาพในการทาํงาน ความมัน่คงในงาน ส่วนปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
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3. วธีิการศึกษา 
 

พนกังานบริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน) ท่ีปฏิบติังานประจาํสาํนกังานใหญ่ อายรุะหวา่ง 18-50 ปี 

จาํนวน  1,129  คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชศึ้กษา ทั้งหมด 200 คน  แบ่งเป็นระดบัตาํแหน่งงาน  4 ระดบั แบ่งเป็นพนกังาน  

50 คน , เจา้หนา้ท่ี  68 คน , เจา้หนา้ท่ีอาวโุส  35  คน , ผูจ้ดัการ 47  คน  แต่เน่ืองจากพบปัญหาจากการเก็บแบบสอบถาม   

ทาํใหไ้ดจ้าํนวนตวัอย่างท่ีเก็บจริง ดงัน้ี พนกังาน  74  คน , เจา้หนา้ท่ี  45 คน , เจา้หนา้ท่ีอาวุโส  28  คน , ผูจ้ดัการส่วน  

53 คน  แต่ถึงแมพ้บปัญหาจากการเก็บแบบสอบถามไม่ไดต้ามอตัราส่วนจากการคาํนวณ แต่งานวิจยัคร้ังน้ีมีความ

น่าเช่ือถือ คือ จากขอ้มูลกลุ่ม Gen Y จะมีขอ้มูลรวมตวักนัท่ีตาํแหน่ง พนกังาน เป็นจาํนวนมาก กลุ่ม Gen X  จะมีขอ้มูล

รวมตวักนัท่ีตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ  
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลระดบัตาํแหน่งพนกังาน สาํนกังานใหญ่ 

ระดบัตาํแหน่ง 

จาํนวน 

ประชากร 

จาํนวน 

ตวัอย่าง 

จาํนวนตวัอย่างที่

เกบ็จริง 

Gen   

Y 

Gen  

X 

พนกังาน 281 50 74 59 15 

เจา้หนา้ท่ี 384 68 45 20 25 

เจา้หนา้ท่ีอาวโุส 196 35 28 13 15 

ผูจ้ดัการ 268 47 53 8 45 

ผลรวมทั้งหมด 1129 200 200 100 100 

 

การเกบ็ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี จะเลือกการเกบ็ขอ้มูลแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากการสุ่มตวัอยา่งจาก

พนกังาน บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ ในระดบัตาํแหน่ง พนกังาน เจา้หน้าท่ี 

เจา้หนา้ท่ีอาวโุส  ผูจ้ดัการ โดยขอความร่วมมือจากผูจ้ดัการฝ่ายงานต่างๆ ช่วยแจกใหก้บัพนกังานในฝ่ายตามจาํนวน 

Gen X, Gen Y  

การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชส้ถิติ 2 ประเภท ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา  สถิติเชิงอนุมาน  

1.  สถิติเชิงพรรณนาใชก้บัการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดา้นประชากรศาสตร์ โดยดูผลขอ้มูลจากค่าจาํนวน และค่า

ร้อยละ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นปัจจยัคํ้ าจุน ปัจจยัจูงใจ ดูผลขอ้มูลจากค่าจากค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

2. สถิติเชิงอนุมานใชก้บัการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลดา้นความแตกต่างระหวา่ง Gen X กบั Gen  Y  โดยดู

ผลจาก  One-way Analysis   Chi-Square และ Discriminant Analysis   
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดา้นความพึงพอใจในแต่ละปัจจยั 

ปัจจยั คําถาม Mean 
Std. 

Deviation 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 

ท่านสามารถทาํงานร่วมกบั เพ่ือนร่วมงานได้

เป็นอยา่งดี 
4.14 0.695 

ปัจจยัความสาํเร็จของงาน ท่านทาํงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 3.98 0.618 

ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ 
ท่านเขา้ใจขอบเขต หนา้ท่ีความรับผิดชอบใน

การทาํงาน 
3.93 0.672 

 
สรุปตารางท่ี 2 ตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล คาํถาม ท่านสามารถทาํงานร่วมกบั เพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.14 มากท่ีสุด  รองลงมาลาํดบัท่ีสอง  

ปัจจยัความสําเร็จของงาน คาํถาม ท่านท่านทาํงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ค่าเฉล่ีย 3.98 รองลงมาลาํดบัท่ีสาม

ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ  คาํถาม ท่านเขา้ใจขอบเขต หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการทาํงาน ค่าเฉล่ีย 3.93  

สรุปตามวตัถุประสงคท่ี์ 2 ผลทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่าง

กนัทางดา้น  วฒิุการศึกษา รายได ้ตาํแหน่ง อายงุาน  อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่า พนกังานในช่วงอายุ 18-35 ปี จะมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นท่านไดรั้บความเป็นกนัเองจาก  เพ่ือนร่วมงาน   ดา้นท่านสามารถทาํงานร่วมกบั เพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี 

และ ดา้นเวลาท่ีท่านมีปัญหาท่านมกัจะไดรั้บกาํลงัใจจากเพ่ือนร่วมงาน หวัหนา้งาน  ส่วนพนกังานในช่วงอายุ 36-

50 ปี จะมีความแตกต่างกนัในดา้น หน่วยงานของท่านมีการโยกยา้ย สับเปล่ียนงาน อย่างเหมาะสม  และดา้นการ

ส่ือสารระหวา่งภายในองคก์รมีประสิทธิภาพ   

        การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ย Discriminant Analysis  มีความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่ม

อยูใ่นระดบันยัสาํคญั 0.000  ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ค่า Sig 0.05 แสดงวา่ 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งอยู่ในเกณฑท่ี์ดี และ

มีความสามารถในการอธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยค่า R2 ท่ี 39%  ส่วนความถูกตอ้งในการพยากรณ์

หรือ Hit Ratio ท่ี 80% คือ สมการเสน้ตรงน้ีสามารถพยากรณ์กลุ่มตวัอยา่งไดใ้นระดบัดี  และเม่ือนาํค่า Hit Ratio มา

เปรียบเทียบกบัค่า Cpro ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ  จะเห็นว่าค่า Hit Ratio ท่ี 80% มีค่ามากกว่าค่า 

Cpro ท่ี 63% ทาํใหอ้ธิบายไดว้่าสมการเส้นตรงท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม มีความถูกตอ้งท่ีสามารถยอมรับได ้ 

โดยมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มท่ี 1 อยูท่ี่ 79% และพยากรณ์กลุ่มท่ี 2 ท่ี 80 % 
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กราฟท่ี 1 กราฟแสดงความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 

 

 
   กราฟท่ี 1 ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์  คาํถามท่านไดรั้บความเป็นกนัเองจาก  เพ่ือนร่วมงาน   ท่าน

สามารถทาํงานร่วมกบั  เพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี และ เวลาท่ีท่านมีปัญหาท่านมกัจะไดรั้บกาํลงัใจจากเพ่ือน

ร่วมงาน หวัหนา้งาน  ค่าของช่วงอาย ุ18-35 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีสูง ทาํใหช่้วงอาย ุ36-50 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่า   ส่วนปัจจยัคํ้าจุน

ดา้นความมัน่คงในงาน  คาํถาม หน่วยงานของท่านมีการโยกยา้ย สับเปล่ียนงาน อย่างเหมาะสม  และปัจจยัคํ้ าจุน

ดา้นนโยบายและการบริหาร คาํถามการส่ือสารระหว่างภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  ค่าของช่วงอายุ 18-35 ปี มี

ค่าเฉล่ียท่ีตํ่า   ทาํใหช่้วงอาย ุ36-50 ปี มีค่าเฉล่ียสูง 

 ผลการวิเคราะห์ดา้นความพึงพอใจ ระหว่างพนกังาน กลุ่ม Gen X กบักลุ่ม Gen  Y ของพนกังานบริษทัไทย

สมุทรประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน) สํานกังานใหญ่  เม่ือเปรียบเทียบกบังานของ สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) พบว่า 

พบว่า ปัจจยัจูงใจ พนกังานมีความพึงพอใจในดา้น การประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ี กบัการไดรั้บการยกย่องนบัถือ 

มีความพึงพอใจสูงกวา่ดา้น  ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน  ปัจจยัคํ้าจุน พนกังานมีความ

พึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความพึงพอใจสูงกว่าดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล  นโยบายและการบริหารของบริษทั เงินเดือน สวสัดิการ สถานภาพในการทาํงาน ความมัน่คงในงาน  

ส่วนงานวิจัยฉบับน้ีพนักงานทั้ งสองกลุ่ม มีความพึงพอใจปัจจัยจูงใจ  ด้านความสําเร็จของงาน กับ ด้านความ

รับผิดชอบ  และมีความพึงพอใจปัจจยัคํ้าจุน  ดา้นความมัน่คงในงาน กบั ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   

 ดา้นความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่า พนกังานในช่วงอายุ 18-35 ปี จะมีความแตกต่างกนัในดา้นท่าน

ไดรั้บความเป็นกนัเองจาก  เพ่ือนร่วมงาน   ดา้นท่านสามารถทาํงานร่วมกบั เพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี และ ดา้น

เวลาท่ีท่านมีปัญหาท่านมกัจะไดรั้บกาํลงัใจจากเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน  เน่ืองจากองค์ในปัจจุบันมีการใช้

เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล หรือแมแ้ต่การทาํงานผา่นระบบ

เทคโนโลยี และในองค์กรเองก็มีนโยบายในการผลกัดนัองคก์รให้เขา้สู่ องค์แบบดิจิตอล คือเนน้การส่ือสารผ่าน
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เทคโนโลยีเป็นหลกั  พนกังานกลุ่มน้ีถือวา่มีความสามารถในการทาํงานท่ีมีการติดต่อส่ือสาร ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

หรืองานท่ีใชค้วามสารถหลายๆอยา่งในเวลาเดียวกนั  ทาํใหอ้งคก์รมองเห็นความสาํคญัของจุดน้ี จึงมีการสนบัสนุน

หรือมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย ไม่จาํเจ งานท่ีตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ส่วนพนกังานในช่วงอายุ 36-50 

ปี จะมีความแตกต่างกนัในดา้น หน่วยงานของท่านมีการโยกยา้ย สับเปล่ียนงาน อย่างเหมาะสม  และดา้นการ

ส่ือสารระหว่างภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่กบัองค์กรมาเป็นระยะ

เวลานาน ทาํให้การทาํงานของพนักงานกลุ่มน้ีจะทาํอยู่ในลกัษณะงานแบบเดิมๆ ไม่ค่อยมีอะไรเปล่ียนแปลง 

พนกังานกลุ่มน้ีสามารถทาํงานเพียงลาํพงัได ้และเช่ือมัน่ในตนเอง เม่ือมีการถูกสับเปล่ียนโยกยา้ย ลกัษณะการ

ทาํงาน ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป อาจจะดว้ยตอ้งไปเรียนรู้ลกัษณะท่ีหลากหลาย ทา้ทายมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยั อาภารัตน์  สมแรง (2556) ศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการทาํงานระหว่างพนกังานไทยใน

บริษทัคนไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น  พบว่า เม่ือจาํแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ทั้งสองกลุ่มไม่มีความ

แตกต่างกนัทางดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์และตาํแหน่งงาน จะเห็นว่างานวิจยัส่วนใหญ่จะเป็น

การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงใจโดยรวม คือไม่ไดมี้การแบ่งช่วงอายุอย่างชดัเจน   แต่งานวิจยัคร้ังน้ีไดมี้

การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงใจโดยแบ่งเป็นช่วงอายุท่ีชดัเจนว่า คือช่วงอายุ 18-35 ปี จะมีปัจจยัดา้นจูงใจ

และคํ้าจุน แต่พนกังานช่วงอาย ุ36-50 ปี จะมีดา้นคํ้าจุนเพียงอยา่งเดียว  

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีความคลา้ยกนัในส่วนของความพึงพอใจในปัจจยัจูงใจ ดา้นความสาํเร็จของงาน  และพึง

พอใจในปัจจยัคํ้าจุน ดา้นดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทาํใหเ้ห็นวา่องคก์รส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัพนกังานในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงบริษทัไทยสมุทรประกนัชีวิตก็ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานในเร่ือง

ดงักล่าวเช่นกนั  และหากพิจารณาอีกดา้นยงัพบอีกว่า พนกังานบริษทัฯ  มีความพึงพอใจในปัจจยัจูงใจ ดา้นความ

รับผิดชอบ ซ่ึงต่างไปจากองคก์รทัว่ไป มาจากบริษทัฯไดมี้การปลูกฝังค่านิยมในเร่ืองของวฒันธรรมองคก์ร ในเร่ือง

ของความรับผิดชอบในการทาํงาน รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีและการกระทาํ ซ่ึงทาํใหอ้งคก์รต่างไปจากองค์กร

อ่ืน อีกทั้งการแบ่งแยกตามช่วงอายกุมี็ความสาํคญั งานวิจยัส่วนใหญ่จะมองอายเุป็นภาพรวม แต่งานวิจยัในคร้ังน้ีทาํ

ให้เราทราบความพึงพอใจในการทาํงานเป็นช่วงอายุท่ีมีความชดัเจน ทาํให้เราสามารถแกปั้ญหาไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มพนกังาน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1. จากผลการศึกษาดา้นความแตกต่างระหว่าง Gen X , Gen Y  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน  ในส่วนท่านไดก้ารเล่ือนตาํแหน่ง การปรับตาํแหน่งหนา้ท่ี

การทาํงานน้อย  และปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ในส่วนเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัคุณวุฒิกับ

เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี  จะพบว่าทั้งสามปัจจยัมีส่วนเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกนั  ดงันั้น

องคก์รควรใหค้วามสาํคญักบัการเล่ือนตาํแหน่ง การเติบโตของพนกังานตามสายอาชีพ หรือแมแ้ต่การใหอ้าํนาจแก่

พนักงานในการตัดสินใจทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการกาํหนดแผนเพ่ือพฒันาบุคคลกรท่ีชัดเจน 

สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อในสายอาชีพทุกอาชีพ ไม่ควรจาํกดัเฉพาะสายอาชพัใดอาชีพหน่ึง เพราะทุกสายอาชีพ

ลว้นแต่มีความสาํคญัในองค์กร เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ ความสามารถใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
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ควรมีการวางแผนการพฒันาพนกังานตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยการจดัอบรมพนกังานทุกระดบั  เพ่ือเป็นการสนบัสนุนและ

สร้างความมัน่ใจให้พนกังานว่ามีโอกาสกา้วหนา้ในสาย นอกจากนั้นองคก์รควรมีการส่งเสริมการเล่ือนตาํแหน่ง

อย่างยุติธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเกิดการปรับปรุงผลการทาํงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบติังาน และพนกังานก็จะเกิด

ขวญักาํลงัใจและแรงจูงใจในการทาํงาน นอกจากความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน การสร้างความพึงพอใจในดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการก็มีส่วนสาํคญั เน่ืองกลุ่มพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ หรือเด็กจบใหม่จะมีฐานเงินเดือนไม่ค่อยสูง

มากนกั และดว้ยเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีอตัราการการครองชีพท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหร้ายจ่ายไม่พอกบัรายรับ ส่วนใน

ระดบัระดบัตาํแหน่ง เจา้หน้าท่ี เจา้หน้าท่ีอาวุโส ผูจ้ดัการ องค์กรก็ควรมีการปรับโครงสร้างค่าจา้งให้มีความ

สอดคลอ้งกบัทอ้งตลาด และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีการปรับให้เหมาะสมกบัปริมาณ

งานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาการแย่งตวัพนกังานไปทาํงานกบับริษทัคู่แข่ง  และปัญหาระหว่างกลุ่ม

พนกังานเก่าและพนกังานใหม่ท่ีมีช่องวา่งระหวา่งค่าตอบแทน 

 2. จากผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่ง Gen X , Gen Y พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม มีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนัมากในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกร ในคาํถามท่านไดรั้บความเป็นกันเองจาก  เพ่ือน

ร่วมงาน ซ่ึงมีความแตกต่างโดย พนักงานกลุ่ม Gen X จะมีความพึงพอใจน้อยกว่าพนักงานกลุ่ม Gen Y ดงันั้น

องคก์รควรพิจารณากิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ใหพ้นกังานในองคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานไดเ้ขา้มีส่วนร่วม  เกิดการ

ร่วมมือร่วมใจ โดยการทาํกิจกรรมร่วมกนั อยา่งเช่น การมีโปรเจครวมกนัเพ่ือใหพ้นกังานเกิดการแลกเปล่ียนความรู้

ซ่ึงกนัและกนั  ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การจดักิจกรรม Walk rally  กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือ

ลดความขดัแยง้ของพนกังาน เสียงตามสาย  Morning Talk  ,Talk to President/MD เพ่ือเป็นการส่ือสารใหพ้นกังาน

ทราบข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร และอาจเป็นกล่าวถึงนโยบายองคก์รอีกช่องทาง  เป็นตน้ 

3. จากผลการศึกษาดา้นความแตกต่างระหว่าง Gen X , Gen Y  พบว่า พนกังานกลุ่ม Gen X  จะแตกต่างกนั

ในดา้นความมัน่คงในการทาํงาน เร่ือง การโยกยา้ย สบัเปล่ียนงาน อยา่งเหมาะสม  และดา้นนโยบายและการบริหาร 

เร่ืองการส่ือสารระหว่างภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นองค์กรควรกาํหนดนโยบายเร่ืองการโยกยา้ย การ

ปรับเปล่ียนตาํแหน่ง ท่ีมีความชดัเจนให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้พนกังานรับทราบขอ้กาํหนด ระยะเวลาท่ีชดัเจน เม่ือ

พนกังานรับทราบขอ้มูล พนกังานกมี็ไดมี้การวางแผน ตั้งเป้าหมายของตนเองไดถู้ก วา่ตอนน้ีอยูร่ะดบัพนกังานแลว้

ต่อไปจะไปถึงระดบัผูบ้ริหารไดอ้ย่างไร  อีกทั้งองค์กรเองก็ควรจะมีการส่ือสารให้พนกังานรับทราบถึง นโยบาย 

กฎระเบียบขอ้บงัคบั ทิศทางขององคใ์หม้ากข้ึน โดยวิธีผา่นทางผูบ้ริหารสายงานนั้น หรือเพ่ือช่องทางการส่ือสายให้

มายิ่งข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกวา่ เขาควรจะปรับหนา้ท่ี วิธีการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในปัจจุบนัไดอ้ย่างไร 

เขาจะมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รไปถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งไร หากพนกังานทาํไดพ้นกังานจะเกิดความภูมิใจและรู้สึกวา่เขา

ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ส่วนพนกังานกลุ่ม Gen Y  มีความแตกต่างกนัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เร่ือง 

ความเป็นกนัเองจาก เพ่ือนร่วมงาน และการทาํงานร่วมกบั เพ่ือนร่วมงาน  ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ตามขอ้ 2  

องคก์รควรมีนโยบายในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน เพ่ือเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งพนกังานดว้ยกนั   
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การแบ่งกลุ่มตัวแทนประกนัชีวติโดยใช้ปัจจัยด้านความพงึพอใจต่ออาชีพตัวแทนประกนัชีวติ 

และกระบวนการขาย   กรณศึีกษา บริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

Segmenting the life insurance agents by job satisfaction and sales process factors : a case 

study of Muang Thai  Life Assurance Public Company Limited 
นันท์นภัส  ตนัตินันทวฒัน์1  และ  กญัช์  อนิทรโกเศศ2 

Nannapat Tantinantawat and Gun Indrakoses 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทนประกนั

ชีวิต และกระบวนการขาย   กรณีศึกษา บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิตซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจ และ ปัจจยัอนามยั และปัจจยัเร่ือง

กระบวนการขาย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ตวัแทนประกนัชีวิตบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 200 คน  คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้นาํขอ้มูลมาประผลโดยสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ 

Hierarchical K-Means ANOVA และChi-Square โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 โดยผลการวิจยั

พบว่า สามารถทาํการแบ่งกลุ่มตวัอย่างได ้3 กลุ่มและพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน (เฉพาะจากอาชีพ

ตวัแทนประกนัชีวิต)  ประเภทตวัแทน  ตาํแหน่ง  การเขา้ร่วมอบรมท่ีบริษทัฯจดัข้ึน และจาํนวนลูกคา้ท่ีดูแล   ปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิต ทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั  รวมทั้งปัจจยัเร่ืองกระบวนการ

ขายของตวัแทนประกนัชีวิตในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั 

คาํสาํคัญ : ความพึงพอใจ,ปัจจัยจูงใจ,ปัจจัยอนามยั,กระบวนการขาย 

Abstract 

The objective of this research was to classify life insurance agents by satisfaction factors with insurance agent 

occupation and sales process in Muang Thai Insurance Public Company Limited. In this research, factors of interest 

included personal factors, satisfaction factors with insurance agent occupation including motivation and hygiene 

factors, and sales process factors. The samples of this research were 200 life insurance agents of Muang Thai 

Insurance Public Company Limited. The research instrument consisted of the questionnaire. Data was analyzed by 

statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation as well as inferential statistics including 

Hierarchical K-Means, ANOVA and Chi-Square. The level of statistical significance was set at the 0.05. The results 

of this research showed that the samples could be classified into three major groups. There were the differences in 

monthly income (personal factor) (of insurance agent occupation), type of insurance agents, work position, 

participation in trainings, and number of customers assigned, as well as satisfaction with insurance agent 

occupation(motivation and hygiene factors) and sales process among three groups. 

Keywords : Satisfaction,Motivation factors,Hygiene factors,Sales process  
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1.  บทนํา 

 
     ในปัจจุบนัช่องทางการขายประกนัชีวิตมีหลากหลายช่องทาง จากการพิจารณารายงานการรับประกนัชีวิตจาํแนก

ตามช่องทางการขายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) พบวา่  

ช่องทางการขายผา่นตวัแทนเป็นช่องทางการจาํหน่ายสูงสุด ตวัแทนประกนัชีวิต เป็นภาพลกัษณ์ท่ีสาํคญัของบริษทั 

ในขณะเดียวกนั ตวัแทนประกนัชีวิตยงัเป็นผูน้าํมาซ่ึงรายไดห้ลกัของบริษทั ตวัแทนประกนัชีวิตจึงมีบทบาทโดด

เด่นและมีความสาํคญัต่อบริษทัประกนัชีวิตเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุผลดงักล่าวบริษทัประกนัชีวิตจึงทุ่มเทใหก้บัการสร้าง 

ตวัแทนประกนัชีวิตมากกวา่การทุ่มเทใหก้บัช่องทางการขายอ่ืน  ๆ แต่อีกดา้นหน่ึงบริษทักลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการออก

จากอาชีพของตวัแทนประกนัชีวิต ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางแสดงสถิติการยา้ยบริษทัของตวัแทนประกนัชีวิต ปี 2557 ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  พบวา่ ในปีดงักล่าว ตวัแทนประกนั

ชีวิตของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนการยา้ยออกถึง 1,106 คน จากสถิติพบวา่เป็นบริษทั

อนัดบัท่ี 6 ของบริษทัฯท่ีมีตวัแทนประกนัชีวิตยา้ยออกจาํนวนมาก  ซ่ึงปัญหาการออกจากอาชีพของตวัแทนประกนั

ชีวิต  เป็นปัญหาสาํคญัส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งสูญเสียรายได ้ รวมถึงค่าใชจ่้าย

ในการบริหารจดัการกบัปัญหาดงักล่าว และท่ีสาํคญักระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ กระทบต่อความไวว้างใจท่ีลูกคา้

มีใหแ้ก่บริษทัฯอีกดว้ย ดว้ยเหตุขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาถึงปัญหาการออกจากอาชีพของตวัแทนประกนัชีวิต ในการวิจยั

จะทาํการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตโดยใชร้ะดบัความพึงพอใจในการอยูใ่นอาชีพ เพ่ือเป็นขอ้มูลใหบ้ริษทัฯไดท้ราบ

ถึงกลุ่มของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีความพึงพอใจต่ออาชีพท่ีแตกต่างกนั รวมถึงกลุ่มของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีพฤติกรรม 

ในกระบวนการขายท่ีแตกต่างกนั เพ่ือท่ีบริษทัฯจะไดห้าแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหก้บัตวัแทนประกนัชีวิต

ในแต่ละกลุ่มต่อไป 

     วตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิต  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

ขายของตวัแทนประกนัชีวิต  และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิต โดยใชค้วามพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทน

ประกนัชีวิตและกระบวนการขาย ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากงานวิจยัน้ี คือช่วยใหส้ามารถปรับปรุงปัจจยัต่างๆท่ีทาํให้

ตวัแทนประกนัชีวิตเกิดความไม่พึงพอใจในอาชีพ ช่วยใหส้ามารถปรับปรุงแกไ้ขหรือใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้งแก่ตวัแทนฯ

ในส่วนของพฤติกรรมการขายประกนัชีวิตของตวัแทนฯท่ีก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการขาย ทาํใหก้ารขายไม่ประสบผล 

สาํเร็จ และช่วยใหท้ราบถึงลกัษณะของกลุ่มของตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

จากการแบ่งกลุ่มโดยใชค้วามพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิต และกระบวนการขายของตวัแทนประกนัชีวิต 

ซ่ึงจะช่วยในการวางแผนบริหารจดัการตวัแทนฯในแต่ละกลุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงจะช่วยลด

อตัราการออกจากอาชีพตวัแทนฯ 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีต่อไปน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ 
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     ทฤษฎีความตอ้งการสองปัจจยัของเฟรเดริก  เฮอร์สเบิร์ก  ( Federick Herzberg’s Need Two-Factor Theory ) ทฤษฎีน้ีเกิด

จากการท่ีเฟรเดริก เฮอร์สเบิร์ก ไดแ้ยกคนทาํงานออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความไม่พอใจในงานจะเกิดจากปัจจยัภายนอก

ของส่ิงแวดลอ้มของงาน และกลุ่มท่ีมีความพอใจในงานจะเกิดจากปัจจยัภายในของส่ิงแวดลอ้มของงาน    ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่  1   ปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานไม่พึงพอใจกบัปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานพึงพอใจ 

ปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานไม่พึงพอใจ  (ปัจจยัอนามยั) ปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานพึงพอใจ (ปัจจยัจูงใจ) 

⋅ นโยบายและการจดัการบริษทั 

⋅ เทคนิคการควบคุมดูแล 

⋅ เงินเดือน 

⋅ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

⋅ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

⋅ สถานภาพการทาํงาน 

⋅ ความสาํเร็จ 

⋅ การไดรั้บการยอมรับ 

⋅ ลกัษณะของงาน 

⋅ ความรับผิดชอบ 

⋅ ความกา้วหนา้ 

⋅ การเติบโต 

      

     ปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั  (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีจะสร้างความไม่พอใจในงาน หากวา่

พนกังานไม่ไดรั้บการตอบสนองในปัจจยัต่างๆต่อไปน้ี ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ปัจจยัดงักล่าว ปัจจยัจูงใจ  (Motivation 

or Satisfiers Factors)  เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้จูงใจ ช่วยใหพ้นกังานใชค้วามพยายามในการสร้างผลงานและปฏิบติังานดว้ย

ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานโดยตรงและสร้างความรู้สึกท่ีดีใหก้บังาน (วิเชียร วิทยอุดม,2551) 

     แนวคิดกระบวนการขาย (Selling Process)  อธิบายวา่ กระบวนการขาย (Selling Process) หมายถึง ขั้นตอนของเทคนิค

การปฏิบติัการขายผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้คาดหวงั  ในกระบวนการขายประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1 

การแสวงหาผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้  2 การเตรียมการเพ่ือเขา้หาลูกคา้คาดหวงั  3 การเขา้พบลูกคา้คาดหวงัการเสนอขาย

และการสาธิตการขาย  5 การขจดัขอ้โตแ้ยง้ 6 การปิดการขาย และ 7 การติดตามผลและบริการหลงัการขาย (วารุณี ตนัติ

วงศว์าณิช ,2556 ) 

 

3.  วธีิการศึกษา 
 

     ผูวิ้จยัมุ่งเกบ็ขอ้มูลจากตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ทั้งประเภททาํงานFull 

time และ Part time อายตุั้งแต่ 20-50 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกเขตพ้ืนท่ีในประเทศไทย โดยมีสถานภาพของการเป็น

ตวัแทนประกนัชีวิตมีใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ ตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัเมืองไทย

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัในปี 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 13,523 ราย 
 

     การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่าง คือบุคคลท่ีประกอบอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) ทั้งประเภท Full time และ Part time อายุตั้งแต่ 20-50 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกเขตพ้ืนท่ีใน
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ประเทศไทย และเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ียงัมีสถานภาพของการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตมีใบอนุญาตเป็นตวัแทน

ประกันชีวิตท่ีถูกต้องสมบูรณ์ จาํนวน 375 คน  กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 375 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้

ผลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาและด้าน

งบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับลดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากเดิมกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวน 375 คน 

ปรับลดลงเหลือจาํนวน 200 คน และในการปรับลดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งนั้น ค่าความคลาดเคล่ือนจะเปล่ียนแปลงไป 

จากเดิม ±5% เพ่ิมข้ึนเป็น ±6.88% โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ยงัคงอยูใ่นระดบัเดิมคือ 95% 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยั เก็บแบบสอบถามจากตวัแทนประกนัชีวิตผูเ้ขา้อบรมต่ออายุใบอนุญาตตวัแทน

ประกนัชีวิต คร้ังท่ี 1 จาํนวน 80 ชุด  เกบ็แบบสอบถามจากตวัแทนประกนัชีวิตผูเ้ขา้อบรมต่ออายใุบอนุญาตตวัแทน

ประกนัชีวิต คร้ังท่ี 3 จาํนวน 80 ชุด  และเกบ็แบบสอบถามจากตวัแทนประกนัชีวิตท่ีเขา้มาใชบ้ริการเคาเตอร์บริการ

ตวัแทนประกนัชีวิต ณ สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 40 ชุด แบ่งเกบ็แบบสอบถาม 2 คร้ังๆละ 20 ชุด  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ใชเ้คร่ืองมือ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Cluster Analysis, Chi-Square Test  และ ANOVA 

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

     จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 65 อายุระหว่าง 31-40 ปี 

จาํนวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 37  มีรายไดเ้ฉล่ียไม่กิน 10,000 บาทจาํนวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 36.5 จบการศึกษาใน

ระดบัชั้นปริญญาตรีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5  เป็นตวัแทนฯประเภท part time จาํนวน 136 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68 อยู่ในตาํแหน่งท่ีปรึกษาประกนัชีวิต(SA) จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63  มีการเขา้ร่วมการอบรมท่ี

บริษทัฯ จดัข้ึน จาํนวน  1 – 3 คร้ังต่อปี มีจาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63  มีจาํนวนลูกคา้ประกนัชีวิตท่ีดูแล

ทั้งหมดในปัจจุบนัจาํนวน 1-20 ราย  มีจาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61  และเป็นตวัแทนท่ีทราบถึงฝ่ายขายท่ีตน

สังกดัจาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 ฝ่ายขายท่ีผูต้อบแบบสอบกลุ่มตวัอย่างสงักดัมากท่ีสุด คือ ฝ่ายขายสะสม

เงินเดือน 2  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายกุารทาํงานมากท่ีสุดอยูท่ี่ 17 ปี  และมีอายุการทาํงานนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 1 ปี  โดย

อายกุารทาํงานเฉล่ียอยูท่ี่  3.26 ปี   

ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

     คาํถามความพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิตดา้นปัจจยัจูงใจ  พบว่า  คาํถามเร่ืองหลกัสูตรการอบรมท่ี

บริษทัจดัใหช่้วยเพ่ิมพูนความรู้ใหแ้ก่ท่าน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ 4.00  ดา้นปัจจยัอนามยั  พบวา่ คาํถามเร่ือง นโยบาย

การบริหารงานของบริษทัสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ท่าน  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ 4.14  คาํถามในส่วนของกระบวนการ

ขายของตวัแทนประกนัชีวิต  พบวา่ คาํถามเร่ืองท่านเขา้พบลูกคา้คาดหวงัตรงเวลานดั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ 4.20   

     ในการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิต   โดยใชค้วามพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิตและกระบวนการขาย  ผู ้

ศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัแทนท่ีมีความพึงพอใจสูง  

ประกอบดว้ยตวัแทนฯกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 98 คน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัแทนท่ีมีความพึงพอใจตํ่า  ประกอบดว้ยตวัแทนฯ

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 80 คน  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มตวัแทนท่ีมีความพึงพอใจปานกลาง  ประกอบดว้ยตวัแทนฯกลุ่มตวัอยา่ง
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จาํนวน 22 คน  โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีลกัษณะต่อไปน้ีเช่นเดียวกนั คือ เป็นเพศหญิง ทาํงานเป็นตวัแทนประกนัชีวิต

ประเภทบางเวลา (part time) ทราบฝ่ายท่ีตนสงักดั ส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีปรึกษาประกนัชีวิต (SA) ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วม

การอบรมท่ีบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) จดัข้ึนโดยเฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อปี  และ   มีจาํนวนลูกคา้ประกนั

ชีวิตในความดูแล 1-20 ราย  และมีลกัษณะต่อไปน้ีแตกต่างกนั คือ ในเร่ืองของอายตุวัแทน พบวา่     กลุ่มท่ี 1และกลุ่ม

ท่ี 3 ตวัแทนฯมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กลุ่มท่ี 2 มีอายรุะหวา่ง 20-40 ปี  ในเร่ืองอายกุารทาํงานเฉล่ีย กลุ่มท่ี 1 มีอายกุาร

ทาํงานเฉล่ียสูงท่ีสุด  กลุ่มท่ี 2 มีอายกุารทาํงานเฉล่ียตํ่าท่ีสุด   กลุ่มท่ี 3 มีอายกุารทาํงานเฉล่ียตํ่ากวา่กลุ่มท่ี 1 แต่สูงกวา่

กลุ่มท่ี 2 ในเร่ืองระดบัการศึกษา กลุ่มท่ี 1 การศึกษาในระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี กลุ่มท่ี และกลุ่มท่ี 3  มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี และเร่ืองรายได ้กลุ่มท่ี 1 มีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 มีรายไดต่้อเดือน

ไม่เกิน 10,000 บาท 

     จากผลการศึกษาขา้งตน้ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี กล่าวคือ  ปัจจยัจูงใจ  สาํหรับตวัแทนประกนัชีวิตท่ีกระตุน้จูงใจ 

ช่วยใหต้วัแทนฯใชค้วามพยายามในการสร้างผลงานและปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจปัจจยัจูงใจท่ีตวัแทนฯมีความ

พึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ปัจจยัเร่ืองการเติบโต โดยตวัแทนฯมีความพึงพอใจเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดรั้บโอกาสในการเพ่ิมพูน

ความรู้และเพ่ิมพูนความสามารถในการทาํงาน และรองลงมาคือปัจจยัเร่ืองความสาํเร็จของงาน เป็นความรู้สึกถึง

ความภาคภูมิใจในผลงานท่ีไดท้าํสาํเร็จแลว้ อีกทั้งยงัภาคภูมิใจวา่งานท่ีตวัแทนฯรับผิดชอบนั้นสาํคญัต่อความสาํเร็จ

โดยรวมของทีมงาน   และปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นปัจจยัจูงใจท่ีตวัแทนฯ มีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด 

และในส่วนของปัจจยัอนามยั  ปัจจยัดงักล่าว  เป็นปัจจยัท่ีจะสร้างความไม่พอใจในงาน หากวา่ตวัแทนฯ ไม่ไดรั้บ

การตอบสนองหรือไดรั้บการตอบสนองแต่ไม่เพียงพอ ปัจจยัอนามยัท่ีพบวา่ตวัแทนฯมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการจดัการบริษทั แสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแทนฯมีความมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งในนโยบาย และเป้าหมาย

ของบริษทั รองลงมาคือปัจจยัดา้นสถานภาพในการทาํงาน ไดแ้ก่การมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถ และ เร่ืองของสาขาท่ีสงักดัมีสภาพและบรรยากาศเหมาะสมต่อการทาํงาน และปัจจยัดา้น

เงินเดือน  เป็นปัจจยัอนามยัท่ีตวัแทนฯ  มีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด  เร่ืองค่าตอบแทน ถือเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ี

บริษทัตอ้งตอบสนองแก่ตวัแทนฯ อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ มิฉะนั้นปัจจยัดา้นค่าตอบแทนน้ีจะเป็นตวักระตุน้ท่ี

สาํคญัท่ีทาํใหต้วัแทนฯเกิดความไม่พึงพอใจอาชีพ นาํไปสู่การออกจากอาชีพไดง่้าย   

     ในเร่ืองกระบวนการขาย พบวา่ ตวัแทนฯ ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในขั้นตอนของกระบวนการขายทุกขั้นตอน  และ

ไม่ไดมี้การกระทาํท่ีสมํ่าเสมอในกระบวนการขายแต่ละขั้นตอน  เห็นไดว้า่มีบางขั้นตอนท่ีตวัแทนฯละเลย เช่น การ

กาํหนดผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเขา้พบลูกคา้คาดหวงั หรือการติดตามลูกคา้ท่ีปฏิเสธการซ้ือ เป็นตน้ การไม่ได้

ปฏิบติัตามกระบวนการขายอยา่งต่อเน่ือง เรียงลาํดบั ครบทุกขั้นตอน จึงอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหต้วัแทนฯไม่

ประสบความสาํเร็จในกระบวนการขาย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ในเร่ืองความพึงพอใจต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวิต  พบว่า  ในส่วนของปัจจยัจูงใจ  ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่ม

ตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในดา้นการเติบโตสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความสําเร็จของงาน ดา้น

ลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้  และ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดคือ 
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ดา้นการยอมรับนบัถือ  ในส่วนของปัจจยัอนามยั  ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึง

พอใจในดา้นนโยบายและการจัดการบริษทัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นสถานภาพการทาํงาน  ดา้นเทคนิคการ

ควบคุมดูแล  ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  ดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบั

ความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นเงินเดือน 

     ในเร่ือง  กระบวนการขายของตวัแทนประกนัชีวิต      พบวา่   ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของระดบั

การกระทาํในเร่ืองของ การเขา้พบลูกคา้คาดหวงัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ เร่ืองการเตรียมการเพ่ือเขา้หาลูกคา้คาดหวงั  

เร่ืองการเสนอขาย  เร่ืองการขจดัขอ้โตแ้ยง้  เร่ืองการติดตามผลและบริการหลงัการขาย  เร่ืองการแสวงหาผูท่ี้คาดวา่

จะเป็นลูกคา้  และเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัการกระทาํตํ่าท่ีสุด คือ เร่ืองการปิดการขาย 

    ในการแบ่งกลุ่มตวัแทนฯจากความพึงพอใจในอาชีพ ตวัแทนฯในแต่ละกลุ่ม มีลกัษณะดงัน้ีคือ  

     ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มท่ี  1  มีความพึงพอใจในงานท่ีทาํอยู ่ พึงพอใจในลกัษณะของงาน อีกทั้งยงัพึงพอใจใน

ผลการทาํงานของตน มีความพึงพอใจใน ทีมงาน เพ่ือนนกัขาย หวัหนา้งาน ตลอดจนบริษทัฯ ตวัแทนประกนัชีวิต

ในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในอาชีพสูงท่ีสุด แต่อาจมีบางปัจจยัท่ีตวัแทนประกนัชีวิตยงัไม่พึงพอใจเท่าใดนกั กล่าวคือ 

ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ี มีความพึงพอใจในเร่ืองค่าตอบแทนค่อนขา้งตํ่า  ในส่วนของกระบวนการขาย พบวา่มี

ความรู้ในกระบวนการขายท่ีดี จึงมีระดบัการกระทาํในกระบวนการขายท่ีสูง ส่งผลใหป้ระสบความสาํเร็จในการ

ขาย แต่กมี็บางขั้นตอนท่ีตวัแทนฯบกพร่อง เช่น ทาํการออกหาลูกคา้ใหม่โดยไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้ การไม่เตรียม

ตวัเช่นน้ี ยอ่มประสบความสาํเร็จไดย้าก หรือ การไม่ไดติ้ดตามลูกคา้ท่ีปฏิเสธการซ้ือกย็อ่มเสียโอกาสท่ีลูกคา้ผูน้ั้น

จะกลายมาเป็นลูกคา้เราในอนาคต  สาเหตุของความบกพร่องนั้นอาจเกิดจากความไม่รู้หรืออาจรู้แต่ละเลย 

     ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มท่ี  2  มีความภาคภูมิใจในผลงานการขายของตน พึงพอใจในบริษทัฯทั้งการจดัการอบรม

ใหค้วามรู้ของบริษทัฯ กฎการเล่ือนตาํแหน่ง สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศันข์องสาขาท่ีตนเขา้ใชบ้ริการตลอดจนการจ่าย

ค่าตอบแทน แต่ ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ีไม่มีความพึงพอใจในเร่ืองของทีมงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งน้ีในส่วน

ของกระบวนการขายนั้น ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ียงัมีระดบัการกระทาํในกระบวนการขายค่อนขา้งสูง อาจ

กล่าวไดว้า่ แมจ้ะไม่พึงพอใจในทีมงานกย็งัสามารถทาํผลงานไดดี้ ในกระบวนการขาย มีบางขั้นตอนท่ีตวัแทน

ประกนัชีวิตในกลุ่มน้ีบกพร่องไปบา้ง คือ ขั้นตอนของการเตรียมการก่อนเขา้พบลูกคา้ ทั้งในส่วนของการกาํหนด

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บก่อนการเขา้พบลูกคา้คาดหวงั และการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้คาดหวงัก่อนการเขา้พบ และ 

ขั้นตอนการติดตามผล ติดตามลูกคา้ท่ีเคยปฏิเสธการซ้ือ   

     ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มท่ี  3  มีความพึงพอใจในอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตในระดบัค่อนขา้งสูง มีความพึงพอใจ

ในลกัษณะงานท่ีทาํอยู ่แต่ความพึงพอใจในผลงานของตนยงัมีตํ่ากวา่ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มท่ี 1 เห็นไดจ้ากใน

เร่ืองของความพึงพอใจในการทาํใหที้มงานประสบความสาํเร็จ มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจไม่สูงเท่าใดนกั อาจเป็น

เพราะประสบการณ์การทาํงานหรือมีเทคนิคในการขายท่ียงันอ้ยกวา่ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มท่ี 1  จึงทาํใหย้งัไม่มี

ความพึงพอใจในผลงานของตนสูงมากนกั มีความพึงพอใจใน ทีมงาน หวัหนา้งาน เพ่ือนนกัขาย และบริษทัฯ ใน

ส่วนของความพึงพอใจท่ีมีต่อ พิจารณาจากภาพรวมเห็นไดว้า่ ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ีมีความคลา้ยคลึงกบั

ตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มท่ี 1 มาก หากตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ีไดรั้บการตอบสนองท่ีดี หรือ ไดรั้บการเติมเตม็

ในบางปัจจยัท่ียงับกพร่องไป ในอนาคตอนัใกล ้ ยอ่มสามารถเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีความพึงพอใจในการเป็น

ตวัแทนประกนัชีวิตสูงเช่นเดียวกบัตวัแทนประกนัชีวิตกลุ่มท่ี 1  ในทางกลบักนั หากตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ี

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง หรือ ไดรั้บการเติมเตม็ในบางปัจจยัท่ียงับกพร่องไป ในอนาคตตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่ม
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น้ีมีแนวโนม้สูง ท่ีจะออกจากบริษทัประกนัชีวิตท่ีสังกดัอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือไปสังกดักบับริษทัประกนัชีวิตอ่ืน ท่ี

สามารถตอบสนองหรือเติมเต็มในส่วนท่ีตวัแทนประกนัชีวิตยงัไม่พึงพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

- ข้อเสนอแนะเม่ือพิจารณาจากความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

        ความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต – ด้านปัจจัยจูงใจ 

        ดา้นความสาํเร็จของงาน ผูศึ้กษาเสนอแนะวา่ บริษทัฯควรใหค้วามสาํคญัต่องานในทุกดา้นอยา่งเท่าเทียม เพ่ือให้

ตวัแทนฯมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเพ่ิมข้ึน มีการผลกัดนัใหต้วัแทนฯไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถของ

ตนเองอยา่งเต็มท่ี เพ่ือช่วยใหต้วัแทนฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ีรวมทั้งความรับผิดชอบของตนเอง

ท่ีมีต่อทีมงานและบริษทัฯ ควรมีการส่งเสริมใหต้วัแทนฯเกิดความรู้สึกวา่ ความสาํเร็จของทีมงาน หรือ ความสาํเร็จ

ของบริษทัฯจะเกิดข้ึนไม่ได ้ หากปราศจากความร่วมมือในการสร้างผลงานของตวัแทนฯ เป็นการเนน้ย ํ้าใหต้วัแทน

ฯเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างผลงานของตน  ในการส่งเสริมใหต้วัแทนฯทราบถึงความสาํคญัของตนนั้นอาจทาํ

โดย จดัการพิจารณาและมอบรางวลัหรือการประกาศเกียรติคุณแก่ตวัแทนฯท่ีมีผลการทาํงานท่ีดี  

        ดา้นการยอมรับนบัถือจากหวัหนา้งานและเพ่ือนนกัขายนั้น   ผูศึ้กษาเห็นวา่ บริษทัฯ อาจมีการใหร้างวลั มีการ

ประกาศเกียรติคุณ มีการใหป้ระกาศนียบตัร ใหแ้ก่ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีผลการทาํงานท่ีดี รางวลั ใบประกาศต่างๆ

นั้น จะช่วยใหต้วัแทนประกนัชีวิตไดรั้บการยอมรับนบัถือจากหวัหนา้งานและเพ่ือนนกัขาย ตลอดจนบุคคลทัว่ไป

ในสงัคมมากข้ึน 

        ดา้นความกา้วหนา้ของงาน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ีคือ บริษทัฯควรจดัใหมี้การพฒันาเร่ืองสายอาชีพ

อยา่งเป็นรูปธรรม  ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการข้ึนตาํแหน่ง ทาํใหเ้ง่ือนไขการข้ึนตาํแหน่งมีความเหมาะสม มี

ระบบและหลกัเกณฑใ์นการข้ึนตาํแหน่งท่ีชดัเจน ไม่เกิดการหยุดชะงกัของตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง สร้างหลกัประกนั

ใหต้วัแทนประกนัชีวิตรู้สึกไดว้า่การอยูใ่นอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตนั้นจะมีความกา้วหนา้ในอาชีพ     

       ดา้นความรับผิดชอบ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ในการมอบหมายงานใหต้วัแทนประกนัชีวิตแต่ละคนรับผิดชอบ

นั้น ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือใหไ้ดท้างออกท่ีเป็นท่ีพอใจหรือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายวา่จะพึงพอใจต่อ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

       ความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต – ด้านปัจจัยอนามยั 

        ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  ซ่ึงตวัแทนประกนัชีวิตไม่พึงพอใจเร่ืองค่าตอบแทนท่ีควรจะไดรั้บ สามารถเบิก

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อาจเป็นความบกพร่องท่ีระบบการบริหารจดัการภายในท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนกั ท่ีทาํใหก้าร

ท่ีค่าตอบแทนจ่ายล่าชา้ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ใหบ้ริษทัฯปรับปรุง หรือพฒันาในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนแก่

ตวัแทนประกนัชีวิต เพ่ือใหต้วัแทนประกนัชีวิตสามารถไดรั้บค่าตอบแทนรวดเร็วมากข้ึน 

        ดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  ซ่ึงตวัแทนประกนัชีวิตไม่พึงพอใจเร่ืองค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความ

เหมาะสมสาเหตุท่ีตวัแทนประกนัชีวิตไม่พึงพอใจ อาจเพราะรู้สึกวา่ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ไม่คุม้ค่ากบัผลงาน โดย

ตวัแทนฯอาจตอ้งพบอุปสรรคปัญหามากมายท่ีทาํใหก้ารปิดการขายสาํเร็จไดย้าก หรือ ตอ้งใชเ้วลารวมทั้งค่าใชจ่้าย

จาํนวนมากเพ่ือช่วยใหต้นประสบความสาํเร็จ  เม่ือไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ จึงเกิดความรู้สึกวา่ค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บไม่คุม้ค่า โดยตวัแทนฯอาจคิดวา่ หากตอ้งเหน่ือยหรือยุ่งยาก ตอ้งพบอุปสรรคมากมายเช่นน้ี กค็วรท่ีจะไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ีมากกวา่น้ี และควรไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งรวดเร็วอีกดว้ย ขอเสนอแนะในการแกปั้ญหาแนวทางแรก 
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คือ การเพ่ิมคุณค่าใหก้บังานของตวัแทนฯ การอบรมใหค้วามรู้แก่ตวัแทนฯอยา่งครบถว้น ครอบคลุมทุกเร่ืองเก่ียวกบั

การขาย จดัการอบรมเทคนิคกระบวนการขายท่ีจะช่วยใหต้วัแทนฯสามารถประสบความสาํเร็จในการขาย จดัใหมี้

เคร่ืองมือหรือตวัช่วยอาํนวยความสะดวกในการขายใหแ้ก่ตวัแทนฯ อาทิ มีระบบการขายประกนัชีวิตผา่นช่องทาง Social 

Media ต่าง  ๆ มีระบบการขายท่ีรองรับการใชง้านรูปแบบออฟไลน ์ มีแอพพลิเคชัน่ท่ีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือในการ

ขายประกนัชีวิต เป็นตน้ เม่ือตวัแทนฯไดรั้บตวัช่วยท่ีดีจากทางบริษทัฯ ท่ีจะช่วยใหก้ารปิดการขายทาํไดโ้ดยง่าย  ในการ

ปิดการขายสาํเร็จแต่ละคร้ัง ตวัแทนฯก็จะไม่รู้สึกว่าการปิดการขายเป็นเร่ืองยากลาํบากอีกต่อไป และจะมีความรู้สึกวา่

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บคุ่มค่ากบัการทาํงานเป็นอยา่ยิ่ง และในแนวทางท่ีสอง คือ บริษทัฯควรปรับปรุงเพ่ือเสริมสร้างความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่ตวัแทนประกนัชีวิต รวมทั้งเพ่ือสร้างความผูกพนัของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีต่อบริษทั

ฯใหมี้ระดบัสูงข้ึน ควรมีการปรับปรุงในส่วนของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใหมี้ความสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของ

ตวัแทนและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยอาจทาํการเพ่ิมในส่วนของอตัราค่านายหนา้ ค่าตอบแทนต่าง  ๆ

หรือเงินรางวลัส่งเสริมการขายใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผลงาน มีความเป็นธรรม และเหมาะสมมากข้ึน   

        ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ตวัแทนประกนัชีวิตรู้สึกไม่พึงพอใจในการท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน

นกัขายในดา้นความรู้ความสามารถ บริษทัฯควรส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งตวัแทนประกนัชีวิต ใหมี้การ

ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานดว้ยความสามคัคี มีความจริงใจต่อกนั และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจมี

การใหร้างวลั มีการประกาศเกียรติคุณ มีการใหป้ระกาศนียบตัร ใหแ้ก่ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีผลการทาํงานท่ีดี 

รางวลั ใบประกาศต่างๆนั้น จะช่วยใหต้วัแทนประกนัชีวิตไดรั้บการยอมรับนบัถือจากหวัหนา้งานและเพ่ือนนกัขาย 

ตลอดจนบุคคลทัว่ไปในสังคมมากข้ึน 

        ดา้นการควบคุมดูแลและความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ีคือ ควรท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทาํงานใหแ้ก่หวัหนา้งาน โดยการจดัฝึกอบรมและพฒันาหวัหนา้งานอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของภาวะผูน้าํ การ

เรียนรู้ท่ีจะเป็นผูน้าํทีมตอ้งสามารถสร้างทีมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เนน้การบริหารความขดัแยง้ในทีม มีการ

พฒันาและปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งควรท่ีจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษยเ์พ่ือการบริหารทีมงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ เขา้ใจในธรรมชาติการทาํงานของตวัแทนในสังกดัวา่ บางคนอาจตอ้งการการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด 

ตอ้งการใหห้วัหนา้งานใหค้าํแนะนาํในการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ แต่ตวัแทนประกนัชีวิต บางคนอาจไม่ตอ้งการการ

ดูแลจากหวัหนา้งานเท่าใดนกั หวัหนา้งานควรใส่ใจรายละเอียดของตวัแทนประกนัชีวิตภายในทีมงานของตน เพ่ือ

วางแผนหาแนวทางในการบริหารจดัการหรือมีการควบคุมดูแลท่ีต่างๆกนัไป   

ข้อเสนอแนะเม่ือพิจารณาจากกระบวนการขายของตัวแทนประกันชีวิต   

        จากค่าเฉล่ียของระดบัการกระทาํในกระบวนการขาย พบวา่ มีหลายขั้นตอนท่ีตวัแทนประกนัชีวิตมีระดบัการ

กระทาํท่ีไม่ค่อยสูงนกั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะใหเ้พ่ิมการฝึกอบรมในเร่ืองของกระบวนการขาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

มุ่งเนน้ในกระบวนการท่ีตวัแทนประกนัชีวิตมีระดบัการกระทาํท่ีไม่ค่อยสูงนกั เพ่ือช่วยใหต้วัแทนประกนัชีวิตได ้

ทราบและตระหนกัถึงกระบวนการขายท่ีถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือช่วยใหต้วัแทนประกนัชีวิตสามารถประสบความสาํเร็จ

ในการขายไดม้ากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเม่ือพิจารณาจากลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตภายหลงัการแบ่งกลุ่ม 

        กลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูง  จากการพิจารณาความพึงพอใจในงานของอาชีพตวัแทน

ประกนัชีวิตพบวา่ ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ี มีความพึงพอใจตํ่าในปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบและในปัจจยั

นามยัดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน สาํหรับดา้นความรับผดิชอบนั้น ผูศึ้กษาเสนอใหใ้นการท่ีหวัหนา้งานจะมอบหมาย 

งานใหต้วัแทนประกนัชีวิตในสังกดั ควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในงานต่างๆท่ีจะมอบหมายใหต้วัแทนแต่ละคน 

แต่ละทีมรับผิดชอบ เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้า่ตวัแทนประกนัชีวิตรับมอบหมายงานจากหวัหนา้งานดว้ยความเต็มใจ  และดา้น

เงินเดือนหรือค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นปัจจยัคํ้าจุนท่ีทางบริษทัฯตอ้งพยายามลดปัจจยัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจใหน้อ้ย

ท่ีสุด ผูศึ้กษาเสนอแนะใหบ้ริษทัฯปรับปรุงในเร่ืองของกระบวนการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ใหมี้ความรวดเร็ว

กวา่ท่ีเป็นมา อีกทั้งอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่านายหนา้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและผลงานการ

ขายประกนัชีวิตของตวัแทนประกนัชีวิต อาจมีการใหค่้าตอบแทนเพ่ิมเติมในส่วนของค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั

จากการขายใหเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการขายใหก้บัตวัแทนประกนัชีวิต และยงัทาํใหต้วัแทนประกนัชีวิต

มีความพึงพอใจในเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

        กลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่า  จากการพิจารณาความพึงพอใจในงานของอาชีพตวัแทน

ประกนั ชีวิตพบวา่ ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ี มีความพึงพอใจตํ่าในปัจจยัอนามยัดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา

และความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ผูศึ้กษาเสนอแนะให ้ หวัหนา้งาน ควรทาํความเขา้ใจกบัลกัษณะของตวัแทน

ประกนัชีวิตในกลุ่มน้ี เพ่ือวางแผนหาแนวทางในการบริหารจดัการ  หรือมีการควบคุมดูแลท่ีต่างจากตวัแทนประกนั

ชีวิตในกลุ่มอ่ืน  ๆ เช่น หวัหนา้งานอาจตอ้งเขา้ไปดูแลการทาํงานของตวัแทนประกนัชีวิตอยา่งใกลชิ้ด คอยใหค้าํแนะนาํ

ในการทาํงาน ช่วยแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน ตลอดจนใหก้ารยอมรับใน

ความรู้ความสามารถของตวัแทนประกนัชีวิตภายใตที้มของตน เพ่ือทาํใหต้วัแทนประกนัชีวิตมีความไวว้างใจ เช่ือใจ 

และมีความสุขใจท่ีไดร่้วมทีม  และในเร่ืองของกระบวนการขาย ผูศึ้กษาเสนอแนะใหเ้พ่ิมเติมในส่วนของการฝึกอบรม

เร่ืองกระบวนการขาย  เพ่ือเพ่ิมเติมทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ในการขายอนัจะช่วยใหต้วัแทนประกนัชีวิตประสบ

ความสาํเร็จในงานขายเพ่ิมมากข้ึน  

        กลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง  จากการพิจารณาความพึงพอใจในงานของอาชีพ

ตวัแทนประกนัชีวิตพบวา่ ตวัแทนประกนัชีวิตในกลุ่มน้ี มีความพึงพอใจตํ่าในปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ

และในปัจจยันามยัดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ในดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ผูศึ้กษาเสนอแนะวา่ บริษทัฯควร

จดัใหมี้การพฒันาเร่ืองสายอาชีพอยา่งเป็นรูปธรรม  ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการข้ึนตาํแหน่ง ทาํใหเ้ง่ือนไขการ

ข้ึนตาํแหน่งมีความเหมาะสม มีระบบและหลกัเกณฑใ์นการข้ึนตาํแหน่งท่ีชดัเจน ไม่เกิดการหยดุชะงกัของตาํแหน่ง

ใดตาํแหน่งหน่ึง สร้างหลกัประกนัใหต้วัแทนประกนัชีวิตรู้สึกไดว้า่การอยูใ่นอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตนั้นจะมีความ 

กา้วหนา้ในอาชีพ  และดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นปัจจยัคํ้าจุนท่ีทางบริษทัฯตอ้งพยายามลดปัจจยัท่ี

จะส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจใหน้อ้ยท่ีสุด ผูศึ้กษาเสนอแนะใหบ้ริษทัฯ ปรับปรุงในเร่ืองของกระบวนการจ่ายเงินเดือน

หรือค่าตอบแทน ใหมี้ความรวดเร็วกวา่ท่ีเป็นมา อีกทั้งอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่านายหนา้ใหเ้หมาะสม

กบัสภาพเศรษฐกิจและผลงานการขายประกนัชีวิตของตวัแทนประกนัชีวิต อาจมีการใหค่้าตอบแทนเพ่ิมเติมในส่วน

ของค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัจากการขายใหเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการขายใหก้บัตวัแทนประกนั

ชีวิต และยงัทาํใหต้วัแทนประกนัชีวิตมีความพึงพอใจในเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน ทศันคติของแรงงานนอกระบบท่ีมีต่อกองทุนการออม

แห่งชาติ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินและทศันคติของแรงงานนอกระบบท่ีมีต่อกองทุน

การออมแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นแรงงานนอกระบบท่ีไม่มีประกนัสังคม และไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากภาครัฐ อาย ุ

15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 209 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลากหลายโดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี แรงงานนอกระบบมีความตอ้งการออมเงินท่ีมากข้ึน ไวเ้พ่ือใชรั้กษาพยาบาลยามเจ็บป่วย 

ใชย้ามเกษียณอายุยามชรา แต่ไม่สามารถกาํหนดการออมท่ีแน่นอนทาํให้ไม่แน่ใจว่าเงินท่ีตนเองออมมานั้นจะมี

เหลือพอท่ีจะใช้จ่ายหลงัอายุ 60 ปี และทัศนคติท่ีมีต่อกองทุนการออมแห่งชาติอยู่ในระดับดี ซ่ึงลกัษณะทาง

ประชากรท่ีแตกต่างกนัไม่ทาํใหมี้ทศันคติต่อกองทุนการออมแห่งชาติแตกต่างกนั ยกเวน้ลกัษณะทางประชากรดา้น

อายุ และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก ส่วนพฤติกรรมการออมเงินดา้นลกัษณะการออมเงิน ระยะเวลา รูปแบบ เหตุผล 

สดัส่วนการออมเงิน มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในกองทุนการออมแห่งชาติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน, แรงงานนอกระบบ, ทัศนคติต่อกองทุนการออมแห่งชาติ 
 

Abstract 

The main objective of this study is to investigate saving behaviors and attitudes of informal labor sector towards 
National Savings Fund in Bangkok and to examine a relationship between saving behaviors and attitudes of informal 
labor sector towards National Savings Fund in Bangkok. Population is labors in the informal labor sector who do not 
possess social security and do not have the Government protection for their living expenses. The respondents are more 
than 15 years old who live in Bangkok. Total sample size is 209. Multi-stage sampling has been applied with a use of 
questionnaire survey. The research result demonstrated that labors in the informal sector increases their need in saving 
in order to pay during sickness, retirement and aging period. However, the respondents could not exactly specify an 
amount to be saved. Thus, they were uncertain whether their saving could be sufficient after they turned 60 years old. 
Also, attitudes towards National Savings Fund in Bangkok were considered in a good level. The differences in 
respondents’ demographic information did not impact the attitudes towards National Savings Fund in Bangkok. 
However, exceptions were age of the respondents and member participation. Last but not least, saving behaviors, 
particularly in saving characteristic, saving period, saving format, rationale and saving proportion had a relationship 
with attitudes of informal labor sector towards National Savings Fund in Bangkok at the 0.05 level of significance. 
Keywords:  saving behavior, labor in the informal sector, Attitudes towards National Savings Fund 
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1. บทนํา 

 

ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ โดยมีสัดส่วนผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากร

ทั้งประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบหลกัประกนัทางสังคมเพ่ือการชราภาพ และสร้างช่อง

ทางการออมเงินเพ่ือวยัเกษียณสาํหรับผูท่ี้อยู่ในวยัทาํงาน ทั้งน้ีระบบการออมเพ่ือวยัเกษียณในปัจจุบนัครอบคลุม

แรงงานในระบบเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีแรงงานนอกระบบมีระบบการออมเพ่ือวยัเกษียณจาํนวนไม่มาก ซ่ึงแรงงาน

นอกระบบแตกต่างจากแรงงานในระบบ คือไม่มีสวสัดิการ การคุม้ครองแรงงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม จากขอ้มูล

การสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2552-2557 พบว่า จาํนวนผูท่ี้ทาํงานเป็นแรงงานนอกระบบมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุทางดา้นการศึกษา สภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่วน

ใหญ่แรงงานกลุ่มน้ีมกัจะเป็นผูใ้ชแ้รงงานภาคการเกษตร ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบธุรกิจส่วนตวั จึงทาํใหมี้

รายไดไ้ม่แน่นอน ไม่มีระบบการชาํระภาษี ไม่มีระบบการจ่ายบญัชีเงินเดือน อีกทั้งยงัเปราะบางต่อความผนัผวน

ของรายได้ท่ีจะนําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั รวมถึงแรงงานนอกระบบบางส่วนไม่เห็น

ความสาํคญัของการออมเงินและการวางแผนทางการเงินท่ีจะตอ้งใชใ้นอนาคต  

รัฐบาลรับรู้และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างช่องว่างของกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ

ดงักล่าวน้ี รวมถึงโครงสร้างประชากรท่ีกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุจึงไดมี้การจดัตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 

20 สิงหาคม 2558 เพ่ือเป็นช่องทางการออมขั้นพ้ืนฐาน และยงัเป็นกองทุนสาํหรับการออมเพ่ือวยัผูสู้งอายท่ีุยงัไม่ได้

รับความคุม้ครองใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ในรูปแบบของบาํนาญ อนัเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการ

ดูแลจากภาครัฐ อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในระยะยาวในเร่ืองการช่วยเหลือดูแลกลุ่ม

ผูสู้งอายท่ีุไม่มีกาํลงัทรัพยเ์พียงพอในการดาํรงชีวิต นอกจากน้ี นางอรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ใหส้ัมภาษณ์ในรายการ ตอบโจทย ์เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 ว่าแรงงานนอกระบบบางส่วนอาจะยงัไม่เขา้ใจและ

มองไม่เห็นถึงประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติท่ีทางภาครัฐให้การประชาสัมพนัธ์ รวมถึงยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม

เป็นสมาชิกในกองทุนการออมแห่งชาติน้ี 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี จึงเป็นสาเหตุให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน และทศันคติของ

แรงงานนอกระบบท่ีมีต่อกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะการออมเงิน สัดส่วนการออมเงิน

ระยะเวลาในการออม วตัถุประสงค์ ตลอดจนเหตุผลของการออมเงินของแรงงานนอกระบบ และทศันคติต่อ

กองทุนการออมแห่งชาติของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการออมเงินส่งผลต่อทศันคติท่ีมี

ต่อกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาช่วยในการวางแผนตดัสินใจ และเตรียมความพร้อม

ก่อนถึงวยัเกษียณในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

พฤติกรรมการออม คือ การแสดงอาการหรือกระทาํเก่ียวกบัการออมเพ่ือวยัสูงอายุ ประกอบดว้ย รูปแบบ

การออม สัดส่วนการออม โดย นวพร เรืองสกุล (2549) กล่าวความหมายของการออมว่า รายไดท่ี้เหลือหลงัจากหกั

ค่าจ่าย โดยรายไดข้องส่วนท่ีเหลือนั้น เรียกว่าเงินออม อีกทั้งตามทฤษฏีสมมติฐานแบบช่วงอายุขยั (Life-Cycle 
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Hypothesis) Franco Modigloani, Albert Ando และ Richard Brumberg มีแนวคิดท่ีเช่ือว่า เม่ือขณะท่ีบุคคลหน่ึงมี

อายนุอ้ย จะมีระดบัรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีตํ่า และจะมีอตัรารายไดท่ี้สูงข้ึนเม่ือมีอายุท่ีมากข้ึน ต่อมาเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ

ก็รายได้จะกลับมาลดลงอีกคร้ัง ส่วนความต้องการถือทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) มี

สาระสาํคญักล่าวไวว้า่ระดบัความเส่ียงและระดบัผลตอบแทนมีผลต่อการเลือกถือสินทรัพย ์กล่าวคือ คนจะเลือกถือ

เงินสดและท่ีดินพร้อมกนัมากกว่าท่ีจะถือเงินสดเพียงอย่างเดียว รวมถึงมีทศันคติท่ีดีมากเก่ียวกบัการออม (รุ่ง 

นอกจากน้ี พฤติกรรมการออมยงัสามารถอธิบายไดต้ามทฤษฏีเสาหลกั 3 ตน้ ของธนาคารโลก การออมเกิดข้ึนโดย 

1) ระบบแบบบงัคบัใชต้ามกฎหมายและความเต็มใจจ่ายของบุคคล 2) การออมภาคบงัคบั 3) การออมตามภาคสมคัร

ใจ โดยศิริอรุณ อนนัตวิรุฬห์ (2550) พบว่า สมาชิกมีจุดประสงค์ของการออม คือ การออมเพ่ือไวใ้ชห้ลงัเกษียณ 

อนัดบัต่อมาออมเพ่ือไวใ้ช้ยามเจ็บป่วย ส่วนอายุนั้นส่งผลกระทบปริมาณเงินออมในทิศทางลบ อีกทั้งมีรายได้

พอเพียงใชจ่้ายภายหลงัเกษียณอายุจนถึงอายุ 80 ปี นั้นก็ลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้มาจากการออมโดยสมคัรใจ จะเห็นได้

วา่การออมภาคสมคัรใจสามารถจดัสรรเงินเงินออมและลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการ 

ทัศนคติ หมายถึง แนวโนม้และท่าทีท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด สถานการณ์ หรือค่านิยม ซ่ึงจะใชอ้ารมณ์และ

ความรู้สึกเขา้มาเก่ียวขอ้งในความคิดเห็นต่อส่ิงนั้นๆ จะเห็นไดว้่าทศันคติไม่สามารถสังเกตได ้แต่ในดา้นอารมณ์

นั้นสามารถท่ีจะคาดเดาไดจ้ากพฤติกรรม ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาในดา้นดา้นท่าทางการกระทาํ หรือวาจาคาํพูด 

Good (1973 อา้งถึงใน ไพรินทร์ ปราศอาพาธ, 2549)  แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้าน

ความคิดความเขา้ใจ (Cognitive component) ไดแ้ก่ ความรู้ ความเช่ือและแนวความคิดท่ีบุคคลนั้นๆ มีต่อส่ิงเร้าไม่วา่ 

สถานการณ์ใดๆ บุคคล หรือกลุ่ม โดยจะเป็นส่ิงท่ีคอยกาํหนดทิศทางของทศันคติของบุคคล 2) องคป์ระกอบดา้น

ความรู้สึก (affective component) ไดแ้ก่ อารมณ์ ความชอบหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า อารมณ์หรือ

ความรู้สึกดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีคอยกาํหนดลกัษณะ และทิศทางของทศันคติของบุคคล 3) องคป์ระกอบดา้นแนวโนม้

ของพฤติกรรม (behavioral intention component) ไดแ้ก่ แนวโนม้พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้าอย่าง

ใดอยา่งหน่ึง พฤติกรรมดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีบอกลกัษณะและทิศทางของทศันคติของบุคคล โดยส่ิงเร้าจากภายนอก

ไดแ้ก่บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสงัคม และอ่ืนๆ จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดทศันคติ (Triandis, 1971)  

กองทุนการออมแห่งชาต ิหรือ กอช.ไดก่้อตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

โดยรัฐบาล และมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 โดยจดัตั้งข้ึนเพ่ือส่งเสริมใหผู้ท่ี้ประกอบ

อาชีพอิสระหรืออยู่นอก กองทุนเอกชนท่ีมีนายจา้งจ่ายสมทบ หรือนอกระบบบาํเหน็จบาํนาญของรัฐ ประชาชนท่ี

ประกอบอาชีพอิสระท่ีไม่มีสวสัดิการใด เอ้ือในการออมเงินเพ่ือใชใ้นยามเกษียณ โดยภาครัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้

ส่วนหน่ึง และเม่ือผูอ้อมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบํานาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ถือว่าเป็นการสร้าง

หลกัประกนัใหก้บัผูท่ี้มีชีวิตในยามท่ีไม่มีรายไดป้ระจาํ และเพ่ือส่งเสริมการออมของประชาชนไทยทัว่ทั้งประเทศ 

ซ่ึง ชลธิชา พรรณสมยั (2556) กล่าวว่า ระบบบาํเหน็จ บาํนาญเพ่ือการชราภาพมีการคุม้ครองสําหรับแรงงานใน

ระบบเพียงอยา่งเดียว ในส่วนของแรงงานนอกระบบนั้นรัฐไดใ้หค้วามช่วยเหลือโดยการจ่ายเบ้ียยงัชีพในอตัราแบบ

ขั้นบนัได ตั้งแต่ 600-1000 ดงันั้น แรงงานนอกระบบท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนจึงไม่ไดรั้บการคุม้ครองใน

กรณีชราภาพ ซ่ึงในอนาคตแรงงานนอกระบบเหล่าน้ีจะกลายเป็นผูสู้งอายุ จะทาํใหไ้ม่มีหลกัประกนัรายไดใ้นการ
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ดาํรงชีพท่ีเพียงพอ ต้องตกเป็นภาระกับญาติ หรือผูท่ี้ต้องดูแล ทาํให้รัฐต้องท่ีจะแบกรับภาระในการจัดสรร

งบประมาณในการดูแลผูสู้งอายุ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาเกณฑอ์ายุท่ีทาํใหส้มาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บบาํนาญเม่ืออายุ 

60 ปี แต่ปัจจุบนัมีการขยบัอายเุฉล่ียเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหช่้วงระยะเวลาในการจ่ายบาํนาญค่อนขา้งยาวนาน ซ้ึงจะส่งผล

กระทบในระยะยาว และปัญหาการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 50 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีตํ่าเกินไป อาจทาํ

ใหไ้ดรั้บเงินบาํนาญค่อนขา้งตํ่า ไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพได ้

 

3. วธีิการศึกษา 
  

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการสํารวจ (Survey) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ีผูศึ้กษาเป็นผูแ้จกและเกบ็แบบสอบถาม

ดว้ยตนเอง การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แรงงานนอกระบบอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

อาย ุ15 ปีข้ึนไป มีจาํนวนทั้งส้ินประมาณ 1,547,250 คน (ท่ีมา:สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2557) โดยใชต้ารางสาํเร็จรูป

ของ Krejcie and Morga (1970) ในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 209 คน ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 6.78%  

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีเลือกตวัอยา่งแบบผสม (Mixed Sampling Method) โดยเลือกขนาดตวัอย่างจดั

กลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ดว้ยแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานคร จากนั้นใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งโดยการจบัฉลากเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งส้ิน 12 เขต ไดแ้ก่ เขตพญาไท เขตดินแดง เขตวฒันา เขตบางนา 

เขตลาดพร้าว เขตบางเขน เขตคนันายาว เขตลาดกระบงั เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลดั เขตราษฎร์บูรณะ และเขต

ทุ่งครุ อีกทั้งทาํการสุ่มตวัอย่างแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) โดยผูศึ้กษาจะขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามจากผูท่ี้รู้จกักองทุนการออมแห่งชาติ ซ่ึงไม่มีประกนัสังคมหรือการคุม้ครองจากภาครัฐ เช่น กองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ ท่ีพบในสถานท่ีต่างๆ ตามเขตท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือนาํขอ้มูล

ท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการศึกษาต่อไป 

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีลกัษณะเป็น

คําถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) จะมีทั้ งหมด  3 ส่วน  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการการออมเงิน และทศันคติของแรงงานนอกระบบท่ีมีต่อกองทุนการออมแห่งชาติ  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาจะนาํขอ้มูลทั้งหมดมาใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยโปรแกรม 

สาํเร็จรูป และคาํนวณค่าสถิติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออมเงินของแรงงานนอกระบบ โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. ทดสอบความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออมเงินกบัทศันคติท่ีมีต่อแรงงาน

นอกระบบ โดยใชค่้าสถิติ F-test ดว้ยการประมวลผลแบบ One-Way ANOVA  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

25-34 ปี ประกอบอาชีพขบัรถรับจา้ง ธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มธัยมศึกษา

ตอนปลาย / ปวช. มีสถานภาพโสด รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท และรายได ้15,000-20,000 บาท โดยกลุ่ม

แรงงานนอกระบบท่ีรู้จกักองทุนการออมแห่งชาติจาํนวน 209 คน รู้จกักองทุนการออมแห่งชาติน้ีผ่านทาง เพ่ือน

หรือคนรู้จกั โทรทศัน ์ธนาคาร อีกทั้งยงัเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติน้ี จาํนวน 34 คน  

พฤตกิรรมการออมเงนิ 

การออมเงินของแต่ละคนมกัจะมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่นเดียวกบัการออมเงินของกลุ่มตวัอย่าง

แรงงานนอกระบบ ท่ีให้ความสําคัญในการออมเพ่ือไวใ้ช้รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ฉุกเฉิน หรือไวใ้ช้ยาม

เกษียณอายุ / ยามชรา สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ รุ่งนภา ศรีธญัญะโชติ (2550) และศิริอรุณ อนนัตวิรุฬห์ (2550) 

ซ่ึงเป็นเหตุผลของคนทัว่ๆไป ท่ีตระหนกัไดว้่าในยามแก่ชรารายไดจ้ากการประกอบอาชีพลดลงหรืออาจะจะหมด

ลง แมก้ระทัง่การเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด จาํเป็นตอ้งมีการใชจ่้ายเงินอย่างกะทนัหัน ไม่ว่าจะเป็น เจ็บไขไ้ดป่้วย 

ประสบอุบติัเหตุ เป็นตน้ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเก็บออมเงินไวใ้นขณะท่ีสามารถประกอบอาชีพไดใ้นระดบัท่ีจะ

ออมเงินได ้ซ่ึงระดบัการศึกษา อาชีพ กส็ามารถกาํหนดขีดความสามารถในการออมเงินได ้คือ ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะ

มีการออมเงินมากกว่าเพราะ มีรายไดท่ี้สูงหรือมีความเขา้ใจในความสําคญัของการออมเงินมากกว่า ส่วนความ

แตกต่างในเร่ืองของการอาชีพนั้น จะทาํใหเ้กิดความแตกต่างของรายได ้ลกัษณะของอาชีพบางประเภทก็จาํเป็นท่ี

จะตอ้งออมเงินไวเ้สมอ อยา่งเช่นกลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากภาครัฐหรือนายจา้ง 

แรงงานนอกระบบมกันิยมถือเงินสด ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีความต้องการถือทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง 

(Liquidity Preference Theory) และรูปแบบการออมเงินมกัจะออมเงินในรูปแบบสถาบันการเงิน เพราะมีความ

สะดวก เขา้ใจง่าย ซบัซอ้น เช่น ฝากออมทรัพย ์ฝากประจาํ ประกนัชีวิต  การออมเงินในรูปแบบน้ี กลุ่มแรงงานนอก

ระบบคาํนึงถึงผลตอบแทนในรูปแบบอตัราดอกเบ้ีย และระยะเวลาในการออมเงิน สามารถเลือกระยะเวลาท่ีจะออม

พร้อมผลตอบแทนท่ีพึงพอใจได ้ส่วนการทาํประกนัชีวิต จะไดรั้บเงินสะสมและผลตอบแทนหลงัจากเกษียณอายุ 

นอกจากน้ี แรงงานนอกระบบยงัขาดความรู้ความเขา้ใจถึงเคร่ืองมือและรูปแบบการออมประเภทใหม่ๆ จึงยงัคง

นิยมรูปแบบการออม และเคร่ืองมือการออมเงินระยะสั้น และระยะปานกลาง  

ตามทฤษฏีสมมติฐานแบบช่วงอายุขยั (Life-Cycle Hypothesis) จะพบปัญหาในการออมเงิน คือเม่ือเทียบ

จากอายุของกลุ่มตวัอย่างนั้น จะเห็นว่าอายุงานไม่มาก เป็นช่วงเร่ิมตน้วยัทาํงาน ประสบการณ์นอ้ย รายไดจึ้งไม่

เพียงพอต่อรายจ่าย ทาํให้ไม่มีเงินเหลือออม มกัจะเกิดการออมเงินในช่วงวยักลางคน เพราะรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน 

และคาํนึงถึงการใชจ่้ายในอนาคต ส่งผลใหมี้แนวโนม้การออมเงินมากข้ึนดว้ย กล่าวไดว้่าการออมเงินเกิดข้ึนจาก

ความแตกต่างระหว่างรายไดแ้ละการใชจ่้ายตามช่วงอายุ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริประภา พรหมมา (2553) 

สรุปไวว้่า การจา้งแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบมีการทาํงานท่ียืดหยุ่น มีความไม่แน่นอน กระทบต่อรายได้

เช่นกนั 
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ทัศนคตทิี่มต่ีอกองทุนการออมแห่งชาต ิ

ทศันคติของแรงงานนอกระบบท่ีมีต่อกองทุนการออมแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแยกออกมา

เพ่ือพิจารณาในแต่ละดา้น จะเห็นวา่ระดบัองคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้มาก (X= 10.66 , 

S.D.= 3.255) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัมาก (X= 3.518 , S.D.= .683) และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม

มีระดบัทศันคติอยูใ่นระดบัมาก (X= 3.581 , S.D.=.635) 

ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติในกองทุนการออมแห่งชาติ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

องค์ประกอบทัศนคต ิ

องค์ประกอบด้านความรู้

ความเข้าใจ 

องค์ประกอบด้าน

ความรู้สึก 

องค์ประกอบด้าน

พฤตกิรรม 

อาย ุ 0.006*  0.035* 

การเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 0.000*   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั มีองคป์ระกอบทศันคติท่ีมีต่อกองทุนการออมแห่งชาติ

ท่ีแตกต่างกนั และเพ่ือพิจารณาค่าเฉล่ียแลว้ พบว่า ช่วงอายุ 35 ข้ึนไปนั้น มีค่าเฉล่ียสูงว่า ช่วงอายุ 15-34 ปี ในเร่ือง

ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อกองทุนการออมแห่งชาติ และช่วงอาย ุ35-60 ปี มีค่าเฉล่ียดา้นดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อกองทุน

การออมแห่งชาติ มากกว่าช่วงอายุ 15-34 ปี และ 60 ปีข้ึนไป เช่นเดียวกบัมลัลิกา ตน้สอน (2544: 22) กล่าวคือเม่ือ

อายุแตกต่างกนั การเรียนรู้ หรือใชป้ระสบการณ์ท่ีผ่านมาในการจดัระบบ จะส่งผลใหมี้อิทธิพลต่อการตอบสนอง

ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกนั 

อีกทั้งการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ มีทศันคติต่อกองทุนการออมแห่งชาติใน

องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะการสมคัรเป็นสมาชิกนั้นจะไดรั้บขอ้มูล สิทธิ

ประโยชน์ ขอ้จาํกดั ของกองทุนการออมแห่งชาติอย่างละเอียดส่งผลใหเ้กิดการทศันคติท่ีดีในดา้นน้ี สอดคลอ้งกบั 

เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546) ไดก้ล่าวว่า เม่ือร่างกายไดรั้บส่ิงสัมผสัจากส่ิงเร้า ก็จะทาํใหเ้กิดกระบวนการในการแปล

ความหมาย ตีความ โดยการรับรู้ (Perception) นั้นถือเป็นขั้นตอนแรกท่ีเป็นพ้ืนฐานสําคญัของการนาํมาซ่ึงการ

เรียนรู้ของบุคคล และเม่ือเกิดการตอบสนอง (response) ออกมาทางพฤติกรรมต่างๆของบุคคล นาํไปสู่พฤติกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ โดยการนาํความรู้ท่ีไดน้ั้นไปใชใ้นการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินผล  

ส่วนตวัแปรดา้นเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้อาชีพ ช่องทางการรับข่าวสารแตกต่างกนั 

พบว่ามีทศันคติไม่แตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว้่า กองทุนการออมแห่งชาติจดัทาํข้ึนเพ่ือแรงงานนอกระบบ ไม่มี

การแบ่งแยกเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้อาชีพ ตอ้งการใหแ้รงงานกลุ่มน้ีไดรั้บความคุม้ครอง

จากภาครัฐ มีเงินเพ่ือใชจ่้ายเม่ือเขา้สู่วยัเกษียณ หรือสูงอายุ ซ่ึงทาํให้กลุ่มแรงงานนอกระบบทั้งหลายมองเห็นถึง

ประโยชนใ์นอนาคต และมีทศันคติท่ีดีต่อกองทุนน้ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างของพฤติกรรมการออมเงินท่ีมีผลต่อทศันคติในกองทุนการออมแห่งชาติ  

พฤตกิรรมการออมเงนิ 

องค์ประกอบทัศนคต ิ

องค์ประกอบด้าน

ความรู้ความเข้าใจ 

องค์ประกอบด้าน

ความรู้สึก 

องค์ประกอบด้าน

พฤตกิรรม 

วิธีการออมเงิน  0.003*  

แนวโนม้การออมเงินในอนาคต 

ฐานะการออมเงินโดยรวม 

0.002* 

0.006* 

0.020* 

 

 

ระยะเวลาการออมเงิน  0.015*  

เหตุผลหลกัในการเลือกรูปแบบการออมเงิน 0.048*   

รูปแบบการออมเงิน 

รูปแบบการออมเงิน-นอกสถาบนัการเงิน 

0.012* 

 

0.030* 

0.007* 

 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของแรงงานนอกระบบ พบว่า ลกัษณะการออมเงิน 

สัดส่วนในการออมเงิน เหตุผลหลกัในการเลือกรูปแบบการออมเงิน ระยะเวลาในการออมเงิน และรูปแบบท่ี

แรงงานนอกระบบเลือกในการออมเงินนั้น มีทัศนคติท่ีดีต่อกองทุนการออมแห่งชาติ เม่ือภาครัฐมุ่งเน้นให้

ความสาํคญัและคุม้ครองแรงงานนอกระบบ โดยการจดัตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมทั้งสมทบเงินส่วนหน่ึง

เพ่ือช่วยในการออม แรงงานนอกระบบสามารถนาํเงินส่วนน้ีไวใ้ชจ่้ายยามวยัชรา ตรงกบัพฤติกรรมท่ีแรงงานนอก

ระบบมีเหตุผลในการเลือกรูปแบบการออมเงิน คือในเร่ืองขีดความสามารถในการออม ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

กล่าวคือ รัฐบาลไดส้มทบเงินส่วนหน่ึงเพ่ือช่วยในการออม เปรียบเสมือนผลตอบแทนท่ีรัฐไดม้อบใหเ้ช่นกนั ส่วน

รูปแบบการออมเงินท่ีเนน้ไปออมเงินกบัสถาบนัการเงิน เช่น การออมทรัพย ์ฝากประจาํ ไม่เลือกออมในรูปแบบ

ประกนัชีวิต หรือตัว๋เงินนั้น สอดคลอ้งกบัวิธีการออมของกองทุนเช่นกนั คือ ไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองจาํนวนคร้ังท่ีฝาก  

จาํนวนเงินท่ีฝากตอ้งมีจาํนวนมาก หรือจาํนวนเงินฝากท่ีตอ้งเท่ากนั เวน้แต่มีการฝากเงินขั้นตํ่าเพียง 50 บาท และ

เม่ือครบอายุ 60 ปี ภาครัฐจะจ่ายบาํนาญจากเงินออมทุกเดือน เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน แรงงานนอก

ระบบท่ีนิยมถือเงินสด จึงมีความรู้สึกท่ีดีต่อกองทุนการออมแห่งชาติ อีกทั้งแรงงานนอกระบบท่ีมีพฤติกรรมใช้

ก่อนเกบ็ออมเงิน หรือแบ่งเงินไวอ้อมก่อนใช ้กส็ามารถเขา้ร่วมกองทุนน้ีไดเ้ช่นกนั  

 กลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีมีแนวโนม้ในการออมเงินมากข้ึน มีทศันคติท่ีดีต่อกองทุนการออมแห่งชาตินั้น 

สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ นายไพศิลป์ ตนัเจริญ นายชยัชนะ ทูลไพรัตน ์และนายชชัวาล ชาครีวณิชย ์(2544) สรุปไว้

ว่า แนวโน้มของการออมเงิน มีผลต่อทศันคติ และ Good (1973 อา้งถึงใน ไพรินทร์ ปราศอาพาธ, 2549: 18) ได้

กล่าวไวว้่า แนวโนม้และท่าทีท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด สถานการณ์ หรือค่านิยม ซ่ึงจะใชอ้ารมณ์และความรู้สึกเขา้มา

เก่ียวขอ้งในความคิดเห็นต่อส่ิงนั้นๆ จะเห็นไดว้่าทศันคติไม่สามารถสังเกตได ้แต่ในดา้นอารมณ์นั้นสามารถท่ีจะ

คาดเดาไดจ้ากพฤติกรรม ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาในดา้นดา้นท่าทางการกระทาํนั้นๆ 
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 การศึกษาพฤติกรรมการออมของแรงงานรายไดน้้อยของ Jennifer Turnham (October,2010) สรุปไวว้่า 

การใหก้ารศึกษาแก่กลุ่มพนกังานรายไดน้อ้ยและมีทศันคติดา้นลบดา้นการเงิน ตอ้งใหค้วามรู้ และตอ้งปฏิบติัอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือจะไดป้ระสิทธิผลท่ีดีข้ึนหากปฏิบติัในระยะยาว สอดคลอ้งกบัผลวิจยั คือ เม่ือแรงงานนอกระบบมี

อุปสรรคของการออมคือไม่มีความรู้เร่ืองการออม ส่งผลใหท้ศันคติในการออมดา้นสิทธิประโยชนมี์ค่าตํ่า เห็นไดว้า่

การวางแผนทางการในระยาวนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีดีเสมอ 

  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

แรงงานนอกระบบมีวตัถุประสงค์ในการออมเพ่ือไวใ้ชรั้กษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ฉุกเฉิน หรือไวใ้ชย้าม

เกษียณอาย ุ/ ยามชรา นิยมเกบ็ออมเป็นเงินสด ขณะเดียวกนันั้นยงัมีการออมในรูปแบบอ่ืนร่วมดว้ย แต่บางส่วนท่ีมี

รายไดไ้ม่เพียงพอทาํใหเ้กิดปัญหาในการออม ส่งผลใหเ้กิดความไม่แน่ใจในตนเองว่าจะมีเงินออมเพียงพอท่ีจะใช้

หลงัอายุ 60 ปี โดยรวมมีระดบัทศันคติท่ีดีต่อกองทุนการออมแห่งชาติทั้ง 3 องคป์ระกอบอยู่ในระดบัท่ีดี คือ มี

ความรู้ความเขา้ใจระดบัสูง โดยเฉพาะดา้นวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง และมีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดคือ คุณสมบติัของ

สมาชิกในการเขา้ร่วม อีกทั้งมีความรู้สึกและแนวโนม้ดา้นพฤติกรรมต่อกองทุนดีในทิศทางบวก แต่จากการศึกษาน้ี

ยงัคงมีแรงงานนอกระบบท่ีไม่รู้จกักองทุนการออมแห่งชาติอีกจาํนวนมากเช่นกนั ซ่ึงความแตกต่างของอายแุละการ

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของแรงงานนอกระบบมีผลต่อองคป์ระกอบทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

โดยพฤติกรรมการออมเงินเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีสามารถทาํใหแ้รงงานนอกระบบมีการใชจ่้ายท่ีเพียงพอหลงัวยั

เกษียณอายุ แต่หากเห็นความสาํคญัและประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการออม ก็ส่งผลใหเ้กิดทศันคติในกองทุนการออม

แห่งชาติท่ีดี เพราะเปรียบเสมือนตวัช่วยในการออมเงินของแรงงานนอกระบบ ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการ

ออมมากข้ึนตามท่ี ศิริอรุณ อนนัตวิรุฬห์ (2550) กล่าวไวใ้นขอ้เสนอแนะของการวิจยั จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดการออม

เงินไดม้ากข้ึน อีกทั้งแรงจูงใจการสมทบเงินจากภาครัฐมีส่วนช่วยใหต้ดัสินใจออมไดดี้ข้ึน  

5.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1. เน่ืองจากกองทุนการออมแห่งชาติน้ียงัเป็นเร่ืองใหม่ต่อกลุ่มแรงงานนอกระบบ ควรมีการกาํหนดนโยบาย

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นไปในเชิงรุก และพฒันาการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้สู่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด ถึงแมว้่าในขณะน้ี กองทุนการออมแห่งชาติจะมีการเปิดรับสมคัรแลว้ก็

ตาม แต่รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งการประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้ยงัไม่ทัว่ถึง ควรจะประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ช่องทางผ่านโทรทศัน์ Social Network การจดังานออกบูท อีกทั้งธนาคารควรให้คาํแนะนาํแก่ผูท่ี้สนใจ

เช่นกนั ตลอดช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของการออม

เงินในรูปแบบอ่ืนๆ 

2. ควรเตรียมความพร้อมเจา้หนา้ท่ี พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามรู้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม

แรงงานเหล่าน้ี อีกทั้งช่วยให้กลุ่มแรงงานนอกระบบไดเ้ขา้ถึงบริการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุน จดัตั้งให้

ไดม้ากท่ีสุด 
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3. ควรมีการกาํหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการในการดาํเนินงานการขยายกองทุนการออมแห่งชาติ และ

ความชดัเจนในเร่ืองของขอ้จาํกดัของผูท่ี้จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองอายุ หรือการเป็นสมาชิกทบัซ้อนร่วมกบัประกนัสังคม รวมไปถึงการยกเลิกการเป็นสมาชิกของ

กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นตน้ 

4. สาํหรับกลุ่มแรงงานท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชจ่้าย การเสริมสร้าง 

วางรากฐานการออมของแรงงานนอกระบบนั้น ควรเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนการ

ออมแห่งชาติ โดยส่งเสริมใหก้ลุ่มแรงงานนอกระบบตระหนกัในการเกบ็ออมเงินเพ่ือใชจ่้ายเม่ือยามแก่ชรา 

เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการออมเงินในกองทุนน้ี เพ่ิมทางเลือกของการออมเงินท่ีนอกเหนือจาก

การออมเงินกับสถาบันการเงิน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะได้ประสิทธิผลท่ีดีข้ึนหากมีการ

วางแผนทางการเงิน และปฏิบติัในระยาว  

5.2 ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษานอกเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นจงัหวดัใหญ่ๆ ท่ีมีประชากรหนาแน่น เน่ืองจาก

ต่างจงัหวดัลว้นแลว้แต่มีแรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกร ชาวสวน ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ีจะไม่พบในกลุ่ม

แรงงานท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เน่ืองจากเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย สภาพแวดลอ้มทางสังคมมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั จึงควรมี

การศึกษาเพ่ิมเติม เร่ือง ขอ้กาํหนดในการเขา้ร่วมสมาชิก สิทธิประโยชนท่ี์จะไดรั้บ ช่องทางการรับข่าวสาร 

เป็นตน้  

3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองแรงจูงใจท่ีสามารถทาํใหแ้รงงานนอกระบบเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนการออม

แห่งชาติ 
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แนวทาง ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยาน ร้านเจริญจักรยาน อาํเภอโพนพสัิย จังหวดัหนองคาย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทาง ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ

ซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 20 คน จากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือรถจกัรยานเพ่ือการใชส้อยทัว่ไป ป่ันไป

ทาํงาน ใชเ้พ่ือออกกาํลงักาย ใชก้บัคนในครอบครัว เป็นรถจกัรยานประเภททัว่ไป (แม่บา้น) รถจกัรยานเด็กเล็ก 

รถจกัรยานเสือภูเขา โดยส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานดว้ยตวัเอง เหตุผลท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่มากซ้ือรถจกัรยาน

ท่ีร้านเจริญจกัรยาน เพราะมีรถจกัรยานใหเ้ลือกหลายรุ่น/ยี่หอ้ ราคาถูก คนรู้จกัแนะนาํ และเจา้ของร้านมีความเป็น

กนัเอง การลดราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานของผูท่ี้มาซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน เป็นอย่างมาก 

และการบริการท่ีรวดเร็วเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นส่วนใหญ่ 
 
คาํสาํคัญ : ร้านขายรถจักรยาน, รถจักรยาน, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

The aim of studying is to find combination between customer behavior and customer’s decision of buying 

bicycles at Charoenjakayarn bicycle store in Phonpisai district, Nongkhai province. The method of research is 

interview and questionair from 20 people. The result shows that the reason why people buy bicycles is to use for 

going to their workplace and exercise with their family. The type of bicycle that the samples prefer is general 

bicycle, kind bicycle and adventure bicycle. The other reasons are that the store has many kind of bicycle and 

reasonable price (cheap), their friends suggest and the owner is friendly. However, the cheap price and fast-

responsibility are the significant reasons that people come to buy the bicycle at Charoenjakayarn bicycle store. 
 

Keywords: Bicycle store, Bicycle, Behavior, Marketing Mix 
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1. บทนํา 
 

          ปัจจุบนักระแสการป่ันจกัรยานในไทยขยายวงกวา้งมากข้ึน ทาํให้ธุรกิจรถจกัรยาน มีแนวโนม้เติบโตข้ึน

อย่างรวดเร็ว ทั้งในดา้นจาํนวนผูใ้ชจ้กัรยาน และยอดจาํหน่ายจกัรยานรวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดจ้ากการ

จัดงาน มหกรรมจักรยานของผูท่ี้มีใจรักการป่ันต่างๆโดยมีบางส่วนหันมาขับข่ีจักรยานเพ่ือการเดินทางใน

ชีวิตประจาํวนัมากยิ่งข้ึน ดว้ยสไตลรู์ปแบบท่ีมีการดีไซนท่ี์สวยงามและพฒันารถจกัรยานอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบั

คุณประโยชน์หลายดา้น เช่น การป่ันออกกาํลงั ป่ันไปซ้ือของท่ีตลาด ป่ันชมธรรมชาติตามชายทะเล ภูเขา ตามวิถี 

Slow lift ป่ันไปทาํงานดว้ยความคล่องตวัประกอบกบัสภาวะในปัจจุบนัการจราจรท่ีติดขดัช่วยใหไ้ปถึงท่ีหมายได้

รวดเร็วข้ึน พกพาไปไหนต่อไหนไดง่้าย รวมถึง การรวมกลุ่มออก ทริป แข่งขนัเป็นกีฬา ทาํให้รถจกัรยานเร่ิมมี

ความนิยมกนัเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ยิ่งในปี 2558 ผ่านมา จากกิจกรรมส่งเสริมการป่ันจกัรยานของภาครัฐ โดยเฉพาะ

กิจกรรม Bike For Mom และ Bike for Dad เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการป่ันจกัรยานมาก

ยิ่งข้ึน ส่งผลใหปั้จจุบนัประเทศไทยมีประชากรผูใ้ชจ้กัรยานเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

          จากท่ีกล่าวขา้งตน้ การท่ีมีผูห้ันมาใชร้ถจกัรยานมากข้ึน ไม่ว่าจะมาจาก Lifestyle ของแต่ละคนเอง หรือมา

จากกระแส ท่ีสร้างเป็นให้เกิดความนิยม ตามๆกนั การจราจร เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนตวัดีไซน์ของรถจกัรยาน ท่ี

ทนัสมยัมากข้ึน สวยงามยิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นดึงดูดใหแ้ต่ละคนมีพฤติกรรมต่อรถจกัรยานสนใจในตวัจกัรยานและ

นาํมาสู้การครอบครองเป็นเจา้ของกนั ทาํใหธุ้รกิจรถจกัรยานเร่ิมขยายตวัเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด กบั พฤติกรรมมีความสาํคญัมากต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานของผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

แนวทางส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอ

โพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานร้านเจริญจกัรยาน

อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย และเพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญ

จกัรยาน อาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน และนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ

ซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย ของผูบ้ริโภค ต่อไป  

         กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้การศึกษา ใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ีย คาํถามพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) เช่นใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรทาํไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ ใครมี

ส่วนในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่ ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) เช่น ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการในการใหบ้ริการ (Process) บรรยากาศภายในร้าน (Physical Evidence) การใหบ้ริการของพนกังาน 

(people) มาเป็นแนวทางในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)    
        
        2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค        

                  พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการแสวงหา เลือกซ้ือ 

การใช ้ประเมินผล หรือจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
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ตนเองได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลโดยตรงต่อความสาํเร็จ

ของธุรกิจ (ชูชยั สมิทธิไกร,2553) 

                  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัของแต่ละบุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการซ้ือและใชสิ้นคา้และบริการต่างๆ (วิเชียร วงศฌิ์ชชากลุและคณะ,2553) 

                 ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํใหส้ามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภคและความสามารถในการแสวงหาวิธีแกไ้ขพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดถู้กตอ้งและ

สอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากข้ึน 

        2.1.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

                  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ดา้นสงัคม ดา้นส่วน

บุคคล และดา้นจิตวิทยา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

                   ดา้นวฒันธรรมและประเพณี   ถือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสุดท่ีหล่อหลอมพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสิคา้

และบริการของแต่ละบุคคลซ่ึงจะแปรเปล่ียนเป็นค่านิยม การกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษย ์

ประกอบดว้ย ชนชั้นทางสงัคม เช่น เศรษฐี นกัธุรกิจ พนกังาน ชาวไร่ชาวนา เป็นตน้ บุคคลท่ีอยูใ่นชนชั้นเดียวกนั

จะมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการเหมือนกนั การศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมและประเพณี

เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งเพราะวฒันธรรมและประเพณีท่ีต่างกนั จะทาํใหค้วามนิยมและพฤติกรรมแตกต่างกนัไปดว้ย 

ควรศึกษาวา่ความแตกต่างเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสินคา้และบริการมากนอ้ยเพียงไร 

ปัจจยัดา้นสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่นกลุ่มตวั

แทนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดในสงัคมใดสงัคมหน่ึง ไดแ้ก่ ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือสนิท ฯลฯ กลุ่มเหล่าน้ีจะมี

ขอ้จาํกดัเร่ืองอาชีพ ระดบัการศึกษา ช่วงอาย ุเป็นตน้ ส่วนครอบครัว เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิทางความคิดของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด เพราะผูบ้ริโภคจะรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครับก่อนตดัสินใจซ้ือเสมอ  

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อนั้นไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่างๆกนั ดงัน้ี 

ช่วงอายุ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น หากอยู่ในช่วงอายุเดียวกนัจะมีพฤติกรรมในเลือกซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ถา้มี

ช่วงอายแุตกต่างกนักจ็ะมีความชอบหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 อาชีพ ลกัษณะของอาชีพก็มีส่วนท่ีทาํให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั มีความตอ้งการต่างกนัรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต เช่น ชอบใชชี้วิตอิสระ ชอบการผจญภยั รักการท่องเท่ียว รักสันโดษ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถบ่งช้ีถึง

พฤติกรรมการบริโภคได ้ฐานะทางการเงิน รายรับ รายจ่าย ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ หากมีรายรับนอ้ยกวา่

รายจ่าย การจะซ้ืออะไรแต่ละคร้ังกจ็ะเขม้งวดรัดกมุมากยิ่งข้ึน 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียน ความเช่ือทัศนคติส่วนบุคคล มี

รายละเอียด ดงัน้ี การจูงใจ พฤติกรรมการเลือกซ้ือจะอยู่ท่ีการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าสินคา้

สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูบ้ริโภคมากน้อยเพียงใด ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจ คือ ราคา รูปแบบ สีสัน คุณลกัษณะ 

คุณสมบติั ฯลฯ การรับรู้ พฤติกรรมการรับรู้ของผูบ้ริโภคมีความแตกต่าง ข้ึนอยูก่บัสามารถในการรับรู้ของผูบ้ริโภค

เอง การเรียนรู้ การบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค ยอ่มจะตอ้งมีการเรียนรู้ก่อนเพ่ือการใชป้ระโยชน์จากสินคา้ ซ่ึงสินคา้
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เดียวกนัผูบ้ริโภคอาจมีการเรียนรู้การใชป้ระโยชน์จากสินคา้ต่างกนั ความเช่ือและทศันคติส่วนบุคคล ผูใ้ชม้กัจะใช้

ความเช่ือและทศันคติส่วนตวัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

        2.1.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

                 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงสาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพลท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการ ซ่ึงกคื็อการเขา้ถึงสาเหตุต่างๆ ท่ีมีผลในการจูงใจและการตดัสินใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีสาม

ทาํใหน้กัการตลาดสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดส้าํเร็จผลดว้ยการสามารถ ชกันาํ หวา่นลอ้มให้

ลูกคา้ซ้ือสินคา้และมีความจงรักภกัดีท่ีจะซ้ือซํ้าในคร้ังต่อไปเร่ือยๆ โดยมีหลกัการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ

ตลาด 7 ประการ ท่ีเรียกวา่ 6W 1H ท่ีตอ้งพิจารณาลกัษณะต่างๆเก่ียวกบัของตลาด ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target market? ) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) ทาํไมผูซ้ื้อจึงซ้ือ (Why does the 

consumer buy) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in buying?)       ผูบ้ริโภคใชเ้ม่ือใด (When 

does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the 

consumer buy?) (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ,2552) 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ีส่วนประสมทางการตลาด-7Ps 

         ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจใชร่้วมกนัในการวางแผนกลยทุธ์ 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด คือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด หรือเรียกสั้นๆวา่ 4’Ps (อภิสิทธ์ิ 

ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร,2553) 

        ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางการตลาดท่ีสาํคญัท่ี นกัการตลาดนาํมาประยกุตใ์ช้

ร่วมกนั เพ่ือใหต้อบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได(้สุวฒัน ์ศีรินิรันดร์ และภาวนา สายชู ,2555) 

       ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดงัน้ี 1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) 2. ราคา (Price) 3.การจดั

จาํหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมซ่ึง

ประกอบดว้ย 5. บุคคล(People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้

สามารถมีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา 

และสามารถสร้างค่านิยมใหแ้ก่บริษทั 6.ตอ้งการมีการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์

และคณะ, 2552) 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคคลในเขตเทศบาลอาํเภอโพนพิสยัและบุคคลท่ีมาซ้ือรถจกัรยานจากร้าน

เจริญจกัรยาน โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน วา่ประชากรท่ีศึกษาในเขตนั้นบุคคลใดมีรถจกัรยานใชบ้า้ง 
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3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลในเขตเทศบาลอาํเภอโพนพิสยัและบุคคลท่ีมาซ้ือรถจกัรยานจาก

ร้านเจริญยาน โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 คน  
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสมัภาษณ์ ในหวัขอ้เร่ือง แนวทาง ส่วนประสมทางการตลาด กบั พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

      3.3.1 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ ส่วนน้ีถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน เป็นแบบเลือกตอบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

     3.3.2 ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือรถจกัรยานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงจะ

ประกอบดว้ยคาํถาม 6W 1H มาใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 

    3.3.3 ส่วนท่ี 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน โดยใชท้ฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มาใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ใหผู้ต้อบแบบสมัภาษณ์ ลาํดบั

ความสาํคญั มาก นอ้ย ตามความรู้สึกของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกขอ้มูลปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดใดบา้งในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       สาํหรับวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นการเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีมาซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 20 

คน ทั้งน้ีในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งนั้น ไดมี้การอธิบายวตัถุประสงคข์องการศึกษาและขออนุญาตผูถู้กสมัภาษณ์ 

สมัภาษณ์ในแต่ละหวัขอ้คาํถาม โดยผูศึ้กษาไดมีการดาํเนินการสมัภาษณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 26 

มีนาคม 2559 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

       ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการประมวลผลขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือสรุปและอภิปรายผลในเร่ืองต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน และการศึกษาถึงปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

       ผลการศึกษาแนวทาง ส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญ

จกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย สามารถอภิปรายตามวตัถุประสงคซ่ึ์งผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์ในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลผูท่ี้มาซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 20 คน โดยผล

การวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถนาํเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

       4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

       จากผลการเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 คน โดยผูถู้กสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย มีอายตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 50 ปี มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ มธัยมศึกษาตอนตน้ ไปจนถึง ระดบัปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรสแลว้ ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ไปจนถึง 

50,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ จาํนวน 2-3 คนไปจนถึง จาํนวน 4-5 คน 

       4.2 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพน

พิสยั จงัหวดัหนองคาย 

       จากผลการสมัภาษณ์ผูท่ี้มาซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 20 คน ผู ้

ท่ีถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือรถจกัรยานคือ ใชส้อยทัว่ไป ใชป่ั้นไปทาํงาน ไปเรียน และเพ่ือออกกาํลงั

กาย ส่วนใหญ่จะใชร้ถจกัรยานกบัคนในครอบครัว ประเภทของรถจกัรยานท่ีใชอ้ยูห่รือตอ้งการซ้ือ ส่วนใหญ่จะเป็น

รถจกัรยานทัว่ไป (แม่บา้น) รองลงมากจ็ะเป็นรถจกัรยานเดก็เลก็ รถจกัรยานพบัได ้รถจกัรยานเสือภูเขา ตามลาํดบั สี

ท่ีชอบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ สีชมพู สีฟ้า สีแดง และสีดาํ ตามลาํดบั การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานส่วนใหญ่จะตดัสินใจดว้ย

ตวัเอง เหตุผลท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่มากซ้ือรถจกัรยานท่ีร้านเจริญจกัรยาน เพราะมีรถจกัรยานใหเ้ลือกหลายรุ่น/ยี่หอ้ ราคา

ถูกกวา่ร้านอ่ืน คนรู้จกัแนะนาํ และเจา้ของร้านมีความเป็นกนัเอง การลดราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานของ    

ผูท่ี้มาซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน เป็นอยา่งมาก และการบริการท่ีรวดเร็วเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นส่วนใหญ่ 

        4.3 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน       

อาํโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 

        จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญจกัรยาน อาํเภอ

โพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย  โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูถู้กสมัภาษณ์ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

        ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูถู้กสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั ในเร่ืองของการมีรถจกัรยานใหเ้ลือกหลายรุ่นหลายยี่หอ้ 

ยี่หอ้รถจกัรยานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีสีใหเ้ลือกหลากหลายสี คุณภาพของรถจกัรยานท่ีทนทาน รูปทรงของรถจกัรยาน 

ท่ีมีดีไซน ์ทนัสมยั 

        ดา้นราคา ส่วนใหญ่ลูกคา้มองวา่ร้านเจริญจกัรยานมีราคาท่ีถูกและสามารถต่อรองต่อราคาได ้ลดราคาในส่วนท่ี

ลดได ้แมจ้ะลดไดไ้ม่มากกท็าํให ้ผูซ้ื้อรู้สึกวา่ซ้ือในราคาท่ีถูกและเหมาะสมกบัคุณภาพของยี่หอ้รถจกัรยานนัน่ๆ ลูกคา้

ยงัใหค้วามเห็นวา่บางร้านถึงราคาจะไม่เกินกนัมากต่างไม่ยอมใหต่้อรองราคากไ็ม่อยากจะเขา้ไปซ้ือ การลดราคาให้

เลก็นอ้ยถึงวา่เป็นนํ้าใจ 
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        ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ส่วนใหญ่บอกวา่ ร้านคา้สงัเกตเห็นไดง่้าย อยูใ่จกลางแห่งชุมชน เดินทางมา

สะดวก มีป้ายช่ือร้านใหญ่เห็นง่ายเป็นท่ีจดจาํ การจดัโชวสิ์นคา้เป็นหมวดหมู่ แยง่แต่ละยี่หอ้ไดง่้ายไม่สบัสน 

สามารถสมัผสัตวัรถจกัรยานไดใ้กลชิ้ด ทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากไดร้ถจกัรยานรุ่นยี่หอ้ท่ีตอ้งการมากข้ึน มีเวลาเปิด- 

ปิด 8:00 – 17:00น.ท่ีเหมาะสม ลูกคา้บางท่านเล่าวา่บางวนัทาํธุระเสร็จมืด จะมาซ้ือรถจกัรยานไปฝากลูก ฝากหลาน

ยงัสามารถซ้ือได ้แมเ้ลยเวลาแลว้ลูกคา้บอกวา่ ตอนนั้นมาซ้ือประมาณ 18.30 น. 

        ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ลูกคา้ชอบใหล้ดราคาและกมี็ของแจกของแถมดว้ย เพราะลูกคา้รู้สึกวา่ได้

ราคาท่ีถูกลงและยงัมีของแถมถือเป็นกาํไร ไดท้ั้งรถไดท้ั้งของแถมทาํใหรู้้สึกดี ของแถมท่ีลูกคา้ไดก้จ็ะเป็น ร่มบงั

แดด กระเป๋า อะไหล่สาํรอง อุปกรณ์เสริม เป็นตน้ 

        ดา้นพนกังาน ลูกคา้ส่วนใหญ่บอกวา่พนกังานท่ีร้านเจริญจกัรยาน ยิม้แยม้ แจ่มใส มีความเป็นเป็นกนัเองกบั

ลูกคา้สามารถใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัคุณสมบติัของรถจกัรยานแต่ละรุ่นแต่ยี่หอ้ไดดี้เช่น วิธีพบัรถจกัรยานพบัไดว้า่มีวิธี

อยา่งไง การปรับ Speed ของเกียร์ รถจกัรยานเสือภูเขา วา่ปรับอยา่งไร บริการตรวจเช็ครถจกัรยานท่ีรวดเร็ว 

คล่องแคล่ว 

        ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนใหญ่ลูกคา้พูดถึงร้านเป็นร้านท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตเทศบาลอาํเภอโพนพิสัย กวา้งขวาง 

ง่ายต่อการเดินเลือกชมรถจกัรยาน ภายในร้านมีความสะอาด สินคา้ดูใหม่ไม่ค่อยมีฝุ่ นจบั ทาํใหสิ้นคา้น่าซ้ือหา 

        ดา้นกระบวนการ ในดา้นขั้นตอนกระบวนการซ้ือขายกบัลูกคา้ไม่มีความยุง่ยาก ลูกคา้ส่วนใหญ่สามารถจ่าย

เป็นเงินไดท้นัที และรับรถจกัรยานกลบับา้นพร้อมใชง้านไดเ้ลย มีการตรวจเช็ครถจกัรยานก่อนออกจากร้านทุกคร้ัง

หลงัการซ้ือขายเพ่ือใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจวา่รถจกัรยานไม่มีปัญหาพร้อมใชง้านไดท้นัที ในส่วนการบริการซ่อมบาํรุง

รถจกัรยานเก่าท่ีใชง้านนานแลว้ ลูกคา้บางท่านบอกวา่ทางร้านรับซ่อมบาํรุงใหห้มดไม่วา่จะซ้ือรถจกัรยานมาจากท่ี

อ่ืน ซ่ึงไม่ใช่ซ้ือจากทางร้านเจริญจกัรยานเอง และคิดค่าบริการซ่อมบาํรุงท่ีไม่แพง และรวดเร็วสามารถรอรับไดเ้ลย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

         การศึกษาแนวทาง ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญ

จกัรยาน อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย จากการสาํรวจพบวา่พฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานของลูกคา้ส่วนใหญ่จะ

ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการใชส้อย ประเภทของรถจกัรยาน รถจกัรยานแม่บา้น รถจกัรยานเสือภูเขา รูปทรงดีไซน์

ของตวัรถจกัรยาน สีสนั โดยจะตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตวัเอง สาเหตุท่ีลูกคา้มาซ้ือท่ีร้านเจริญจกัรยาน เพราะวา่เพราะ

มีรถจกัรยานใหเ้ลือกหลายรุ่น/ยี่หอ้ ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน คนรู้จกัแนะนาํ และเจา้ของร้านมีความเป็นกนัเอง มีการลด

ราคา และบริการท่ีรวดเร็ว ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยาน ร้านเจริญ

จกัรยาน อาํโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย โดยสรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑข์องร้านเจริญจกัรยานมีใหเ้ลือก

หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่หอ้ ยี่หอ้ส่วนใหญ่ลูกคา้รู้จกั รถจกัรยานท่ีอยูใ่นร้านทนัสมยั ตามกระแส 2) ดา้นราคามี

ราคาท่ีถูก สามารถต่อรองราคาได ้ ทาํใหลู้กคา้มีความรู้สึกดี 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ส่วนใหญ่บอกวา่ 

ร้านคา้สงัเกตเห็นไดง่้าย อยูใ่จกลางแห่งชุมชน เดินทางมาสะดวก มีป้ายช่ือร้านใหญ่เห็นง่ายเป็นท่ีจดจาํ การจดัโชว์

สินคา้เป็นหมวดหมู่ แยง่แต่ละยี่หอ้ไดง่้ายไม่สบัสน สามารถสมัผสัตวัรถจกัรยานไดใ้กลชิ้ด ทาํใหเ้กิดแรงกระตุน้ต่อ

การซ้ือมากยิ่งข้ึน 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด การลดราคาทาํใหลู้กคา้เกิดความอยากไดแ้ลว้ การมีของแถมยิ่งทาํให้
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เกิดแรงกระตุน้ท่ีจะซ้ือมากข้ึน และทาํใหลู้กคา้เกิดการบอกต่อกบัคนท่ีรู้จกัใหม้าซ้ือรถจกัรยานท่ีร้านเจริญจกัรยาน 

และตวัลูกคา้เองกจ็ะกลบัมาซ้ือซํ้าอีก 5) ดา้นพนกังาน พนกังานท่ีร้านเจริญจกัรยาน ยิม้แยม้ แจ่มใส มีความเป็นเป็น

กนัเองกบัลูกคา้สามารถใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัคุณสมบติัของรถจกัรยานแต่ละรุ่นแต่ยี่หอ้ไดดี้ ทาํใหลู้กคา้กลา้ท่ีจะเขา้

สอบถาม แมจ้ะไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะมาซ้ือตั้งแต่แรก แต่อาจเปล่ียนใจซ้ือไดท้นัที 6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดว้ยขนาด

ร้านท่ีเป็นร้านใหญ่กวา้งขวาง ง่ายต่อการเดินเลือกชมรถจกัรยาน ภายในร้านมีความสะอาด อยูใ่นแหล่งชุมชน ยา่น

ธุรกิจของเทศบาลอาํเภอโพนพิสยั สงัเกตเห็นไดง่้าย เดินทางมาท่ีร้านสะดวก มีรถจกัรยานใหเ้ลือกหลากหลายยี่หอ้ 

ทาํใหดึ้งดูดลูกคา้เขา้มาสอบถาม เลือกซ้ือ เยี่ยมชมรถจกัรยานโดยตลอด 7) ดา้นกระบวนการ ในดา้นขั้นตอน

กระบวนการซ้ือขายท่ีไม่ยุง่ยาก มีการบริการตรวจเช็คและซ่อมบาํรุงท่ีรวดเร็ว ทาํใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ประทบัใจและ

เลือกท่ีจะมาท่ีร้านเจริญจกัรยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 773 

 
 บรรณานุกรม 
 
กลุธร ทองหุม้. (2552). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัของลูกคา้ใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา. 

ฉตัยาพร เสมอใจ.(2549). การบริหารการตลาด : Marketing Management.กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 

ชูชยั สมิทธไกร.(2553).พฤติกรรมผูบ้ริโภค.กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ชุติมน สทัธาธิก.(2553). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง.

การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ปณิศา มีจินดา.(2553). พฤติกรรมผูบ้ริโภค(consumer behavior).กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่ 

รณชยั ตนัตระกลู.(2551). การบริหารการจดัการการตลาด : Marketing Management. กรุงเทพฯ : ซีเค แอนดเ์อส 

โฟโต ้สตูดิโอ. 

วิเชียร วงศว์าณิชชากลุ.(2553). หลกัการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 4. ปทุมธานี: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั กรุงเทพ 

ศิริววรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยคุใหม่.กรุงเทพฯ : ธรรมสารจาํกดั. 

Kotler,Philip & Kevin Lane Keller.(2010). Marketing Mamagement. 14th ed.Upper Saddle River, N.J: Prentice-hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 774 

 
การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริโภคส่ือดั้งเดมิกบักลุ่มผู้บริโภคส่ือใหม่  

โดยใช้พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ กรณศึีกษาผลติภณัฑ์บํารุงผวิหน้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The Discriminant between Traditional media group with Non- Traditional 

media group The behavior decision to purchase of skin care in Bangkok 
 

กมลชนก ถมยาปริวฒัน์1 และ พศิมร กเิลนทอง2 

Kamolchanok Thomyapariwat  and  Pitsamorn Kilenthong 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผิวหนา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมและกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ รวมทั้งเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ โดยใชร้ะดบั

ความเห็นดว้ยของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง 

อายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 204 คน จากการศึกษา

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี การศึกษาในขั้นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายได้

เฉล่ีย ไม่เกิน 15,000 บาท และ 15,000-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนระดบัความเห็นดว้ยของพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ดา้นการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละประเมินหลงัการซ้ือมากท่ีสุด  

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า 
 

Abstract 
 

The purpose of this  Independent study research is; To study the factors behavior decision to purchase skin care on 

face of customers’ Traditional media group and Non- Traditional media group including To study the factors that 

can Discriminant of Traditional media group with Non- Traditional media groups into behavior decision to 

purchase skin care on face by applied the agree level of behavior decision to purchase. This study research collected 

data from 204 people of male and female whom aged above 18 years that had bought or used skin care on face in 

Bangkok. The results of the study are as follows; the most buyers were women, aged between 31 to 35 years, 

Bachelor’s degree, works as an employee of private firm and monthly income less than 15,000 baht and monthly 

income between 15,000 to 30,000 baht per month. The study of the agree level of behavior decision to purchase 

skin care on face was found that the most use of product and post purchase decision.  

Keywords: The customers’ behavior decision to purchase skin care on face 
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1.บทนํา 
 

      ปัจจุบนัการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เพ่ือเสริมสร้างความงามเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและขาดไม่ไดท้ั้งในเพศหญิงและ

เพศชาย เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมหันมาให้ความสําคญัในการดูแลบาํรุงรักษาและป้องกนัผิวพรรณของ

ตนเองเพ่ือใหค้งความอ่อนเยาว ์ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ถือเป็นตลาดท่ีใหญ่อีกตลาดหน่ึงท่ีมี

อตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองโดยมีการแบ่งสัดส่วนตลาดรวมสินคา้ความงามภายในประเทศไทยซ่ึงมีมูลค่า 

77,720 ลา้นบาท เติบโต 4.6 เปอร์เซ็นต ์แบ่งเป็นผลิตภณัฑดู์แลผิว (Skin Care) ร้อยละ 46 หรือคิดเป็นมูลค่า 35,752 

ลา้นบาท ผลิตภณัฑส์าํหรับเส้นผม (Hair) ร้อยละ 22 หรือคิดเป็นมูลค่า 17,346  ลา้นบาท  ผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนา้ 

(Make Up) ร้อยละ 15 หรือคิดเป็นมูลค่า 12,393 ลา้นบาท แบ่งเป็น ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ 7,280 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์

ตกแต่งริมฝีปาก 2,858 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ตกแต่งดวงตา 2,055 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเล็บ 199 ล้าน

บาท ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามยั (Hygiene) ร้อยละ 13 หรือคิดเป็นมูลค่า 9,925 ลา้นบาท และผลิตภัณฑ์นํ้ าหอม 

(Fragrance) ร้อยละ 3 หรือคิดเป็นมูลค่า 2,305 ลา้นบาท ดงัรูปท่ี 1 

 

 รูปที่ 1 มูลค่าตลาดรวมสินคา้ความงาม ปี 2557 

ท่ีมา : หนงัสือพิมพส์ยามธุรกิจ (2557) 

     การเลือกเจาะกลุ่มตลาดลูกคา้ถือเป็นเร่ืองสาํคญัในการท่ีจะพฒันาออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้หมาะสมกบัรายได้

และความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีการแบ่งส่วนตลาดออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี (เจาะตลาดมหาชนคนมีระดับ 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2013) 

     ตลาดบน เป็นตลาดท่ีเน้นกลุ่มผูท่ี้มีกาํลงัซ้ือสูงอยู่ท่ีร้อยละ 20 รายได้จะอยู่ท่ีประมาณ 35,000 บาทข้ึนไป 

เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะเนน้ไปท่ีสารสกดัธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต ์

     ตลาดกลาง เป็นตลาดท่ีเนน้กลุ่มผูท่ี้มีกาํลงัซ้ืออยู่ในระดบักลางอยู่ท่ีร้อยละ 26 รายไดจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 15,000-

35,000 บาท สินคา้ท่ีออกมาส่วนใหญ่จะมีคุณภาพและราคาอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั  

ผลิตภณัฑดู์แล

ผวิ, 46%

ผลิตภณัฑส์าํหรับ

เสน้ผม, 22%

ผลิตภณัฑต์กแต่ง

ใบหนา้ 15%

ผลิตภณัฑเ์พ่ือ

สุขอนามยั, 13%

ผลิตภณัฑน์ํ้าหอม, 

3%
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     ตลาดล่าง ถือว่าเป็นตลาดท่ีมีสัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 54 รายไดจ้ะนอ้ยกว่า 15,000 บาท สินคา้

เหล่าน้ีจะเนน้ท่ีปริมาณมากกว่าคุณภาพของสินคา้และส่วนใหญ่มีฐานการผลิตในประเทศไทย จึงทาํใหมี้ราคาของ

สินคา้ท่ีถูกตามมา  

     ทั้งน้ีรูปแบบช่องทางการส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการใชชี้วิตประจาํวนัมากข้ึน รวมทั้งการสร้างความ

ไดเ้ปรียบของรูปแบบช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เห็นไดจ้ากการท่ีผูป้ระกอบการไดน้าํรูปแบบของส่ือเขา้

มามีส่วนช่วยการในการโปรโมทสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพ่ือใหง่้ายและสะดวกต่อการเขา้ถึง ซ่ึงในแต่ละส่ือนั้นย่อมมี

ความแตกต่างในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมทั้งการเลือกรับรู้ขอ้มูลผา่นส่ือยงัข้ึนอยูก่บัพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไปอีกดว้ย จากผลสํารวจขอ้มูลตวัเลขในปี 2557 มีผลออกมาว่าส่ือท่ีไดรั้บความนิยม

ในช่วงท่ีผ่านมาถึงจะเป็นส่ือใหม่แต่ก็เกิดข้ึนเฉพาะในสังคมเมืองสัดส่วนร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 60 กว่าลา้น

คน ท่ีหมายถึงคนในกรุงเทพฯและในหัวเมืองในต่างจงัหวดัท่ีเขา้ถึงสมาร์ทโฟน ไม่นบัคนต่างจงัหวดัท่ีไกลออกไป จึง

ไม่อาจเหมารวมว่าเป็นแนวทางการทาํตลาดของคนทั้งประเทศ เพราะยงัมีกลุ่มคนท่ีไม่เขา้ถึงส่ือใหม่ในสัดส่วนราว 60-

70 เปอร์เซ็นต ์ท่ียงัคงอิงกบัส่ือดั้งเดิมเป็นหลกั ย่อมทาํใหน้กัการตลาดสามารถใชเ้งินเทลงไปในส่ือดั้งเดิม ถึงแมว้่าจะมี

ส่ือใหม่เกิดข้ึนกต็าม (ศรินทร วานิชพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ลีเวอเรจ จาํกดั มีเดียเอเยนซ่ี, 2557) 

     ปัญหาและความสาํคญัของงานวิจยั โดยผูจ้ดัทาํวิจยัเห็นวา่ ในปัจจุบนัมีการนาํรูปแบบของส่ือต่างๆเขา้มามีส่วน

ร่วมในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงทาํให้นกัการตลาด

และผูป้ระกอบการพยายามท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม ถา้หากไม่มีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่ละ

กลุ่มยอ่มทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อภาคธุรกิจได ้เช่น การออกผลิตภณัฑอ์าจไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการหรืออาจ

ไม่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร ดงันั้นการศึกษาความแตกต่างของผูก้ลุ่มบริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่ือใหม่ โดยใชพ้ฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกรณีศึกษาผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ เพ่ือท่ีจะทราบว่าผูบ้ริโภคแต่

ละกลุ่มมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรและมีการเลือกรับรู้ส่ือช่องทางไหนมากกวา่กนั เพ่ือท่ีนกัการ

ตลาดจะสามารถเลือกใชส่ื้อไดอ้ย่างเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค รวมทั้งง่ายต่อการวางตาํแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและการจดัสรรงบประมาณท่ีมีอยู่ให้

เพียงพอ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถทาํการตลาดไดมี้ประสิทธิภาพและลดความเส่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

     1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิม  

     2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่  

     3. เพ่ือค้นหาปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าท่ีสามารถใช้ในการจาํแนกกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

         1. ช่วยในการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าช่วยในการเลือกใชส่ื้อให้ตรงกบักลุ่มพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างโอกาสใน

การเพ่ิมช่องทางจดัจาํหน่ายใหต้อบสนองต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิม 
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         2. ช่วยในการรับรู้หรือการสร้างโอกาสในการทาํกาํไรให้กบัสินคา้ รวมทั้งเป็นการศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่ือใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 

         3. ช่วยในการวางแผนการดาํเนินการในการจดัวางตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของแต่ละกลุ่ม เพ่ือจะ

ได้ทราบถึงลกัษณะความแตกต่างและความต้องการของผูบ้ริโภค รวมถึงทาํให้ผูป้ระกอบการหรือภาคธุรกิจ

สามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน ์เพ่ือนาํไปพฒันาหรือปรับปรุงใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รหรือธุรกิจ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ไดใ้ห้ความหมายว่า 

พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล และทาํการใชจ่้าย ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความตอ้งการนั้นๆ โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะและความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งพฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคเพ่ือการจดัเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเหมาะสม และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

     2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ซ่ึงในขั้นน้ี

เป็นการศึกษาความเขา้ใจของผูบ้ริโภคว่ามีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออย่างไร จากการสาํรวจรายงานของผูบ้ริโภค

จาํนวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคจะตดัสินใจผ่านกระบวนการห้าขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ, การคน้หาขอ้มูล, การประเมินผลพฤติกรรม, การตดัสินใจซ้ือ, และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

     2.3 แนวคิดและคาํจาํกดัความของส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ (พรจิต สมบติัพานิช, 2547) ไดก้ล่าววา่ ส่ือใหม่ ถือเป็น

ช่องทางการส่ือสารท่ีมีการนาํเสนอเน้ือหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ขอ้มูลบนัเทิงหรือโฆษณาไปสู่ผูบ้ริโภค การ

เปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยี ถือเป็นการเปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ีพฒันาให้ดีข้ึน จากส่ือบุคคลท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงจากส่ือส่ิงพิมพ ์และมีการพฒันาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ ในปัจจุบนั

การพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดน่ิง ทาํให้ส่ืออินเทอร์เน็ตพฒันาข้ึนมาเพ่ือการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น

กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ือดั้งเดิม และส่ือใหม่ 
 

     2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

            2.4.1 งานวิจยัเร่ือง ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางเพ่ือบาํรุงรักษาผิว

สําหรับผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร (พรเพชร แก้วอ่อน, 2550) จากการศึกษาพบว่าแหล่งท่ีทราบข้อมูลคือ 

โทรทศัน์ ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือคือ การบอกต่อ และส่วนใหญ่จะมีการซ้ือสินคา้ในซุปเปอร์สโตร์ 

รวมถึงการตดัสินใจมาจากตนเองเป็นหลกั 

2.4.2 งานวิจยัเร่ือง ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สําหรับเพศชายของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (สุดารัตน์ โลกธรรมรักษ,์ 2554) ดา้นกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ พบว่าดา้นการรับรู้ปัญหาส่วนใหญ่เป็นการตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งการใช ้ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่ซ้ือจนกว่าจะไดค้น้หาขอ้มูล ดา้นประเมินผลทางเลือก จะดูบรรจุท่ีเหมาะสม สวยงาม 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ จะซ้ือราคาเหมาะสมคุณภาพ ดา้นประเมินหลงัการซ้ือ จะเลิกใชท้นัทีเม่ือใชแ้ลว้ไม่ไดผ้ล 

2.4.3 งานวิจยัเร่ือง ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรี 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร (ณฐัชา ประวาลปัทมก์ลุ, 2555) ดา้นกระบวนการตดัสินใจ ดา้นการรับรู้
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ปัญหาส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงการซ้ือเคร่ืองสาํอางเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ ดา้นการคน้หาขอ้มูลมีการศึกษาขอ้มูลรายละเอียด

ก่อนซ้ือ ดา้นการประเมินผลดูจากยี่หอ้เคร่ืองสาํอางเป็นเกณฑใ์นการเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือโดยมีการคาํนึงถึงราคา

และคุณภาพมากท่ีสุด การประเมินผลหลงัการซ้ือ ส่วนใหญ่ตอบวา่หากใชแ้ลว้พบวา่ดีจะกลบัไปซ้ืออีก 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

 

     ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ 18 ปี

ข้ึนไป ซ่ึงมีจํานวนประชากรทั้ งส้ิน 4,398,252 คน (ท่ีมา : สํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2557)  

      กลุ่มตวัอย่าง  

     ผูวิ้จยัไดน้าํกลุ่มเป้าหมายท่ีอา้งอิงจากจาํนวนประชากร 4,398,252 ลา้นคน มาคาํนวณกลุ่มตวัอย่างโดยการกาํหนด

กลุ่มตวัอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง  384 คน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 

เปอร์เซ็นต์ และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ีผูท้าํวิจยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะเวลาในการเก็บ

แบบสอบถามรวมทั้งงบประมาณท่ีจาํกดั จึงขอลดจาํนวนแบบสอบถามเหลือ 204 ชุด โดยจะมีการเก็บแบบสอบถาม

เป็น 6 เขต เขตละ 34 ชุด ทั้งน้ีการลดจาํนวนแบบสอบถาม ทาํใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น ± 6.93 ซ่ึงมีการ

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ท่ีภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงไดค้าํนวณผา่นทาง  http://www.surveysystem/sscalc.htm#one 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูล แบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง ตาม

การประเมินผลกรุงเทพมานคร (ศูนยข์อ้มูลสาํนกังานการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557) ซ่ึงมีจาํนวน 50 เขต โดย

แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 1.กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2. กลุ่มกรุงเทพกลาง 3. กลุ่มกรุงเทพใต ้4. กลุ่ม

กรุงเทพตะวนัออก 5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 6.กลุ่มกรุงธนใต้  และมีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยทาํการสุ่มเลือกสถานท่ีท่ีไปเก็บขอ้มูลตามเขตท่ีสุ่ม 6 เขต ดงัน้ี เขตลาดพร้าว, เขตดินแดง, เขต

คลองเตย, เขตประเวศ, เขตคลองสานและเขตราษฎร์บูรณะ ซ่ึง ผูวิ้จัยเลือกสุ่มสถานท่ีท่ีจะไปเก็บข้อมูลทั้ ง

ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิต้ีมอลล์ เน่ืองจากเป็นช่องทางในการดาํเนินธุรกิจ ตามเขตท่ีสุ่มได้ 6 เขต ดังน้ี  

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลอีสวิลล,์ หา้งสรรพสินคา้เอสพลานาด, คอมมูนิต้ีมอลลเ์ควิลเลจ, หา้งสรรพสินคา้ซีคอนส

แควร์, คอมมูนิต้ีมอลลเ์สนาเฟสทแ์ละหา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี นอกจากน้ีในการเกบ็ขอ้มูลผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการเลือกตาม

สะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัจะยนืรอแจกแบบสอบถามและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตวัเอง        

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการจาํแนกความแตกต่าง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการคาํนวณเพ่ือท่ีจะหาค่าทาง

สถิติ โดยใช้ 3 เคร่ืองมือ ประกอบด้วย Discriminant Analysis, ANOVAและ Chi-Square Test วิเคราะห์ความ

แตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี Discriminant Analysis และ One Way ANOVA 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการทาํ Discriminant Analysis ดว้ยวิธีค่า Wilks' Lambda 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .499 129.084 33 .000 

     จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่า Wilks' Lambda มีความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 

.000 แสดงใหเ้ห็นวา่ มีความสามารถในการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ไดดี้  
 

การวิเคราะห์การจําแนกความแตกต่าง Discriminant Analysis โดยใช้การทดสอบ ANOVA (แสดงดา้นพฤติกรรม

เฉพาะท่ี Significant) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่าง แยกตามระดบัความเห็นดว้ยของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ANOVA 

  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

การรับรู้ปัญหา 

ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เพ่ือแกไ้ข

จุดบกพร่องในดา้นผิวพรรณของตนเอง 

Between Groups 6.005 1 6.005 10.563 .001 

Within Groups 114.833 202 .568   

Total 120.838 203    

การคน้หาขอ้มูล 

ท่านใชร้ะยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลหรือดู

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีท่านสนใจมากกวา่ 1 วนั 

Between Groups 7.456 1 7.456 10.332 .002 

Within Groups 145.775 202 .722   

Total 153.230 203    

ท่านจะทาํการศึกษาขอ้มูลจากการรีวิวผลิตภณัฑ์

ของผูใ้ชจ้ริง 

Between Groups 4.123 1 4.123 6.602 .011 

Within Groups 126.127 202 .624   

Total 130.250 203    

การตดัสินใจซ้ือ 

ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือ

เป็นท่ีรู้จกั 

Between Groups 3.574 1 3.574 8.462 .004 

Within Groups 85.304 202 .422   

Total 88.877 203    

ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เน่ืองจากเคย

ไดรั้บสินคา้ทดลองและช่ืนชอบในคุณภาพ 

Between Groups 5.020 1 5.020 9.061 .003 

Within Groups 111.902 202 .554   

Total 116.922 203    



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 780 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่าง แยกตามระดบัความเห็นดว้ยของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ (ต่อ) 

ANOVA 

  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

การใชผ้ลิตภณัฑ ์       

ท่านใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เฉพาะจุด Between Groups 3.314 1 3.314 4.309 .039 

Within Groups 155.333 202 .769   

Total 158.647 203    

ท่านอ่านคาํแนะนาํก่อนการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวหนา้ทุกคร้ัง 

Between Groups 3.843 1 3.843 6.499 .012 

Within Groups 119.451 202 .591   

Total 123.294 203    

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ดว้ย ANOVA คาํถามท่ีแตกต่างกนั 2 กลุ่ม โดยเรียงตามค่ามากจาก F-Ratio 

มีดงัน้ี  

      คาํถาม ท่านซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าเพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องในดา้นผิวพรรณของตนเอง โดยมีค่าค่า

นยัสาํคญัทางสถิติ อยูท่ี่ .001 ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 4.27 กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.93 

      คาํถาม ท่านใชร้ะยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลหรือดูผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีท่านสนใจมากกวา่ 1 วนั โดยมี

ค่าค่านยัสาํคญัทางสถิติ อยูท่ี่ .002 ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 3.57  กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.95          

    คาํถาม ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เน่ืองจากเคยไดรั้บสินคา้ทดลองและช่ืนชอบในคุณภาพ โดยมีค่าค่า

นยัสาํคญัทางสถิติ อยูท่ี่ .003 ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 3.97 กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.66  

      คาํถาม ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกั โดยมีค่าค่านยัสาํคญัทางสถิติ อยู่ท่ี .004 

ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 4.11  กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.84 

      คาํถาม ท่านจะทาํการศึกษาขอ้มูลจากการรีวิวผลิตภณัฑข์องผูใ้ชจ้ริง โดยมีค่าค่านยัสาํคญัทางสถิติ อยู่ท่ี 

.011 ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 3.61 กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.89 

      คาํถาม ท่านอ่านคาํแนะนาํก่อนการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ทุกคร้ัง โดยมีค่าค่านยัสาํคญัทางสถิติ อยู่ท่ี 

.012 ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 4.08 กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.80 

      คาํถาม ท่านใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เฉพาะจุด โดยมีค่าค่านยัสาํคญัทางสถิติ อยู่ท่ี .039 ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภค

ส่ือดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 3.80 กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่มีค่าเฉล่ีย 3.55  

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 781 

 
      การวิเคราะห์ลักษณะความสําคัญและความสามารถที่ใช้ในการจําแนกความแตกต่างของแต่ละกลุ่มได้ดี จาก

ตาราง Structure Matrix, Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients และ ANOVA ได้ดงันี ้

 
 

รูปที่ 2 แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ 

         กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิม 

 ท่านซ้ือเพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องในดา้นผิวพรรณของตนเอง  

ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เน่ืองจากเคยไดรั้บสินคา้ทดลองและช่ืนชอบในคุณภาพ  

ท่านซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกั  

ท่านใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เฉพาะจุด  

         กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ 

ท่านใชร้ะยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลหรือดูผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีท่านสนใจมากกวา่ 1 วนั  

ท่านจะทาํการศึกษาขอ้มูลจากการรีวิวผลิตภณัฑข์องผูใ้ชจ้ริง  

ท่านใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้พบวา่มีปัญหา ท่านจะเลิกใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นชัว่คราว  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์บํารุงผวิหน้าของกลุ่มผู้บริโภคส่ือดั้งเดิม 

     จากการพบว่าศึกษาดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิม เป็นเพศ

หญิง อาย ุ31-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน 

มีการรับทราบขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑโ์อเลย ์โดยมีการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวหน้าจาํนวน 3 ช้ินต่อวนั ใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าจาํนวน 2 ยี่ห้อ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือตวัผูต้อบ

แบบสอบถามเอง โดยมีการซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือนโดยมีค่าเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังอยู่ท่ี 

2,000-3,000 บาท โดยมีการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 1-2 ช้ินต่อคร้ัง รวมทั้งมีการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้จาก

หา้งสรรพสินคา้ ตามลาํดบั 
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สรุปผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์บํารุงผวิหน้าของกลุ่มผู้บริโภคส่ือใหม่ 

     จากศึกษาพบว่าดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ เป็นเพศหญิง 

อายุ 18-25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท/เดือน การ

รับทราบขอ้มูลข่าวสารจากเฟสบุ๊ค (Facebook)มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์อสเคทู โดยมีการใชผ้ลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวหนา้จาํนวน 3 ช้ินต่อวนั ใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้จาํนวน 1 ยี่หอ้ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือตวัผูต้อบ

แบบสอบถามเอง โดยมีการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน โดยมีการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 1-2 

ช้ินต่อคร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังอยู่ท่ี 2,000-3,000 บาท รวมทั้ งมีการซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าจาก

หา้งสรรพสินคา้ ตามลาํดบั 

สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าของกลุ่มผู้บริโภคส่ือดั้งเดิมกับ

กลุ่มผู้บริโภคส่ือใหม่ ด้วยวธีิ ANOVA 

     จากการศึกษาค่าเฉล่ียโดยใชเ้คร่ืองมือ ANOVA โดยการพิจารณาจากค่า Significant ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

.05 พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าในการจาํแนกกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ มีทั้งหมด จาํนวน 7 ขอ้ แบ่งออกไดเ้ป็น ดงัน้ี 

     กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมมีความเห็นดว้ยกบัการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องในดา้นผิวพรรณ

ของตนเอง, ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เน่ืองจากเคยไดรั้บสินคา้ทดลองและช่ืนชอบในคุณภาพ, ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวหนา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกั, อ่านคาํแนะนาํก่อนการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ และใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้

เฉพาะจุด ซ่ึงเห็นดว้ยมากกวา่กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่และมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

    กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่เห็นดว้ยในเร่ืองของระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลหรือดูผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ท่ีสนใจ

มากกว่า 1 วนัและศึกษาขอ้มูลจากการรีวิวผลิตภณัฑข์องผูใ้ชจ้ริง มากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมและมีค่าสูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม 

สรุปผลการศึกษาการจําแนกความแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคส่ือดั้งเดมิกับกลุ่มผู้บริโภคส่ือใหม่ กรณีการตัดสินใจ

ซ้ือผลติภัณฑ์บํารุงผวิหน้า ด้วยวธีิ Discriminant Analysis 

     จากการวิเคราะห์การจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) พบว่าค่า Wilks' Lambda เท่ากบั .449 มี

นยัสาํคญัทางสถิติ .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย .05 แสดงใหเ้ห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบั

กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ ค่า Eigenvalues เท่ากบั 1.005 โดยมีค่า R square เท่ากบั 50% ซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกความสามารถ

ในการอธิบายกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ ค่า Classification Results (Hit Ratio) เท่ากบั 89% 

และค่า Prior Probabilities for Groups (Cpro) เท่ากบั 63% เน่ืองจากค่า Hit Ratio มีค่ามากกวา่ค่า Cpro แสดงใหเ้ห็น

วา่มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมเท่ากบั 88.2% กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่เท่ากบั 89.2%  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

          กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิม จะเห็นดว้ยกบัการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องในดา้นผิวพรรณ

ของตนเอง, ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เน่ืองจากเคยไดรั้บสินคา้ทดลองและช่ืนชอบในคุณภาพ, ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุง
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ผิวหนา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกั และใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เฉพาะจุด ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจใน

ธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิม ควรมีการนาํเสนอคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมใหค้วาม

สนใจในเร่ืองของผิวพรรณ ดงันั้นควรมีการสร้างให้เกิด การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ โดยการทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ได ้เช่น การโฆษณา การแจก

สินคา้ รวมทั้งการออกสินคา้ควรเลือกใชช่้องทางการส่ือสารผ่านโทรทศัน์เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือดั้งเดิมได้

โดยตรง เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

          กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ จะเห็นดว้ยกบัการคน้หาขอ้มูลหรือดูผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีท่านสนใจมากกวา่ 1 วนั, 

ศึกษาขอ้มูลจากการรีวิวผลิตภณัฑข์องผูใ้ชจ้ริง และ ท่านใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้พบว่ามีปัญหา ท่านจะเลิกใชผ้ลิตภณัฑ์

นั้นชัว่คราว ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่ือใหม่ ควรมีการวางแผนกระตุน้ยอดขาย โดยอาจมีการทาํโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆและการอพัเดท

ขอ้มูลใหม่ๆตลอดเวลา เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน รวมทั้งการจดัทาํ

โปรโมชัน่เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายให้กบัสินคา้ นอกจากน้ีการทาํให้สินคา้มีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัถือ

เป็นส่ิงสําคญัในการสร้างโอกาสการเพ่ิมยอดขายและกาํไรในการจาํหน่ายสินคา้ ซ่ึงในปัจจุบนัจะเห็นได้จาก

รูปแบบช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจควรมีการปรับตวั

ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดและกลุ่มผูบ้ริโภคไดใ้นอนาคต 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  

        1. เน่ืองจากวิจยัเล่มน้ีมีการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นสําหรับการศึกษา

คร้ังต่อไปท่ีตอ้งการศึกษาการจาํแนกความแตกต่าง ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างจากหลายพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑล หรือ 

ต่างจงัหวดั เพ่ือนาํผลขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละจงัหวดั  

         2. ในการออกแบบการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมประเด็นในการจาํแนกความแตกต่างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความชดัเจนของกลุ่มผูบ้ริโภคสองกลุ่ม โดยอาจมีการตั้งคาํถามประเด็นสาํคญัในการจาํแนกความแตกต่างของแต่

ละกลุ่ม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

         3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มเพศชายและเพศหญิง 

เน่ืองจากในปัจจุบนัเพศชายเร่ิมใหค้วามสนใจในการดูแลบาํรุงผิวหนา้มากข้ึน ดงันั้นการจดัทาํการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรหาความแตกต่างของแต่ละกลุ่มวา่มีความพฤติกรรมท่ีแตกต่างอยา่งไร  โดยอาจใชก้ลุ่มเพศชายและเพศหญิงมา

เป็นตวัจาํแนกความแตกต่าง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซ้ือกบัระดบัความต้องการของส่วน

ประสมค้าปลกีของผู้ซ้ือผลติภณัฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน Healthiness Liven 

Life จ.สมุทรปราการ 

A Study of the relation between purchasing behavior and Retailing mix factors' 

need level of beauty supplement buyers at Healthiness Liven Life Samut Prakan 

กลุนัทท ีคุณาทรกลุ0
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมซ้ือกับระดับความต้องการของส่วน

ประสมคา้ปลีกของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมดา้นความงามร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ กลุ่ม

ตวัอย่างในการวิจยัคือผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามของร้าน Healthiness Liven Life จาํนวน 200 

คน เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม และ นาํขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS โดย

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน หาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ ANOVA ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าระดบัความตอ้งการของส่วนประสม

คา้ปลีกของผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการคดัสรรสินคา้ ดา้นการตั้ง

ราคา ดา้นการตกแต่งร้านและจดัวางสินคา้ ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาดและดา้นการใหบ้ริการ  

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมค้าปลกี , ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม  
  

Abstract 

The purpose of this study was to study the relation between purchasing behavior and Retailing mix factors' need 

level of beauty supplements  at Healthiness Liven Life in Samut Prakan. The sample used in this study was the 200 

of people who bought the beauty supplements at Healthiness Liven Life. The research instrument was the 

questionaires. The data were analyzed by SPSS through the frequency, percentage , means and standard deviation 

and test hypothesis to relation between variable into analyze data Anova. The research findings were the Retailing 

mix factors' need level of beauty supplement buyers which has 6 factors : product, price, place, promotion, 

presentation and personnel. 

Keywords: Retailing Mix , Beauty Supplement buyers  
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1.  บทนํา 
 

     ในสงัคมทุกวนัน้ี วิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบนัในกระแสสังคมแบบบริโภคนิยม การเขา้สู่

สังคมผูสู้งอาย ุสังคมคนไม่มีแฟน(โสด) ความกา้วหนา้ต่างๆทางเทคโนโลยี และส่วนของระบบสาธารณสุขท่ีดีข้ึน 

ทาํใหเ้ร่ืองการดูแลสุขภาพหรือกระแสสุขภาพท่ีเกิดข้ึนดาํเนินการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมนั้นมีหลากหลายประเภทซ่ึงผลิตภณัฑ์อาหารเสริมดา้นความงามนั้นเป็นท่ีนิยมมากในหมู่ผูห้ญิงท่ี

ตอ้งการดูแลตวัเอง เน่ืองจากผูห้ญิงมีความรักสวยรักงามตลอด จึงตอ้งการท่ีจะบาํรุงไม่ว่าจะเป็น ผิวพรรณ สิว ร้ิว

ร้อย กระ ฝ้าต่างๆ ใหดี้ข้ึนและลบเลือนไป ทาํใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม เช่นCollagen ,Gluta , Grape 

seed , Acerola cherry และ CoQ10 นั้นเป็นท่ีนิยมกนัอย่างมาก เพราะตอบโจทยส่์วนใหญ่ของผูบ้ริโภคได ้จึงทาํให้

ผลิตภณัฑน์ั้นเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในปัจจุบนั เพ่ือท่ีผูท่ี้บริโภคนั้นจะไดมี้สุขภาพและความงามมากข้ึน อีกทั้งยงัดู

ดีและเป็นท่ียอมรับในสงัคมมากยิ่งข้ึน 

     ทั้งน้ีเม่ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนในปัจจุบนันั้น

เห็นโอกาสและทาํการลงทุนแข่งขนักนัทาํใหมี้การแข่งขนัในตลาดสูงมากข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะกระตุน้

ยอดขาย รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการดูแลสุขภาพความงามให้ดูดี ผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามและศึกษาระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีก เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมดา้นความงาม ร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ และเพ่ือนาํผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

งานวิจยัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันาและสร้างประโยชนข์องส่วนประสมคา้ปลีกใหส้อดคลอ้งและตอบสนองความ

ต้องการของผู ้ซ้ือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับผู ้ท่ีสนใจท่ีจะศึกษาหรือ

ผูป้ระกอบการธุรกิจไดต่้อไป 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  ส่วนประสมค้าปลกี 

     (พชัรา ตนัติประภา, 2548) กล่าวว่า ส่วนประสมคา้ปลีก นั้นประกอบไปดว้ยกลยุทธ์ของผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีใชใ้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผูซ้ื้อ,ผูบ้ริโภค เป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยทุกส่ิงท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินค้าและบริการ ได้แก่ ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ และการ

ออกแบบสินคา้  ราคา จะถูกกาํหนดให้ครอบคลุมตน้ทุน ของผลิตภณัฑ ์รายจ่ายในการทาํธุรกิจ รวมถึงกาํไรของ

ผูป้ระกอบการ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 

พนกังานขาย ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง การกระจายสินคา้ ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบั 

ทาํเลท่ีตั้ง การประเมินตาํแหน่งท่ีตั้ง 

     (ศิรวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) กล่าววา่ ผูบ้ริหารมกัจะใชส่้วนประสมคา้ปลีกเพ่ือพฒันากลยทุธ์การคา้ปลีกของตนให้

ประสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่ง 
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2.2  พฤติกรรมผู้ซ้ือ 

     (Kotler & Armstrong, 1997) กล่าววา่ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคน้ีมีการปรับใชท้ฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์

กบัหลกัการทางการตลาด โดยกล่าวว่าพฤติกรรมต่างๆจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมีส่ิงเร้าหรือมีส่ิงกระตุน้ทาํใหเ้กิด และส่ิง

เร้าหรือส่ิงกระตุน้เหล่านั้นจะกลายเป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเพ่ือสนองต่อส่ิงเร้านั้น ส่ิงเร้า

ทั้งหมดจะเป็นตวันาํเขา้สู่กล่องดาํ ผ่านกระบวนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงมองไม่เห็น แต่จะแสดงผลออกมาให้เห็นเป็น

พฤติกรรมตอบสนอง เช่น การเลือกสินคา้ เลือกตรายี่หอ้ เลือกเวลาซ้ือ หรือ ผูจ้าํหน่าย และจาํนวนสินคา้ท่ีจะซ้ือ 

 

3.  วธีิการศึกษา 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร คือ ผูซ้ื้อ อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามร้าน Healthiness Liven 

Life จ.สมุทรปราการ จาํนวน 4,115 คน  

     กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีเข้ามาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน Healthiness Liven Life จ.

สมุทรปราการ จาํนวน 4,115 คน คน้หาโดยตาราง Krejcie and Morgan (1970)  ซ่ึงไดร้ะบุความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ

ความคลาดเคล่ือน ±5% จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 205 คน แต่เน่ืองจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนั้นมีจาํกดั 

ผูท้าํการวิจยัจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 200 คน ท่ีความคลาดเคล่ือน ±6.92% 
 

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม และดาํเนินการแจกแบบสอบถาม ใหแ้ก่กลุ่ม

ตวัอยา่ง 200 คน ณ ร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ  

ตารางที่ 1 การจดัโควตา 

วนัท่ีเกบ็ เวลาท่ีเกบ็ % จาํนวนท่ีเกบ็(ชุด) 

จนัทร์ 04-01-59 08.30 - 19.00 น. 20 40 

พุธ 06-01-59 08.30 - 19.00 น. 20 40 

พฤหสับดี 07-01-59 08.30 - 19.00 น. 20 40 

อาทิตย ์10-01-59 09.00 - 20.00 น. 20 40 

องัคาร 12-01-59 08.30 - 19.00 น. 20 40 

Total  100 200 
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3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล  

     3.3.1  ใชวิ้ธีการหาค่าความถ่ีและสรุป ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามออกมาเป็นค่า

ร้อยละ 

     3.3.2  ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนาํเสนอ ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความ

งามเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 

     3.3.3  ใชวิ้ธีหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของผูซ้ื้อ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม  

     3.3.4  ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ F-test เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัความตอ้งการของ

ส่วนประสมคา้ปลีก และนาํเสนอในรูปแบบตาราง และเกณฑต่์างๆในการตีความหมายของการวิเคราะห์ โดยใหค่้า 

Significance Level ซ่ึงตอ้งนอ้ยกวา่ .05 

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน Healthiness Liven Life               

จ.สมุทรปราการ 

          ดา้นยี่ห้อท่ีซ้ือ   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงามยี่ห้อ 

Vistra ถดัมาคือ Blackmore , Mega We Care และ Imedeen ตามลาํดบั 

     ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงามมี

ค่าใชจ่้าย 501-1,000 บาทต่อคร้ัง ถดัมาคือ 1,501-2,000 บาท , 1,001-1,500 บาท และ ตํ่ากวา่ 500 บาท ตามลาํดบั 

     ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือ   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงามซ้ือจาก 

ร้านขายยา ถดัมาคือ Boots / Watson , หา้งสรรพสินคา้ และ บูทสินคา้ ตามลาํดบั 

     ดา้นเหตุผลท่ีซ้ือ   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงามซ้ือเพราะ 

อยากดูแลสุขภาพ ความงาม ถดัมาคือ สรรพคุณของผลิตภณัฑ ์, ถูกใจผลิตภณัฑ ์ใน เวลานั้น และ ยี่หอ้สินคา้มีความ

น่าเช่ือถือ ตามลาํดบั 

     ดา้นความถ่ีในการซ้ือ   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงามซ้ือ 

4-6 คร้ังต่อปี ถดัมาคือ 7-9 คร้ังต่อปี , 1-3 คร้ังต่อปี และ 10-12 คร้ังต่อปี ตามลาํดบั 

     ดา้นผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงาม

ซ้ือเพราะ ตวัท่านเอง ถดัมาคือ บุคคลในครอบครัว , เพ่ือนสนิท , แฟน และ พนกังานขาย ตามลาํดบั 

     ดา้นวิธีในการซ้ือ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเสริมดา้นความงามซ้ือดว้ย

การ ชาํระสินคา้ดว้ยเงินสด ถดัมาคือ ชาํระสินคา้ดว้ยบตัร Credit และ ชาํระสินคา้ดว้ยบตัร Debit ตามลาํดบั 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความต้องการของส่วนประสมค้าปลีกของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน 

Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ 

     ความตอ้งการดา้นทาํเลท่ีตั้ง  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ร้านคา้มีการกาํหนดเวลา 

เปิด-ปิด ท่ีแน่นอน ถดัมาคือ ความตอ้งการให้ร้านคา้มีจาํนวนสาขาให้ใชบ้ริการมากข้ึน และ ความตอ้งการให้

ร้านคา้มีพ้ืนท่ีจอดรถ ตามลาํดบั 

     ความตอ้งการดา้นการคดัสรรสินคา้   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพ

มาตรฐาน ถดัมาคือ ความตอ้งการให้บรรจุภณัฑมี์ให้เลือกหลากหลาย , ความตอ้งการให้มีความหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึนของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามภายในร้าน , มีความตอ้งการใหร้้านคา้มียี่หอ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

ดา้นความงามท่ีมีช่ือเสียงในอินเตอร์เน็ต และ ความตอ้งการใหมี้ยี่หอ้ผลิตภณัฑท่ี์ร้านคา้อ่ืนไม่มี ตามลาํดบั 

     ความตอ้งการดา้นการตั้งราคา   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้มีการลดราคาผลิตภณัฑ์

ตามเทศกาลและโอกาส ถดัมาคือ ความตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑมี์ป้ายบอกราคาชดัเจน , ความตอ้งการใหมี้ผลิตภณัฑ์

ของทางร้านราคาถูกกวา่ร้านคา้อ่ืน และ ความตอ้งการใหมี้การต่อรองราคาได ้ตามลาํดบั 

     ความตอ้งการดา้นการตกแต่งและจดัวางสินคา้   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหมี้การจดั

วางและจดัเรียงผลิตภณัฑต์ามหมวดหมู่ ถดัมาคือ ความตอ้งการใหมี้ป้ายติดแสดงช่ือผลิตภณัฑท่ี์ชั้นวางสินคา้อยา่ง

ชดัเจน , ความตอ้งการให้พ้ืนท่ีภายในร้านเปิดโล่ง และสะดวกต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์และ ความตอ้งการให้

ภายในร้านมีการตกแต่งท่ีสวยงาม ตามลาํดบั 

     ความตอ้งการดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้มี

การจดัโปรโมชัน่ลดราคาผลิตภณัฑ ์ถดัมาคือ ความตอ้งการให้มีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑท์างส่ือออนไลน์ได ้, ความ

ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีจัดรายการสะสมแต้ม , ความต้องการให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทาง Facebook หรือ 

Instagram และ ความตอ้งการใหร้้านคา้มีป้ายไวนิลโฆษณาผลิตภณัฑแ์สดงภายนอกร้าน 

     ความตอ้งการดา้นการใหบ้ริการ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหร้้านคา้มีบริการส่งสินคา้

ถึงบา้นลูกคา้ ถดัมาคือ ความตอ้งการใหร้้านคา้มีตะกร้าใส่สินคา้คอยบริการ , ความตอ้งการใหมี้ PC ประจาํคอยให้

ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์, ความตอ้งการใหพ้นกังานคอยเดินตามแนะนาํสินคา้ตั้งแต่เดินเขา้ร้าน และ ความตอ้งการให้

พนกังานโทรไปนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามท่ีออกมาใหม่ ตามลาํดบั 
 
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับระดับความต้องการของส่วนประสมค้าปลีกของผู้ซ้ือ

ผลติภณัฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ 

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามยี่หอ้ท่ีซ้ือ  ผลการวิจยัพบว่าระดบัความตอ้งการของส่วน

ประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ไดแ้ก่ 

ร้านคา้มีจาํนวนสาขาให้ใช้บริการมากข้ึน , ร้านคา้มีพ้ืนท่ีในการจอดรถ , บรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์มีให้เลือก

หลากหลายขนาด , มีการโฆษณาผลิตภณัฑ์ทาง Facebook หรือ Instagram , ผลิตภณัฑ์มีจดัรายการสะสมแตม้ , 

ร้านคา้มีป้ายไวนิลโฆษณาผลิตภณัฑแ์สดงภายนอกร้าน , มีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑท์างส่ือออนไลน์ได ้และร้านคา้มี

บริการส่งสินคา้ถึงบา้นลูกคา้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 790 

 

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือ  ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความตอ้งการ

ของส่วนประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม 

ไดแ้ก่ ร้านคา้มีจาํนวนสาขาใหใ้ชบ้ริการมากข้ึน , ร้านคา้มีพ้ืนท่ีในการจอดรถ , มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนของ

ผลิตภณัฑภ์ายในร้าน , ผลิตภณัฑมี์ป้ายราคาบอกชดัเจน , มีการจดัวางและจดัเรียงผลิตภณัฑต์ามหมวดหมู่ , พ้ืนท่ี

ภายในร้านเปิดโล่ง และสะดวกต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ , มีป้ายติดแสดงช่ือผลิตภณัฑท่ี์ชั้นวางสินคา้อยา่งชดัเจน , 

มีการโฆษณาผลิตภณัฑท์าง Facebook หรือ Instagram , ผลิตภณัฑมี์จดัรายการสะสมแตม้ , มีการจดัโปรโมชัน่ลด

ราคาผลิตภณัฑ ์และพนกังานคอยเดินตามแนะนาํสินคา้ตั้งแต่เดินเขา้ร้าน 

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามสถานท่ีท่ีซ้ือ  ผลการวิจยัพบว่าระดบัความตอ้งการของ

ส่วนประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ไดแ้ก่ 

มีการโฆษณาผลิตภณัฑท์าง Facebook หรือ Instagram 

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือ   ผลการวิจยัพบว่าระดบัความตอ้งการของ

ส่วนประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ไดแ้ก่ 

มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนของผลิตภณัฑภ์ายในร้าน , บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑมี์ให้เลือกหลากหลายขนาด , 

ผลิตภณัฑมี์ความมาตรฐาน , ผลิตภณัฑมี์ป้ายราคาบอกชดัเจน และมีการลดราคาผลิตภณัฑต์ามเทศกาลและโอกาส 

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความตอ้งการของ

ส่วนประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ไดแ้ก่ 

ร้านคา้มีพ้ืนท่ีในการจอดรถ , มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนของผลิตภณัฑภ์ายในร้าน , ผลิตภณัฑมี์ความมาตรฐาน , มี

ยี่ห้อผลิตภณัฑท่ี์ร้านคา้อ่ืนไม่มี , มีการจดัวางและจดัเรียงผลิตภณัฑต์ามหมวดหมู่ , พ้ืนท่ีภายในร้านเปิดโล่ง และ

สะดวกต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์, มีป้ายติดแสดงช่ือผลิตภณัฑท่ี์ชั้นวางสินคา้อยา่งชดัเจน , ภายในร้านมีการตกแต่ง

ท่ีสวยงาม , ผลิตภณัฑมี์จดัรายการสะสมแตม้ และพนกังานคอยเดินตามแนะนาํสินคา้ตั้งแต่เดินเขา้ร้าน 

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ  ผลการวิจยัพบว่าระดบัความ

ตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้น

ความงาม ได้แก่ มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนของผลิตภัณฑ์ภายในร้าน , ผลิตภัณฑ์มีป้ายราคาบอกชัดเจน , 

ผลิตภณัฑข์องทางร้านราคาถูกกวา่ร้านคา้อ่ืน , มีการต่อรองราคาได ้และมีการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑท์างส่ือออนไลนไ์ด ้

     ดา้นความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกจาํแนกตามวิธีในการซ้ือ   ผลการวิจยัพบว่าระดบัความตอ้งการของ

ส่วนประสมคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้ง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ไดแ้ก่ 

ร้านคา้มีพ้ืนท่ีในการจอดรถ 
 

อภิปราย 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผู้ ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน Healthiness Liven Life จ.

สมุทรปราการ  

     พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามโดยเลือกยี่หอ้ 

Vistra มากท่ีสุด และซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามคร้ังละ 500-1,000 บาท โดยมีผูมี้อิทธิพลในการซ้ือคือ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 791 

 

ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อนงคนุ์ช รัตนวิจิตร, 2552)  ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีผล

ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารเสริม

ดา้นความงาม และ อิทธิพลในการซ้ือดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จุฑารัตน์ ทินบวั, 2556) ท่ีได้

ทาํการศึกษาเร่ือง ความสาํคญัและการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า เหตุผลสาํคญัท่ีตดัสินใจซ้ือเพราะ

ความสวยความงาม ทั้งน้ี พบวา่ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม นั้นสอดคลอ้ง

กับการทบทวนงานวิจัยของ (จุฑารัตน์ ทินบัว, 2556) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ ์เพราะมีความตอ้งการในดา้นความสวยความงาม จึงคิดว่าความสวยความงามเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคสนใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของส่วนประสมค้าปลีกของผู้ ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน 

Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ 

     พบว่าระดบันยัสําคญัของส่วนประสมคา้ปลีกของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมดา้นความงาม ร้าน Healthiness 

Liven Life จ.สมุทรปราการ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑมี์ความมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 4.41 ซ่ึงอยูใ่นดา้นการคดั

สรรสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการคดัเลือกสินคา้และการจดัการสินคา้ของ (วารุณี ตณัติวงศว์านิช, 2552) ท่ีว่าถึงการ

ดูแลรักษาสินคา้แต่ละชนิดให้มีคุณภาพคงเดิมนานท่ีสุดหากดาํเนินธุรกิจบริการธุรกิจควรเนน้การบริหารอุปสงค์

และอุปทานในร้านเพ่ือใหเ้กิดความสมดุลก่อใหเ้กิดอรรถประโยชนสู์งสุดในธุรกิจ 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับระดับความต้องการของส่วนประสมค้าปลีกของผู้ ซ้ือ

ผลติภัณฑ์อาหารเสริมด้านความงาม ร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ 

     พบว่าผลการศึกษาความสมัพนัธ์ส่วนใหญ่จะสนบัสนุนสมมติฐานหลกั นั้นหมายถึง ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ของสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัสนใจนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  เช่นสมมติฐานต่อไปน้ี 

     ความสัมพนัธ์ระหว่างยี่หอ้ท่ีซ้ือกบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของการโฆษณาผลิตภณัฑท์าง 

Facebook หรือ Instagram แตกต่างกนั เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมดา้นความงามร้าน 

Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ ท่ีมียี่ห้อท่ีซ้ือต่างกนัให้ระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของ

การโฆษณาผลิตภณัฑท์าง Facebook หรือ Instagram แตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะผูซ้ื้อ

นั้นมีการรับขอ้มูลจากทาง Social Network เยอะแยะมากมาย รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายยี่ห้อ จึงทาํใหรู้้จกักบั

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามหลากหลายยี่หอ้ ก่อใหเ้กิดทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหผู้ซ้ื้อนั้นไม่ตดัสินใจท่ีจะซ้ือ

ผลิตภณัฑย์ี่หอ้น้ีโดยทนัที แต่มีการหาขอ้มูลถึงผลิตภณัฑท่ี์ตวัเองตอ้งการหรือถูกใจมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ของ (ตุลยา วชิรปรีชาพงษ,์ 2549) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมชนิดแคปซูลเพ่ือบาํรุง

ผิวพรรณของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการส่งเสริมการตลาด วา่ดว้ยเร่ืองการโฆษณา 

     ความสมัพนัธ์ระหวา่งยี่หอ้ท่ีซ้ือกบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของการใหผ้ลิตภณัฑมี์จดัรายการ

สะสมแตม้ แตกต่างกนั เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามร้าน Healthiness Liven 

Life จ.สมุทรปราการ ท่ีมียี่ห้อท่ีซ้ือต่างกนัให้ระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของการให้ผลิตภณัฑมี์

รายการสะสมแตม้ แตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจเห็นไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน เม่ือมีการจดัโปรโมชัน่จดั



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 792 

 

รายการสะสมแตม้ ผูซ้ื้อนั้นมีความสนใจมากยิ่งข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑย์ี่หอ้น้ีเพ่ือเก็บสะสมแตม้ไว้

แลกของรางวลัท่ีจดัรายการนั้นๆ และคาดวา่จะส่งผลท่ีดีต่อยอดขายต่อไป 

     ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายในการซ้ือกบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของการให้มีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึนของผลิตภณัฑภ์ายในร้าน แตกต่างกนั เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

ดา้นความงามร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่างกนัให้ระดบัความตอ้งการ

ของส่วนประสมคา้ปลีกของการใหมี้ความหลากหลายมากยิ่งข้ึนของผลิตภณัฑภ์ายในร้าน แตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจจะทาํใหผู้ซ้ื้อนั้น สนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึนเน่ืองจากมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกมากข้ึน ทาํให้

แนวโนม้ท่ีจะถูกใจสินคา้นั้นมีมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเม่ือทางเลือกเยอะข้ึนก็อาจจะมีโอกาสท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑต์ามท่ี

ตอ้งการไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศศิธร สุภาวรรณ, 2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรมการซ้ือ ดา้นค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือผลิตภณัฑต่์อคร้ัง 

      ทั้งน้ียงัมีอีกหลายตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเช่น ค่าใชจ่้ายมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑมี์ป้าย

ราคาบอกชดัเจน ซ่ึงก็น่าจะมีผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ณ เวลานั้นๆ หากไม่จดัแจงหรือตรวจสอบ

ป้ายผลิตภณัฑใ์ห้ดีๆ อาจมีผลทาํให้ผูซ้ื้อนั้นไม่ซ้ือผลิตภณัฑข์องเราได ้ทาํให้ไม่เกิดค่าใชจ่้าย ณ การซ้ือคร้ังนั้น 

หรือ ค่าใชจ่้ายมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใหพ้ื้นท่ีในร้านเปิดโล่งและสะดวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑ ์ก็เห็นไดว้่า

อาจจะมีผลต่อการซ้ือ ณ เวลานั้นได ้เพราะผูซ้ื้อมีโอกาสท่ีจะไม่สะดวก หากร้านคบัแคบ มีแต่ผลิตภณัฑว์างเต็มไป

หมด ไม่สะดวกต่อการเลือกอ่านเลือกดู ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะทาํใหไ้ม่เกิดค่าใชจ่้ายในการซ้ือ คร้ังนั้นได ้

      

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ

ตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงาม ทาํใหท้ราบว่าสมมติฐานท่ีสนใจนั้น

มีความแตกต่างกนั 

 

6.  ข้อเสนอแนะ 

     1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่าผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามมีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมดา้นความงามยี่หอ้ Vistra มากท่ีสุด ทั้งน้ีผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามยี่หอ้ Vistra นั้นมีช่ือเสียงและเป็น

ท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีการทาํโฆษณาเยอะและราคาไม่สูงมาก และผูซ้ื้อนั้นมีเหตุผลในการซ้ือคือ อยาก

ดูแลสุขภาพความงาม ทาํใหท้างร้านควรจะมีโบชวัร์ หรือ การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัความสวยความงามอยา่งละเอียด 

เพ่ือใหผู้ซ้ื้อนั้นไดรั้บขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น เพ่ือสร้างโอกาสและแนว้โนม้ในการขายให้มากข้ึน เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่

นั้นมีความถ่ีในการซ้ือ 4-6 คร้ังต่อปี จึงจะทาํใหลู้กคา้นั้นกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑอี์ก ส่งผลถึงยอดขายของผูจ้าํหน่ายท่ี

จะทาํกาํไรไดม้ากท่ีสุด รวมไปถึงผูป้ระกอบการใหม่ควรนาํผลวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือท่ีจะได้
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กาํหนดยี่หอ้ผลิตภณัฑท่ี์จะนาํมาจดัจาํหน่าย นาํมาซ่ึงการลดสินคา้คงเหลือ และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

กบัคู่แข่ง 

     2.  ในการศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมคา้ปลีกของผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามร้าน 

Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ มีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑมี์ความมาตรฐาน ซ่ึงเป็นดา้นการคดั

สรรสินคา้ เน่ืองจากในปัจจุบนัมีร้านคา้เกิดข้ึนมากมายรวมถึงการนาํผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่างๆมาจดัจาํหน่าย ซ่ึง

ทําให้ร้านค้า คู่แข่งนั้ นเพ่ิมข้ึนเยอะมาก จึงทําให้การคัดสรรสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้ นมีความสําคัญมาก 

ผูป้ระกอบการควรพิจารณาในดา้นการคดัสรรสินคา้ โดยเฉพาะการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีมีความมาตรฐานเขา้มาจัด

จาํหน่าย เน่ืองจากผูซ้ื้อนั้นมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีความมาตรฐานและเป็นเป็นหน่ึงเหตุผลหลกัท่ีจะทาํใหผู้ซ้ื้อ

นั้นตดัสินใจซ้ือ หากผูป้ระกอบการมีการคดัสรรสินคา้ท่ีดี จะทาํใหผู้ซ้ื้อนั้นมีความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในการจบัจ่าย

ใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละจะสามารถทาํใหช่้วยในการเพ่ิมยอดขายใหดี้ยิ่งข้ึนได ้

     3.  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัระดบัความตอ้งการของส่วนประสมคา้ปลีกของผู ้

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดา้นความงามร้าน Healthiness Liven Life จ.สมุทรปราการ พบความสมัพนัธ์ในดา้นต่างๆ 

ท่ีจะนาํไปสู่แนวทางและเป็นขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างยี่หอ้ท่ีซ้ือกบับรรจุภณัฑ์

ของผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายขนาด ผูป้ระกอบการควรท่ีจะมีบรรจุภณัฑใ์นยี่หอ้นั้นๆ ใหห้ลากหลายเพ่ือเป็น

ส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ เช่นหากมีบรรจุภณัฑข์นาดเลก็-ใหญ่ ใหเ้ลือกจะทาํใหผู้ซ้ื้อนั้นเกิดการตดัสินใจซ้ือได้

ง่ายข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลวา่ซ้ือไปแลว้จะรับประทานไม่หมด เป็นตน้ เน่ืองจากผูซ้ื้อจะทาํการประเมินทางเลือก

ก่อนทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการเขาไดห้รือไม่ และเม่ือเขาประเมินแลว้ ไม่สามารถ

ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ก็จะส่งผลใหไ้ม่เกิดการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ได ้ผูป้ระกอบการควรท่ีจะให้

ความสําคญัเก่ียวกบัการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ทางส่ือออนไลน์และมีการบริการส่งสินคา้ถึงบา้นลูกคา้ ดว้ยเน่ืองจาก

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างมาก ผูซ้ื้อบางรายท่ีเคยซ้ืออยู่แลว้นั้นตอ้งการความสะดวกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์

หากให้สั่งซ้ือออนไลน์นั้นจะทาํให้ผูซ้ื้อนั้นสามารถเลือกดูผลิตภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆ ไดง่้ายและมี

บริการจดัส่งผลิตภณัฑใ์ห้ผูซ้ื้อ จะตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ส่งผลให้มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมยอดขายให้กบัผู ้

จาํหน่ายได ้ รวมถึงการคดัสรรผลิตภณัฑ ์, การจดัร้านใหโ้ล่ง และสะดวกต่อการซ้ือ , การบริการของพนกังาน ก็มี

ส่วนทาํใหผู้ซ้ื้อนั้นซ้ือผลิตภณัฑข์องเรามากข้ึน เพราะฉะนั้นควรจะปรับในดา้นต่างๆท่ีเสนอแนะมา กจ็ะมีโอกาสท่ี

จะตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

     สาํหรับผูซ้ื้อท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังเยอะหรือมีการจ่ายเงินเป็นเงินสด เราอาจจะทาํการเสนอโปรโมชัน่

ต่างๆ เช่น การจดัรายการสะสมแตม้เพ่ือผูซ้ื้อจะไดส้นใจซ้ือ และไดร่้วมเล่นรายการท่ีจดัข้ึน เพ่ือสร้างโอกาสใหผู้ ้

ซ้ือนั้นซ้ือมากข้ึน หลงัจากทราบวา่การซ้ือมากข้ึนนั้นมีรายการสนบัสนุน หรือสาํหรับผูซ้ื้อท่ีมีเหตุผลในการซ้ือ เช่น 

อยากดูแลสุขภาพ ความงาม กส็ามารถท่ีจะใหพ้นกังานบริการใหค้าํแนะนาํอยา่งละเอียด หรือใหข้อ้มูลผลิตภณัฑท่ี์

เหมาะสมกบัผูซ้ื้อท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการซ้ือของผูซ้ื้อใหม้ากข้ึนอีกดว้ย 
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by using the critical factors to the retail mix 

สิริพร รติอาภรณ์1 และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 

Siriporn Ratiaporn and Laddawan Lekkamad 
  

บทคดัย่อ 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง Counter Brand 

ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสุรินทร์ และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอาง Counter Brand ใน

จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคจงัหวดัสุรินทร์ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ท่ีมีอายุตั้งแต่ 

20 ปีข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองสําอาง Counter Brand จาํนวน 200 คน และนาํมาวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มโดยใช้วิธี Cluster Analysis จากการศึกษา พบว่า การทาํ Cluster 

Analysis ดว้ยวิธี K-Means จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ช่ือวา่ กลุ่มท่ีชอบความสะดวกสบาย 

กลุ่มท่ี 2 ช่ือว่า กลุ่มท่ีเน้นความเป็นมาตรฐานของสินคา้ และกลุ่มท่ี 3 ช่ือว่า กลุ่มท่ีชอบสินคา้เป็นเซตครบทุก

ขั้นตอนในการใช ้
 

คาํสําคญั: ส่วนประสมการค้าปลกี, เคร่ืองสาํอาง, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 

To study the critical factors to the retail mix in the purchasing decisions of Counter Brand cosmetics user in Surin 

and to study the segmentation of Counter Brand cosmetics user in Surin by using the critical factors to the retail 

mix of user in Surin with the questionnaires as a data collection from 200 female consumers in Surin who aged 

over 20 years and have purchased Counter Brand cosmetics and analyzed by using frequency, percentage, average 

and standard deviation.  Segmentation by using Cluster Analysis, the study found that. Cluster Analysis by K-

Means method, there was appropriate three groups as following: The first group: called "convenient-lover group" 

The second group, called "Group of products standardization" The third group, called "Group of product set with 

all stages of use"    
 

Keywords: retail mix, cosmetics, Segmenting 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบับุคลิกภาพและความงามมากข้ึน ส่งผลใหสิ้นคา้ในกลุ่มเพ่ือสุขภาพและ

ความงามยงัเติบโตไดดี้ โดยเฉพาะวยัรุ่น และวยัทาํงานมีรู้ ความเขา้ใจและรู้จกัเลือกสรรสินคา้ท่ีเหมาะกบัความ

ตอ้งการของตนเองมากข้ึน ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ตลาดเคร่ืองสาํอางภายในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อย

ละ 10 ต่อปี โดยในปี 2557 ตลาดเคร่ืองสาํอางมีมูลค่าสูงกวา่ 70,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลิตภณัฑป์ระเภทบาํรุงผิวพรรณ  

มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดประมาณร้อยละ 50 รองลงมาเป็นประเภทแต่งหนา้  ประมาณร้อยละ 35 และประเภท

เคร่ืองหอม ประมาณร้อยละ 15 ซ่ึงตลาดผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวพรรณและแต่งหนา้ในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในเอเชีย (สยามธุรกิจ. ตลาดเคร่ืองสาํอาง, 2557) 

     จากมูลค่าของตลาดเคร่ืองสาํอางภายในประเทศไทยท่ีมีอตัราการเติบโตข้ึนตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ส่งผล

ใหเ้กิดการแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งผลิตภณัฑภ์ายในประเทศและผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ โดย

ในปี 2557 มูลค่าตลาดเคร่ืองสาํอางนาํเขา้ของประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 30,000 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 

15 จากปี 2556 ซ่ึงประเทศท่ีมีการนาํเขา้เคร่ืองสําอางเขา้มาในไทยมากท่ีสุด ไดแ้ก่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจาก

ประเทศในเอเชีย ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี และไตห้วนั (นิตยสารโพสิชนัน่ิง. เคร่ืองสําอางนาํเขา้ขยายตวัต่อเน่ือง...

ผูป้ระกอบการไทยเร่งปรับตวั. พฤศจิกายน 2557) 

     ร้าน “Beauty Queen” ตั้งอยู่ท่ี 344 ถ.ปัทมานนท ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงร้านตั้งอยู่ภายใน

ตวัเมืองจงัหวดัสุรินทร์ เร่ิมดาํเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 จาํหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอาง Counter Brand ประเภท

แต่งหน้า (Make Up) ประเภทบํารุงผิวพรรณ (Skin Care) และประเภทเคร่ืองหอม (Perfume) โดยนําเข้าจาก

ต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Estee Lancome Dior Mac และ Sk-ll เป็นตน้ ราคาเร่ิมตน้ตั้งแต่ 100 – 

15,000 บาทต่อช้ิน 

     ลูกคา้หลกัของร้านร้าน Beauty Queen ไดแ้ก่ ลูกคา้เพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

นกัศึกษา คนวยัทาํงาน และเจา้ของธุรกิจ ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสุรินทร์ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะพกัอาศยัอยู่ในอาํเภอ

เมือง และเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจต่อความสวยความงาม เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง 

ความสาํคญัของงานวิจยั 

     จงัหวดัสุรินทร์ มีประชากรท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้าน Beauty Queen โดยเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานเพศหญิง

ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 304,422 คน (สาํนกังานแรงงานจงัหวดัสุรินทร์. 2557) จากท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาจึง

สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง Counter Brand ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะ พฤติกรรมการซ้ือ

ของและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายใหก้บัร้าน Beauty Queen จากการ

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสมนอกจากน้ียงั

ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
    แนวคิดส่วนประสมการค้าปลกี 

     Michael Levy & Barton Weitz (2007) ไดแ้บ่งองค์ประกอบสําคญัของ ส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix) 

ออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

 
รูปที่ 1 ส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix) 

ท่ีมา: Michael Levy and Barton Weitz. 2007.  

1. ทาํเลท่ีตั้ง (Location) ในการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก ทาํเลท่ีตั้งถือเป็นปัจจยัการตลาดท่ีสาํคญัมากท่ีสุด ทาํเล

ท่ีตั้งของร้านคา้ปลีก (Store Location) หมายถึง การพิจารณาการคดัเลือกทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกให้เหมาะกบั

สภาพธุรกิจเหมาะกบัธุรกิจแต่ละประเภทโดยคาํนึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนั้น อาํนาจการซ้ือการ

แข่งขนัของกิจการประเภทเดียวกนั อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสีย

ค่าใชจ่้ายตํ่าสุด (วิไลวรรณ ศรีจนัทร์อโนทยั, 2011) อย่างไรก็ดีควรเลือกทาํเลท่ีตั้งธุรกิจให้เหมาะสมกบัประเภท

ของธุรกิจดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกจาํเป็นตอ้งศึกษาประเภทธุรกิจและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ถ่ีถว้น

ก่อนตดัสินใจเลือกทาํเลท่ีตั้ง 

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา้ (Merchandise Assortment) คือ ประเภทของสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายใน

ร้านมีความหลากหลายในประเภทของสินคา้ ขนาด ราคา และคุณภาพ เพ่ือใหลู้กคา้มีทางเลือกและสามารถเลือกซ้ือ

ตามความตอ้งการ(Oxden and Oxden, 2005) ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบวงจรซ่ึง

แนวคิดรูปแบบร้านครบวงจรน้ีไดรั้บความนิยมในเมืองไทยมานานพอสมควร ปัจจุบนัจึงมีร้านคา้เฉพาะอย่างท่ี

มุ่งเนน้ขายสินคา้ในหมวดนั้นๆ หรือประเภทนั้นๆครบวงจรอยู่เป็นอย่างมาก ร้านเฟอร์นิเจอร์จะมีสินคา้ประเภท

เฟอร์นิเจอร์ครบทุกหมวดร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตอ้งมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าครบทุกประเภท ร้านเคร่ืองเขียนอาจมีสินคา้

เคร่ืองเขียนรวมอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานดว้ย ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบา้น มีสินคา้ครบถว้นตั้งแต่หอ้งนํ้า หอ้งครัว 

หอ้งนอน หรือหอ้งนัง่เล่นร้านหนงัสือมีรวมทุกหมวดหมู่ของประเภทหนงัสือนิตยสารตาํราทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นตน้ 
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3. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ หรือหมายถึง ผลรวม

ของมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคใชแ้ลกเปล่ียนเพ่ือผลประโยชน์ในการมีหรือการใชสิ้นคา้หรือบริการ (Levy and Weitz, 2007) 

ราคาถือเป็นปัจจยัการตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียน และควบคุมไดง่้ายท่ีสุด 

4. ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Communication Mix) คือ การวางแผนภายใตแ้นวความคิดเดียว โดย

ใชกิ้จกรรมการส่ือสารหลายรูปแบบร่วมกนั (จิรวุฒิ หลอมประโค. 2553) ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดเป็น

ปัจจยัทางการตลาดในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ การเลือกส่ือทางการ

ตลาดท่ีจะนาํมาใชก้บัธุรกิจคา้ปลีกจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกักล่าวคือตอ้งศึกษากลุ่มลูกคา้ของเราเป็น

ใคร และช่องทางส่ือสารประเภทใดท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ไดดี้ 

5. การออกแบบร้าน และการจดัวางสินคา้ (Store Design and Display)  คือ การผสมผสานลกัษณะทางกายภาพ

ของร้านให้ลงตวัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของร้านในใจผูบ้ริโภค ลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ยสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างแผนผงัการจดัวางสินคา้ ป้าย แสง สีเสียง และอุณหภูมิของร้าน การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้

ภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านใหน่้าสนใจและเป็นท่ีดึงดูดใหลู้กคา้อยากเดินเขา้มาใชบ้ริการในร้าน 

ความสวยงาม ความสะอาด และการออกแบบตกแต่งร้านท่ีลงตวัเป็นศิลปะอีกดา้นท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งให้

ความสาํคญั ผูป้ระกอบการธุรกิจอาจตอ้งพ่ึงพามณัฑนากรนกัออกแบบท่ีสามารถออกแบบแผนผงัของร้าน การจดั

วางรูปแบบและแนวคิดการตกแต่งท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ 

6. การบริการลูกคา้ (Customer Service) คือ การปฏิบติัและการใหบ้ริการตามความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการในร้านการบริการลูกคา้ดว้ยรอยยิ้มและการมีอธัยาศยัท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของการใหบ้ริการภายใน

ร้าน พนกังานหนา้ร้านทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองกิริยามารยาท การพูดจา ตลอดจนการแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ รูปแบบการฝึกอบรมเร่ืองการให้บริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจอาจใชก้ารฝึกอบรมเชิงปฏิบติัท่ีเนน้การปฏิบติั

จริง อาทิ การใชวิ้ธีการแสดงบทบาทสมมติ การกาํหนดสถานการณ์ในร้านในกรณีท่ีลูกคา้มีปัญหา วิธีการแกไ้ข

ปัญหา วิธีการเจรจาพูดคุยกบัลูกคา้ว่าจะตอ้งทาํอย่างไร จะทาํให้พนกังานหนา้ร้านไดฝึ้กปฏิบติัในการแกปั้ญหา

เฉพาะจริง โดยผูป้ระกอบการธุรกิจอาจสมมติบทบาทตนเองเป็นลูกคา้ท่ีมีปัญหาและใหพ้นกังานหนา้ร้านแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้ โดยสังเกตดูการปฏิบติัของพนกังานว่าเป็นเช่นไร หากมีขอ้บกพร่องตอ้งมีคาํแนะนาํและเสนอแนะ

วิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหพ้นกังานดูเป็นตวัอยา่ง 
 

     แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.(2541: 125) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือศึกษาถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการวิจยัของ

ผูบ้ริโภคคาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic) ท่ีสามารถสนอง

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6 Ws และ 1H 

1.  ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นคําถามเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย) ใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ 

 2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือหรือใชบ้ริการอะไร (What does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือใหท้ราบถึงส่ิง

ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง หรือใชบ้ริการ (Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 799 

 

ผลิตภณัฑ ์(Product Component) โดยการใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการมาเป็นตวั

อธิบายความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

3.  ทําไมผู ้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ (Why does the customer buy?)  เ ป็นคําถามท่ีต้องการทราบ

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองสาํอาง หรือใชบ้ริการ และผูบ้ริโภคซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการเพ่ือสนองความตอ้งการใน

ดา้นใด 

4.ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who participate buying?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงบทบาท

ของกลุ่มต่างๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคไปเขา้ร้านใช้

บริการกบัใครบา้ง ใครเป็นผูริ้เร่ิมในการไปและใครบา้งมีส่วนร่วมตดัสินใจในการเขา้ใชบ้ริการ หรือเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากร้านไหน 

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 

(Occasion) ได้แก่ ผูบ้ริโภคจะเขา้มาซ้ือหรือเลือกใช้บริการร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางช่วงเวลาใด และมีความ

บ่อยคร้ังในการเขา้มามีความถ่ีเท่าใด 

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง 

(Outlet) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ 

 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ (Operation)      

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี

ข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองสําอาง Counter Brand จาํนวน 16,320 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเร็จรูป

ของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ภายใตร้ะดบัความคาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงได้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 375 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลา ผูศึ้กษาจึงทาํการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

200 คน มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±6.87% ทาํใหค้วามน่าเช่ือถือของงานวิจยัลดนอ้ยลง 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Quantitative Research) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา

เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนมาจากแนวความคิดทฤษฎี 

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง Counter 

Brand ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสุรินทร์  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใชเ้คร่ืองสําอาง Counter Brand ในจงัหวดัสุรินทร์ โดยใช้

ปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมคา้ปลีก” สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 

4.1 การศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง 

Counter Brand (ระดบัความสาํคญั) ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง พบวา่ คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 4.53  

ดา้นสินคา้ พบวา่ 

 - สินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอาง คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เคร่ืองสาํอางท่ีนาํเขา้มาจาํหน่ายเป็นของแท ้มี

การรับรองมาตรฐานจากผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ีย 4.52  

- สินคา้ประเภทแต่งหนา้ คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีฉลากบอกรายละเอียดท่ีชดัเจน เช่น วนัผลิต 

และวนัหมดอาย ุมีค่าเฉล่ีย 4.42  

- สินคา้ประเภทบาํรุงผิวพรรณ คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความหลากหลายของชนิดสินคา้ เช่น 

โลชัน่บาํรุงผิวหนา้ และโลชัน่บาํรุงผิวกาย มีค่าเฉล่ีย 3.66  

- สินคา้ประเภทเคร่ืองหอม คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีสินคา้ขนาดทดลองใหลู้กคา้ทดสอบกล่ินก่อน

การซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 4.06  

ดา้นราคา พบวา่ คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สินคา้ภายในร้านมีหลากหลายราคาใหเ้ลือก มีค่าเฉล่ีย 4.06  

ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการมอบส่วนลด 25% สําหรับ

ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ในเดือนเกิด มีค่าเฉล่ีย 4.02  

 ดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ พบว่า คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ภายในร้านมีความ

สะอาด และมีกล่ินหอม มีค่าเฉล่ีย 4.15 

 ดา้นการบริการลูกคา้ พบว่า คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีพนกังานขายท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็น

อยา่งดี คอยใหค้าํแนะนาํ และตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัสินคา้ภายในร้านคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.11 

 4.2 เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง Counter Brand ในจงัหวดัสุรินทร์ โดยการ

วิเคราะห์จะใชต้วัแปรคาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมคา้ปลีก ใชวิ้ธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) ท่ีมาจากการ

วิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) ช่วยในการพิจารณาจํานวนกลุ่มย่อย (Cluster) ท่ี

เหมาะสม พบวา่ การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 3 ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 

20,000 บาท มกัจะซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทบาํรุงผิวหนา้ มีความถ่ีในการซ้ือทุกๆ 2 – 3 เดือน โดยตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางดว้ยตนเอง และมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสําคญัในเร่ือง 

ท่ีตั้ งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนเข้าถึงง่าย เช่น อยู่ใกลต้ลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 เร่ืองท่ีตั้ งของร้านมีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และเร่ืองมีฉลากบอกรายละเอียดท่ีชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 โดยกลุ่มน้ีให้

ความสาํคญัเร่ือง ซ้ือสินคา้ครบ 5,000 ต่อคร้ัง มีสิทธ์ิส่งคูปองเพ่ือลุน้รับของรางวลัใหญ่นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.49 โดยใหช่ื้อวา่ กลุ่มท่ีชอบความสะดวกสบาย 
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กลุ่มท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 

20,000 บาท มกัจะซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทแต่งหนา้ มีความถ่ีในการซ้ือทุกๆ 2 – 3 เดือน โดยตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางดว้ยพนกังานขาย และมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัใน

เร่ือง มีฉลากบอกรายละเอียดท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 เร่ืองท่ีตั้งของร้านมีความสะดวกสบายในการเดินทาง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และเร่ืองท่ีตั้งของร้านอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย เช่น อยูใ่กลต้ลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 โดย

กลุ่มน้ีให้ความสําคัญเร่ือง ซ้ือสินคา้ครบ 5,000 ต่อคร้ัง มีสิทธ์ิส่งคูปองเพ่ือลุน้รับของรางวลัใหญ่น้อยท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 โดยใหช่ื้อวา่ กลุ่มท่ีเนน้ความเป็นมาตรฐานของสินคา้ 

กลุ่มท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 

20,000 บาท มกัจะซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทบาํรุงผิวหน้า มีความถ่ีในการซ้ือทุกเดือน โดยตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางดว้ยพนักงานขาย และมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ เพ่ือเป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ เป็นกลุ่มท่ีให้

ความสาํคญัในเร่ือง มีการจดัสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งหนา้เป็นเซต เช่น รองพ้ืน และลิปสติก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 

เร่ืองมีใหเ้ลือกหลากหลายสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และเร่ืองมีการจดัเรียงสินคา้แนะนาํไวต้รงทางเดินเขา้ร้าน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 โดยกลุ่มน้ีให้ความสาํคญัเร่ือง ท่ีตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย เช่น อยู่ใกลต้ลาด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.61 โดยใหช่ื้อวา่ กลุ่มท่ีชอบสินคา้เป็นเซตครบทุกขั้นตอนในการใช ้

 

อภิปรายผล 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีชอบความสะดวกสบาย โดยใหค้วามสําคญัในเร่ือง ท่ีตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชน

เขา้ถึงง่าย เช่น อยู่ใกลต้ลาด มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรประภา สุดสวสัด์ิ 

(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอานาํเขา้

จากประเทศเกาหลีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ พบวา่ การมีสถานท่ีจาํหน่ายอยู่ใกลบ้า้น สามารถเดินทางไป

ซ้ือไดส้ะดวก หรือการมีสินคา้จาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้มีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอา

นาํเขา้จากประเทศเกาหลี  เน่ืองจากการเลือกทาํเลท่ีตั้งของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง Counter Brand มีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งเลือกทาํเลท่ีอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีจาํนวนประชากรหนาแน่น เช่น ในอาํเภอเมือง เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ส่วน

ใหญ่ท่ีจะซ้ือเคร่ืองสาํอาง Counter Brand จะเป็นกลุ่มคนวยัทาํงาน หรือนกัธุรกิจท่ีมีกิจวตัรประจาํวนัท่ีตอ้งพบปะ

สงัสรรคเ์พ่ือธุรกิจ และความบนัเทิง 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเน้นความเป็นมาตรฐานของสินค้า ให้ความสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัย และ

มาตรฐานของสินคา้ สินคา้จะตอ้งมีฉลากบอกรายละเอียดท่ีชดัเจน เช่น วนัผลิต และวนัหมดอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ชมพูนุท วิสฤตไพศาล (2556) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภค ใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือสินคา้เพ่ือสุขภาพและความงามจากร้านขายสินคา้เฉพาะอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อผลิตภณัฑใ์นเร่ืองสินคา้มีความปลอดภยัไดม้าตรฐาน มีฉลากบอกรายละเอียดชดัเจน 

ความหลากหลายของแบรนด ์มีขนาดของสินคา้ ใหเ้ลือกหลากหลาย มีสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย ซ่ึงการท่ีร้านคา้ครบ

วงจรท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ในการใหบ้ริการถือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้น
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เพราะลูกคา้ยอ่มตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ ซ่ึงสะดวกในแง่ของการเลือกหาหรือเลือกซ้ือมากกวา่ท่ีจะตอ้ง

เดินทางไปในหลายๆ ร้านเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ครบตามตอ้งการ  

 กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีชอบสินคา้เป็นเซตครบทุกขั้นตอนในการใช ้ให้ความสําคญัในเร่ือง มีการจดัสินคา้

ประเภทเคร่ืองแต่งหนา้เป็นเซต เช่น รองพ้ืน และลิปสติก และเร่ืองมีการจดัเรียงสินคา้แนะนาํไวต้รงทางเดินเขา้ร้าน 

พบว่า สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีก ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ และ

ดา้นการออกแบบร้าน และการจดัวางสินคา้ ซ่ึงในแง่ของผูบ้ริโภคร้านคา้ครบวงจรท่ีมีความหลากหลายของสินคา้

ในการให้บริการถือเป็นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นเพราะลูกคา้ย่อมต้องการความ

หลากหลายของสินคา้ ซ่ึงสะดวกในแง่ของการเลือกหาหรือเลือกซ้ือมากกว่าท่ีจะตอ้งเดินทางไปในหลายๆ ร้าน

เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ครบตามตอ้งการ การจดัประเภทสินคา้ท่ีจะขายในร้านตอ้งดูถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั 

สินคา้ท่ีทางร้านมีจดัเตรียมไวน่้าจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกคนท่ีเดินเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ได ้สินคา้

ประเภทเดียวกนัอาจมีตวัเลือกของ สี ขนาด ยี่ห้อ ให้ลูกคา้ไดเ้ปรียบเทียบหรือความหลากหลายของแบบท่ีมีจดั

จาํหน่ายตอ้งมีอยา่งเหมาะสม เพราะจะทาํใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือและตดัสินใจไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ลูกคา้

สามารถเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเองได ้ เน่ืองจากสินคา้ประเภทเคร่ืองสําอางนั้นไดมี้การแบ่งประเภทตาม

วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน ได ้ 3 ประเภท คือ ผลิตภณัฑป์ระเภทแต่งหนา้  ประเภทบาํรุงผิวพรรณ  และประเภท

เคร่ืองหอม  และในแต่ละประเภทยงัมีผูผ้ลิตหลากหลายแบรนด ์โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีความ

เหมาะสมกบัสภาพผิวของแต่ละบุคคล ดงันั้น ธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง Counter Brand จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดั

จาํหน่ายสินคา้ให้ครบทุกประเภท และหลากหลายแบรนด์ เพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

ครบถว้น และปัจจุบนัร้านคา้ปลีกในเมืองไทยเห็นความสาํคญัของการออกแบบมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแนวคิด

หรือการสร้างธีมของร้าน การเลือกสีอุปกรณ์ตกแต่ง หรือแสงสว่างภายในร้าน ลว้นสามารถสร้างความน่าสนใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเดินผ่านไปผ่านมาหนา้ร้านไดเ้ป็นอย่างดี ธุรกิจบางประเภท อาทิ สปา ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร อาจ

มุ่งเนน้สร้างบรรยากาศของร้านดว้ยสีสันตามแนวคิดแสงไฟ และเสียงเพลงสามารถเป็นองคป์ระกอบศิลป์ในการ

เพ่ิมอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บในระหวา่งการเขา้มาใชบ้ริการ ลูกคา้ท่ีเขา้มาในร้านจะเกิด

ความรู้สึกประทบัใจโดยท่ีพนกังานยงัไม่ไดเ้ร่ิมให้บริการดว้ยซํ้ า ดงันั้นร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง Counter Brand 

ซ่ึงมีภาพลกัษณ์ของแบรนดท่ี์หรูหรา และดูดี ดงันั้นการรออกแบบร้านควรมีการตกแต่งโดยเนน้ท่ีความหรูหรา เช่น 

การใชโ้ซฟาแทนเกา้อ้ี การติดโคมไฟระยา้แทนหลอดไฟธรรมดา เพ่ือสร้างบรรยากาศพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือ

สินคา้ภายในร้าน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง Counter Brand ในจงัหวดัสุรินทร์ โดยการวิเคราะห์

จะใชต้วัแปรคาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมคา้ปลีก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นส่วนประ

สมการส่ือสารการตลาด ดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ และดา้นการบริการลูกคา้ ใชวิ้ธีการวิเคราะห์

กลุ่ม (Cluster Analysis) ท่ีมาจากการวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) ช่วยในการ

พิจารณาจาํนวนกลุ่มย่อย (Cluster) ท่ีเหมาะสม พบว่า การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means จาํนวนกลุ่มท่ี
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เหมาะสม ไดแ้ก่ 3 กลุ่ม ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 กลุ่ม

ท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.0 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองความสะดวกสบายในการเดินทางซ้ือสินคา้ ดงันั้น ทางร้าน

ควรมีการอาํนวยความสะดวกในการเดินทางดว้ยการปักหมุนร้านลงบน Google map และแชร์โลเคชัน่ผา่นช่องทาง

ต่างๆท่ีใชใ้นการโปรโมตร้าน เช่น Facebook หรือ Line เป็นตน้ เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคมกัจะคน้หาสถานท่ีผา่น

ตาํแหน่งท่ีแชร์ลงในโซเชียลมีเดีย และเดินทางโดยใหโ้ปรแกรม Google map นาํทางซ่ึงมีความสะดวกสบาย และ

ง่ายต่อการเดินทางมากยิ่งข้ึน ทาํใหลู้กคา้ท่ีตอ้งการเดินทางมาซ้ือสินคา้สามรถหาร้านไดส้ะดวกยิ่งข้ึน  

กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองของมาตรฐานของสินคา้ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความปลอดภยั และมาตรฐาน

ของสินคา้ สินคา้จะตอ้งมีฉลากบอกรายละเอียดท่ีชดัเจน เช่น วนัผลิต และวนัหมดอายุ ดงันั้น ทางร้านควรมีให้

ความสาํคญัในเร่ืองของการใหข้อ้มูลสินคา้ทั้งในเร่ืองของเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภยั หรือคุณสมบติัต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือทางร้านลงภาพสินคา้ของร้านผา่นโซเชียลต่างๆ นอกจากจะบอกราคาแลว้ ควรมีการถ่ายภาพ

ในส่วนของสรรพคุณ วนัหมดอายขุองสินคา้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า เป็นกลุ่มท่ีชอบสินคา้เป็นเซตครบทุกขั้นตอนในการใช ้ให้ความสําคญัในเร่ือง มีการจดั

สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งหนา้เป็นเซต เช่น รองพ้ืน และลิปสติก ดงันั้นทางร้านควรมีการจดัเซตเคร่ืองสําอางท่ีมี

ความหลากหลาย อาจจะมีทั้งแบรนด์เดียวกนั หรือหลากหลายแบรนด์ไวด้ว้ยกนั แต่ในหน่ึงเซตให้มีหลากหลาย

ประเภทรวมกนั ทั้งประเภทเคร่ืองสาํอาง ประเภทแต่งหนา้ และประเภทบาํรุงผิวพรรณ เพ่ือใหลู้กคา้ไดมี้สินคา้ท่ี

เลือกหลากหลาย 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือเคร่ืองสําอางจากแผนกเคร่ืองสําอางห้างสรรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยวดัจากระดบัความสําคญัส่วนประสมการค้าปลกี 

Cluster analysis of consumers buying cosmetic products from cosmetic counter 

in shopping malls in Bangkok by using level of importance of retail mix 

อภิรดา ศรีเจริญ2

3 และ ดร. ฐิติกานท์ สัจจะบุตร3

4 

Apirada Sricharoen and Dr. Thitikan Satchabut 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาระดับความสําคัญส่วนประสมการค้าปลีกและแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสําอางจากแผนก

เคร่ืองสาํอางหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จากขอ้มูลแบบสอบถาม 200 วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโดยใช้

สถิติ คือ Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธี One Way 

ANOVA และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูเ้คยใชบ้ริการดว้ยวิธี Chi-Square 

การศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 จะเนน้เร่ืองคุณภาพของพนกังานท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

เคร่ืองสาํอางเป็นอย่างดี เช่น สามารถเลือกสีรองพ้ืน สีลิปสติก ท่ีเหมาะกบัสีผิวของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ 

กลุ่มท่ี 2 จะเนน้เร่ืองการให้บริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้มของพนกังานและมีความรอบคอบในการตรวจเช็ค

เคร่ืองสาํอางก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้ รวมถึงมีเคร่ืองสาํอางให้ลูกคา้ทดลองใช ้ก่อนตดัสินใจซ้ือ กลุ่มท่ี 3 จะเนน้

เร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

คาํสาํคัญ: เคร่ืองสาํอาง, แผนกเคร่ืองสาํอาง, ห้างสรรพสินค้า, พฤติกรรม, ส่วนประสมการค้าปลกี, การแบ่งกลุ่ม 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study demographic information of cosmetics product customers and 
the effect of retail mix factors on customer’s cosmetics buying from cosmetics counter in department store 
in Bangkok. Questionnaires were used to collect data from 200 respondents who bought cosmetics products 
from a cosmetics counter in department stores. Then they were analyzed by applying several statistics 
including percentage, mean, and also standard deviation. We use the retailing mix as concept and they were 
divided by 3 groups as follows. First group were the customers interested in BA cosmetics knowledge. 
Group two were the customers interested in service mind, carefully and they want to test product before 
purchase. Last group were the customers interested in price have be worth appropriate with quality of 
cosmetic.  

Keywords: Cosmetic, Cosmetic Department, Department Store, Behavior, Retail Mix, Cluster 
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1. บทนํา 
 

เคร่ืองสาํอางกลายเป็นส่ิงสาํคญัและมีความจาํเป็นอย่างมากในชีวิตประจาํวนัของคนในยุคปัจจุบนั ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาํให้วิถีการดาํรงชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไปจากอดีต คนเร่ิมให้

ความสาํคญัต่อรูปลกัษณ์ภายนอกมากข้ึน เคร่ืองสาํอางจึงมีความจาํเป็นและไดรั้บความนิยมอย่างมากจากกลุ่มคน

ทุกเพศทุกวยั และไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองหรือตกตํ่าเพียงใดก็ตามเคร่ืองสําอางเป็นหมวดสินคา้ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบนอ้ยมาก หากแต่ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัและเติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในระดบัตลาดทอ้งถ่ิน ระดบั

ภูมิภาคและระดบัโลก สาเหตุอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองสาํอางกลายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีคนในยุคปัจจุบนัขาดไม่ได ้ใน

อดีตเคาทเ์ตอร์แบรนดเ์ป็นช่องทางแรกๆ ท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงเวลาท่ีตอ้งการจะซ้ือเคร่ืองสาํอาง แต่ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภค

มีความตอ้งการซ้ือเคร่ืองสําอางมากข้ึน และมีช่องทางในการเลือกซ้ือท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาเก็ต, 

ร้านขายยา (Drug Store), ร้านสะดวกซ้ือ (Convenient Store) หรือร้านคา้ห้ิวท่ีเป็นคู่แข่งขนัรายใหญ่ของเคาท์เตอร์

แบรนด ์

ปัจจยัสําคญัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจมาซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเคาท์เตอร์แบรนด ์คือ พนกังานขาย (Beauty 

Adviser) เน่ืองจากพนกังานขายสามารถใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํ

ใหเ้คาน์เตอร์แบรนดมี์ความพิเศษกว่าร้านคา้ห้ิว แต่ในปัจจุบนักลบัมีกระแสบนเวบ็ไซตด์งัๆ ในโลก Social media 

อาทิ Pantip.com หรือ Jeban.com พูดถึงการบริการของพนกังานขายประจาํเคาท์เตอร์แบรนด์ในดา้นลบ ไม่ว่าจะ

เป็นวิธีการขายแบบฮาร์ดเซลล ์การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผิดพลาด การให้บริการดว้ยความไม่เต็มใจหรือ

ให้บริการโดยเลือกระดบัของลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีส่วนทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านร้านคา้ห้ิวทั้ง

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพราะไม่ตอ้งรับบริการจากพนกังานขาย หรือ การซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ห้ิวออฟไลน์ เพราะราคาถูกกว่า แม่คา้หรือพ่อคา้ใหบ้ริการแบบเป็นกนัเอง พูดจาดี ไม่ใชวิ้ธีการ

ขายแบบฮาร์ดเซลลจ์นเกินไป 

ดว้ยปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ไปซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านทางเคาทเ์ตอร์แบ

รนด์ในห้างสรรพสินค้าน้อยลง ทาํให้ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสําอางจากแผนก

เคร่ืองสาํอางหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวดัจากระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีก ซ่ึง

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ทาํใหท้ราบถึงระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกและทาํให้

ทราบถึงจํานวนและลักษณะของกลุ่มผู ้ซ้ือเคร่ืองสําอางจากแผนกเคร่ืองสําอางห้างสรรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีการอา้งอิงแนวคิดของ Michael Levy and Barton Weitz (2007) ทฤษฏี Retailing Mix เป็น

ทฤษฏีและเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัลกัษณะและความสนใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านคา้ปลีก โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้นดงัน้ี 1) 

ทาํเลท่ีตั้ง (Location) 2) ความหลากหลายของประเภทสินคา้ (Merchandise Assortment) 3) นโยบายราคา (Pricing 

Policy) 4) ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Communication Mix) 5) การออกแบบร้านและการจัดวางสินคา้ 
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(Store Design and Display) 6) การบริการลูกคา้ (Customer Service) โดยศึกษาวิจยัและหาขอ้มูลจากวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

วารุณี ตนัติวงศว์าณิช (2552) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีกไวว้า่ การคา้ปลีกหมายถึงอาชีพอิสระท่ีดาํเนิน

ธุรกิจในกิจกรรมต่างๆ ดว้ยบทบาทผูค้า้ปลีกซ่ึงเป็นคนกลางท่ีช่วยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย

เพ่ืออุปโภคหรือบริโภคส่วนตวัหรือใชใ้นครัวเรือน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2546:9) ไดก้ล่าวถึงการคา้ปลีก (Retailing) ไวว้า่เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้กบั

สินคา้และบริการท่ีขายให้กบัผูบ้ริโภค เพ่ือการใชส่้วนตวัหรือในครัวเรือน หรือเป็นการนาํเสนอสินคา้หรือการ

บริการไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพ่ือการใชใ้นครัวเรือนหรือใชส่้วนตวั โดยการจดัหาสินคา้ในปริมาณมากและ

ทยอยขายใหก้บัผูบ้ริโภคในปริมาณนอ้ยกลยทุธ์คา้ปลีก (Retail Strategy) โดยมีองคป์ระกอบสาํคญัทั้งหมด 6 ดา้น 

เกวลี ปะตุละ (2549) ได้ทําการศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชคื้อนกัศึกษามหาวิทยาเชียงใหม่ จาํนวน 120 คน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใชเ้คร่ืองสาํอางเน่ืองจากตอ้งการส่งเสริมบุคลิกภาพของตวัเอง ผูมี้อิทธิพลในการเลือกซ้ือคือกลุ่มเพ่ือน แหล่ง

ท่ีนิยมไปซ้ือคือร้านขายเคร่ืองสาํอางโดยเฉพาะ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางแบ่งออกเป็น 5 ดา้น

คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นการส่งเสริการขาย 5) ดา้นบุคลากร  

ปิยมาภรณ์ คุม้ทรัพย ์(2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือเคร่ืองสําอางสกินฟู๊ด ของประเทศเกาหลี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางสกินฟู๊ ด 

จาํนวน 400 คน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ลาํดบัความสําคญัปัจจัยการส่ือสารทาง

การตลาดไวด้งัน้ี อนัดบัท่ี 1 ดา้นการโฆษณา อนัดบัท่ี 2 ดา้นการตลาดทางตรง อนัดบัท่ี 3 ดา้นการส่งเสริมการขาย 

อนัดบัท่ี 4 ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ อนัดบัท่ี 5 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ อนัดบัท่ี 6 ดา้นการจดักิจกรรม และ

ดา้นพนกังาน ตามลาํดบั 

สุธิศา โสมะบุตร์ (2549) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่าน

เคานเ์ตอร์หา้งสรรพสินคา้ของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้าํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ

คือผูบ้ริโภคเพศหญิงวยัทาํงาน จาํนวน 405 คน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้สึก 

และดา้นการกระทาํ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติ (เห็นดว้ย) อยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 ดา้น คือ 1) ดา้น

การรับรู้ 2) ดา้นความรู้สึก 3) ดา้นการกระทาํ ทศันคติท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ สินคา้

มีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับทัว่ไป รองลงมาคือการแถมเคร่ืองสําอางเม่ือซ้ือสินคา้ และราคาเป็นปัจจยั

สาํคญัในการตดัสินใจซ้ือ ตามลาํดบั ในส่วนของปัจจยัการส่ือสารการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้น

การโฆษณา 2) ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 3) ดา้นการส่งเสริมการขาย 4) ดา้นการขายโดยพนกังานขาย 

สิริกาญจน์ เศรษฐ์ชยัยนัต์ (2558) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสําอางผ่านช่องทางออฟไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ จาํนวน 

200 คน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ช่องทางออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านทาง

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใชเ้คร่ืองสาํอางชนิดแป้งสาํหรับแต่งหนา้มากท่ีสุด รองลงมาคือลิปสติก และครีมรอง
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พ้ืน ตามลาํดบั ช่องทางออฟไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านทางเคาน์เตอร์เคร่ืองสาํอางใน

หา้งสรรพสินคา้ โดยใชเ้คร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่งริมฝีปาก (ลิปสติก) มากท่ีสุด รองลงมาคือเคร่ืองสาํอางชนิดแป้ง

สําหรับแต่งหน้า และครีมรองพ้ืน ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้นคือดา้น

สินคา้, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การดาํเนินการวิจัยเป็นการทาํวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ีซ้ือเคร่ืองสาํอางจากแผนกเคร่ืองสาํอางหา้งสรรพสินคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวน 264,214 คน (แหล่งขอ้มูล: กลุ่มงานวิจยัและประเมินผล กองยุทธศาสตร์บริหาร

จดัการ สํานกัยุทธศาสตร์และประเมินผล) เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชต้ารางสําเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan (1970) เป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±5% จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างมาทั้งหมด 384 คน แต่เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและ

งบประมาณ จึงทาํการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเหลือ 200 คน 

ผูวิ้จัยเป็นผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้ งหมด 200 ชุด ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือทาํความเข้าใจเก่ียวกับ

แบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูลจริง โดยในการวิจยัคร้ังน้ีใชค้อมพิวเตอร์ในการสุ่มเลือกหา้งสรรพสินคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครออกมา 11 หา้ง จากนั้นจึงเกบ็แบบสอบถามตามวนัและเวลาท่ีไดก้าํหนด 

การทาํวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้โดยการใชก้ารวิจยั 2 ประเภท คือ 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการหาจาํนวน และร้อยละ จากนั้นทาํการวิเคราะห์ดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก โดยการหา

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ 3 เคร่ืองมือ คือ 

2.1 Cluster Analysis ซ่ึงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

      ขั้นตอนท่ี 1 วิธี Hierarchical เพ่ือทาํการหาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการวิจยั 

      ขั้นตอนท่ี 2 วิธี Partitioning เพ่ือเป็นการจาํแนกตวัอยา่งลงอยูใ่นจาํนวนกลุ่มท่ีหาไดจ้ากขั้นตอนแรก 

2.2 One Way ANOVA เพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสําอาง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างและจาํแนกกลุ่ม

โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกในการวิเคราะห์ 

2.3 จากขอ้ 2.2 นาํขอ้คาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05 มาสร้างแผนภาพ เพ่ือพิจารณาความแตกต่างของ

แต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 และเป็นเพศชาย มีจาํนวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 อายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี มีจาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 คน มีระดบัวฒิุการศึกษาอยู่ใน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 809 

 

ระดบัปริญญาตรี 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.0 และรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีจาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 อาชีพเจา้ของกิจการ มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และ

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 

1) ความหลากหลายของประเภทสินค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางจากแผนกเคร่ืองสําอาง

หา้งสรรพสินคา้เน่ืองจาก มีความหลากหลายของเคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่งใบหนา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.85 

รองลงมาคือ เลือกซ้ือเน่ืองจากมีความหลากหลายของเคร่ืองสําอางสําหรับตกแต่งริมฝีปาก มีค่าเฉล่ียรองลงมา

เท่ากบั 3.72 และเลือกซ้ือเน่ืองจากมีความหลากหลายของแบรนด ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 

2) นโยบายด้านราคา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางจากแผนกเคร่ืองสําอางห้างสรรพสินคา้

เน่ืองจาก ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ เลือกซ้ือเน่ืองจาก

เคร่ืองสําอางแต่ละช้ินมีราคาท่ีเป็นมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากบั 4.06 และเลือกซ้ือเน่ืองจากมีการติดป้าย

บอกราคาของเคร่ืองสาํอางไวอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 

3) ทําเลที่ตั้ง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางจากแผนกเคร่ืองสําอางห้างสรรพสินคา้เน่ืองจาก 

แผนกเคร่ืองสาํอางมีจุดเด่น ทาํใหห้าเจอไดง่้าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.62 รองลงมาคือ เลือกซ้ือเน่ืองจากขนาด

พ้ืนท่ีของแผนกเคร่ืองสําอาง มีขนาดใหญ่และกวา้งขวาง มีค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากบั 3.49 และเลือกซ้ือเน่ืองจากมี

ป้ายบอกทางไปยงัแผนกเคร่ืองสาํอางอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 

4) ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางจากแผนกเคร่ืองสําอาง

หา้งสรรพสินคา้เน่ืองจาก มีการลดราคาเคร่ืองสาํอางในโอกาสต่างๆ และมีการแจง้สิทธิประโยชน์สาํหรับลูกคา้ท่ี

เป็นสมาชิก มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 4.14 รองลงมาคือ เลือกซ้ือเน่ืองจากมีสินคา้ตวัอย่าง (Tester) แจกให้ลูกคา้นาํ

กลบัไปทดลองใชท่ี้บา้น มีค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากบั 4.10 และเลือกซ้ือเน่ืองจากมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัข่าวสาร

ต่างๆ ผา่นทาง Social Media มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 

5) การบริการลูกค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางจากแผนกเคร่ืองสําอางห้างสรรพสินคา้

เน่ืองจาก พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 4.35 รองลงมาคือ เลือกซ้ือ

เน่ืองจากพนกังานขายให้บริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม มีค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากบั 4.34 และเลือกซ้ือเน่ืองจาก 

พนกังานขยายตรวจเช็คเคร่ืองสาํอางก่อนส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 

6) การตกแต่งร้านและการจดัแสดงสินค้า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางจากแผนกเคร่ืองสาํอาง

หา้งสรรพสินคา้เน่ืองจาก เคาทเ์ตอร์เคร่ืองสาํอางจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 4.09 รองลงมา

คือ เลือกซ้ือเน่ืองจากมีแสงไฟท่ีสว่างเพียงพอทาํใหม้องเห็นเคร่ืองสาํอางไดอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากบั 

3.99 และเลือกซ้ือเน่ืองจาก มีการจดัเรียงสินคา้ท่ีออกใหม่ใหเ้ห็นชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
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แผนภูมิท่ี 1  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของกลุ่มท่ี 1 (Service Lover) 

กลุ่มท่ี 1 : เนน้การบริการของพนกังาน (Service Lover) มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 

กลุ่มน้ีใหค้วามสนใจเร่ืองพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยตอ้งการพนกังานท่ีสามารถใหค้าํปรึกษาและแนะนาํผลิตภณัฑ์

ได ้โดยชอบพนกังานท่ีมีความสุภาพอ่อนน้อม โดยไม่ไดใ้ส่ใจกบัเร่ืองราคา ป้ายบอกทางและท่ีตั้งของแผนก

เคร่ืองสาํอางมากนกั ในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ะมีการชม Review และ Blog ต่างๆ ก่อนตดัสินใจ และมีการซ้ือสินคา้ใน

ห้างสรรพสินคา้ไม่แน่นอน อาจจะเป็นเดือนละหลายคร้ัง 2 เดือนคร้ัง หรือหลายเดือนคร้ัง โดยกลุ่มน้ีจะเคยซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ห้ิว 

 

แผนภูมิท่ี 2  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของกลุ่มท่ี 2 (Premium) 
 

กลุ่มท่ี 2 : เนน้การบริการ มีของแถม และซ้ือบ่อย (Premium) มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.0 กลุ่มน้ีใหค้วามสนใจเร่ืองการบริการของพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยนอกจากจะตอ้งการพนกังานท่ีสามารถให้

คาํปรึกษาไดแ้ละแนะนาํผลิตภณัฑไ์ดแ้ละสุภาพอ่อนนอ้มแลว้ ยงัตอ้งการความรอบคอบในการส่งมอบสินคา้และมี

ระบบสมาชิกในการแจง้โปรโมชัน่ ส่วนลดต่างๆ และมี Tester ใหลู้กคา้นาํกลบัไปทดลองใชไ้ดอี้กดว้ย โดยกลุ่มน้ี

จะไม่สนใจเร่ืองราคาและแผนกเคร่ืองสาํอางอยูท่ี่ใด แต่ตอ้งมีป้ายบอกทางท่ีชดัเจนเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
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และในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ะมีการชม Review และ Blog ต่างๆ ก่อนตดัสินใจ มีการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ส่วน

ใหญ่จะ 2 เดือน/คร้ัง และบางคร้ังกอ็าจเป็นเดือนละหลายๆ คร้ัง โดยกลุ่มน้ีจะเคยซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ห้ิว 

 

แผนภูมิท่ี 3  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของกลุ่มท่ี 3 (Carefully) 

กลุ่มท่ี 3 : เลือกซ้ือรอบคอบ เนน้ความคุม้ค่า และอุดหนุนเร่ือยๆ (Carefully) มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.5 กลุ่มน้ีให้ความสนใจเร่ืองของราคาเป็นหลกัและตอ้งการระบบสมาชิกท่ีเก็บประวติัการซ้ือ

เคร่ืองสําอาง โดยไม่ค่อยสนใจในเร่ืองการบริการของพนักงานและเร่ืองความหลากหลายของสินคา้ เพราะมี

จุดมุ่งหมายในการซ้ือท่ีชัดเจน ว่าต้องการซ้ืออะไร รวมถึงไม่สนใจเร่ืองการโฆษณาในนิตยสาร ในการซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ะมีการชม Review และ Blog ต่างๆ ก่อนตดัสินใจ และมีการซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ไม่แน่นอน 

ส่วนใหญ่จะเป็น 2 เดือน/คร้ัง หรือหลายเดือนคร้ัง โดยกลุ่มน้ีจะไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ห้ิวเลย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจัยในคร้ังน้ีใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการค้าปลีก (Retailing Mix) เป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือวดัระดบัระดบัความสําคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสําอางจากแผนกเคร่ืองสําอาง

หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา 6 ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้, ดา้นนโยบายดา้น

ราคา, ดา้นทาํเลท่ีตั้ง, ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด, ดา้นการบริการลูกคา้ และดา้นการตกแต่งร้านและการ

จดัแสดงสินคา้ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1) ความหลากหลายของประเภทสินค้า อยู่ในระดับความสําคัญท่ีน้อย เพราะลูกค้ากลุ่ม 1 และ 2 ให้

ความสาํคญัในระดบัท่ีนอ้ย และกลุ่ม 3 ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงว่าในปัจจุบนัลูกคา้มีทั้งกลุ่มท่ี

ชอบใชแ้ละทดลองสินคา้ใหม่ และกลุ่มท่ีชอบใชผ้ลิตภณัฑเ์ดิม  

2) นโยบายด้านราคา จดัอยู่ในระดบัความสาํคญัปานกลาง เพราะว่าลูกคา้กลุ่ม 1 และ 2 ซ่ึงมีปริมาณมากให้

ความสาํคญัในระดบัปานกลาง แสดงว่า ทั้ง 2 กลุ่มน้ีสนใจเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้เพียงเท่านั้น 
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แต่กลุ่ม 3 ใหค้วามสาํคญัดา้นราคาเป็นอย่างมาก แสดงว่า กลุ่มน้ีนอกจากจะสนใจเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ

สินคา้แลว้ ยงัสนใจเร่ืองราคาในทุกสาขาควรเท่ากนัและราคาใกลเ้คียงกบัดิวต้ีฟรี สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

3) ทําเลที่ตั้ง จดัอยู่ในระดบัความสําคญัท่ีนอ้ย ทั้ง 3 กลุ่มให้ความสําคญัในดา้นทาํเลท่ีตั้งนอ้ย ซ่ึงแสดงว่า

ทาํเลท่ีตั้งของแผนกเคร่ืองสาํอางมีส่วนในการท่ีลูกคา้จะซ้ือเคร่ืองสาํอางในแผนกเคร่ืองสาํอางนอ้ย 

4) ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด จดัอยู่ในระดบัความสําคญัท่ีมาก เพราะว่าลูกคา้กลุ่ม 1 และ 2 ซ่ึงมี

ปริมาณมากใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก และกลุ่ม 3 ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงวา่การทาํโปรโมชัน่

ต่างๆ รวมถึงการโฆษณามีผลเป็นอยา่งมากในการซ้ือเคร่ืองสาํอางของลูกคา้ 

5) การบริการลูกค้า จดัอยู่ในระดบัความสําคญัท่ีมาก เพราะลูกคา้ทั้ง 3 กลุ่มให้ความสําคญัในระดบัมาก 

แสดงว่าการบริการของทางร้าน การบริการของพนกังาน รวมถึงลาํดบัขั้นตอนในการบริการนั้นมีความสาํคญัมาก

ในลูกคา้ทุกกลุ่ม 

6) การตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้า จัดอยู่ในระดับความสําคญัปานกลาง เพราะลูกค้ากลุ่ม 1 ให้

ความสาํคญัในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่า ลูกคา้กลุ่มน้ีใส่ใจดา้นความสวยงามในการจดัร้าน ความเป็นระเบียบของ

การจดัสินคา้และแสงไฟท่ีพอเหมาะสาํหรับการเลือกสินคา้ กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง แสดงให้

เห็นวา่ ลูกคา้กลุ่มน้ีสนใจในการจดัร้านและความเป็นระเบียบในการจดัสินคา้พอสมควร กลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัท่ีนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัร้านและการจดัเรียงสินคา้ ไม่มีผลใดๆ ในการเลือกซ้ือสินคา้ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

กลุ่มท่ี 1 ช่ือ : เนน้การบริการของพนกังาน (Service Lover) เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสาํอางไม่

แน่นอน เพราะจะมีบางช่วงท่ีซ้ือบ่อยและนานๆ คร้ัง ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ซ้ือเป็นประเภทท่ีใช้

หลายเดือนถึงจะหมด เพราะดว้ยการท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีมีซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ห้ิว จึงสามารถสันนิฐานไดว้า่ผลิตภณัฑ์

ประเภทท่ีใชแ้ละหมดเร็วนั้นอาจซ้ือจากร้านคา้ห้ิว ซ่ึงทาํให้ลูกคา้มีโอกาสเขา้มาซ้ือของในแผนกเคร่ืองสําอางใน

หา้งสรรพสินคา้นอ้ย จึงเห็นสมควรว่าควรจะจดัโปรโมชัน่ในสินคา้ประเภทท่ีใชแ้ละหมดเร็ว โดยสามารถโฆษณา

ผา่นทาง Blogger และ website ช่ือดงัต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสใหลู้กคา้กลุ่มน้ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในแผนกเคร่ืองสาํอางบ่อย

ข้ึน ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อคุณภาพในการบริการของพนกังานและควรเนน้ย ํ้าเร่ืองความรู้ในการบริการของพนกังานอยา่ง

สูงสุด เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีสามารถเปล่ียนไปเป็นลูกคา้กลุ่มท่ี 2 ไดเ้พราะความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

กลุ่มท่ี 2 ช่ือ :  เน้นการบริการ การมีของแถม ซ้ือบ่อย (Premium) เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเรียกว่าเป็นลูกคา้ชั้นดี 

เพราะไม่สนใจในเร่ืองของระดบัราคาและมีการซ้ือสินคา้อย่างต่อเน่ือง โดยลูกคา้กลุ่มน้ีจะเนน้ไปท่ีการบริการของ

พนกังานและร้านคา้ จะสามารถรักษาและเพ่ิมลูกคา้กลุ่มน้ีไดโ้ดยการจดับริการและโปรโมชัน่ของทางร้านเพ่ิมเติม
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ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้สินค้าทดลองให้กลับไปใช้ท่ีบ้าน การทดลองแต่งหน้าท่ีเคาท์เตอร์ และจัด

โปรโมชัน่ต่างๆ ในกลุ่มสินคา้ท่ียอดขายนอ้ยเพ่ือกระตุน้ยอดขาย เพราะสามารถสนันิฐานไดว้า่สินคา้กลุ่มนั้นลูกคา้

อาจไปซ้ือท่ีร้านห้ิว และส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อการบริการท่ีสุภาพอ่อนนอ้ม พนกังานมีความรู้เร่ืองเคร่ืองสาํอางเพ่ือใช้

ในการแนะนาํ และสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 

กลุ่มท่ี 3 ช่ือ : เลือกซ้ือรอบคอบ เน้นความคุ้มค่าและอุดหนุนเร่ือยๆ (Carefully) ลูกค้ากลุ่มน้ีจะมีความ

รอบคอบในเร่ืองราคาเป็นอย่างมาก โดยหากตอ้งการขายสินคา้ใหลู้กคา้กลุ่มน้ี ตอ้งเนน้ย ํ้าในเร่ืองของราคา ควรตั้ง

ราคาใหเ้มาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ควรมีการเช็คราคาสินคา้ในท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านห้ิวหรือ Duty Fee ก่อนท่ีจะ

นาํมาตั้งราคาในเคาทเ์ตอร์แบรนด ์และควรมีการจดัทาํระบบสมาชิกเพ่ือเก็บขอ้มูลและประวติัการซ้ือขายของลูกคา้ 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการซ้ือของลูกคา้ และควรเปิดตวัสินคา้ใหม่ๆ รวมถึงจดัโปรโมชัน่อยูเ่สมอ เพราะลูกคา้

กลุ่มน้ีชอบความหลากหลายของสินคา้พอสมควรและเป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ห้ิว ทาํใหเ้ปิดโอกาสใน

การขายไดม้ากกวา่กลุ่มอ่ืน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเฉพาะภายในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษาใน

จงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีมีงบประมาณและระยะเวลาท่ีจาํกดั จึงสามารถทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างไดเ้พียง 

200 คน ดงันั้นควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งขนาดท่ีมากข้ึน อาจทาํใหส้ามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอาง

ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการสัมภาษณ์กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอางจากเคาทเ์ตอร์แบรนดใ์นหา้งสรรพสินคา้ก่อน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล

จากผูซ้ื้อจริงมาช่วยในการออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือให้แบบสอบถามมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ

สามารถนาํผลการศึกษาสามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
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การแบ่งกลุ่มผู้หญงิวยัหมดประจาํเดือนโดยใช้ทัศนคตทิี่มีต่อปัญหาสุขภาพอนั

เน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน(Menopausal Syndrome) 

The Segmentation of Menopausal women using the study of the attitude 

towards health consequence of Menopausal Syndrome 

สิรินทร์ สุ่มยง1 และนิออน ศรีสมยง2 

Sirin Sumyong and Niorn Srisomyong 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอันเน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจําเดือนในเขต

กรุงเทพมหานครและเพ่ือแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและสอบถามจาก

ผูห้ญิงวยั 45-59 ปีท่ีพาํนักอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 ราย ซ่ึงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Cluster analysis One-Way ANOVA และ 

Chi-Square ผลการวิจยัพบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีความรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํใหเ้กิดความเฉ่ือยชา

มากท่ีสุดและรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํให้ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลานอ้ยท่ีสุด สามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยั

หมดประจาํเดือนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 “กลุ่มชะลอวยั”กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มรักสุขภาพ”กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มชราตาม

ธรรมชาติ” ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจาํเดือนสามารถมา

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนกัในการปฏิบติัตวัเม่ือเขา้สู่ภาวะหมดประจาํเดือนได ้

คาํสาํคัญ:ทัศนคติ,ภาวะวัยหมดประจาํเดือน,ปัญหาสุขภาพ 

Abstract 

The purposes of this study are to study the attitude towards health consequences of menopausal syndrome in menopausal 

women in Bangkok and to segment menopause women into groups using the study about the attitude towards health 

consequences of menopausal syndrome from menopause women in Bangkok. The researener uses  questionnaire as a 

method to get the information from two hundred women whose age are between 45-59 years old in Bangkok. The statistic 

parameters used to analyze are frequency, percentage, mean, standard deviation, Cluster analysis, One-Way ANOVA, 

and Chi-Square. The results reveal that the majority of menopause women feel that health consequences of menopausal 

syndrome is indolence while the minority of menopause women feel that health consequences of menopausal syndrome 

is drowsiness. Menopause women can be segmented into 4 groups ; 1.Anti-aging group 2.Healthy group 3. Natural aging 

group The information about the attitude towards health consequences of menopausal syndrome in menopause women 

can be used to promote awareness about coping with menopausal syndrome. 

Keyword:Attitude, Menopausal Syndrome, Health consequences 
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1. บทนํา 

 

ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

            วยัหมดประจาํเดือนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวยัผูใ้หญ่และวยัผูสู้งอายุซ่ึงภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกายเร่ิมเส่ือมถอยลงโดยท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ ระบบสืบพนัธ์ ในผูห้ญิงท่ีอาย ุ45-59 ปี ช่วงเวลาท่ีเกิดภาวะวยั

หมดประจาํเดือนจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทาํให้ผูห้ญิงตอ้งมีการปรับตวัอย่างมากทัว่ไปแลว้ผูห้ญิงท่ีมี

สุขภาพดีสามารถปรับตวัต่อภาวะไม่รุนแรงมากนกั แต่ยงัคงมีผูห้ญิงอีกมากมายท่ีไม่สามารถปรับตวัเม่ือเขา้สู่ภาวะ

วยัหมดประจาํเดือนเกิดความรุนแรงต่อระบบสืบพนัธ์และส่งผลทาํให้เกิดปัญหาสุขภาพระบบอ่ืนๆในร่างกาย

(มินตรา สาระรักษ ์ปัญฑิตา สุขุมาลย ์และ กาญจนา ชยัวรรณ, 2548)  ภาวะหมดประจาํเดือน คือ การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นชีวภาพของผูห้ญิง อาจจะเรียกสตรีท่ีอยู่ในภาวะหมดประจาํเดือนหรือท่ีเรียกว่า “วยัหมดประจาํเดือน” จะ

เร่ิมสังเกตุไดต้ั้งแต่อายุ 45-59 ปี  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติท่ีเกิดกบัสตรีทุกคน เป็นระยะเวลาท่ีผูห้ญิง

จะหยุดความสามารถตั้งครรภไ์ด ้เน่ืองจากวยัท่ีมีการหยุดผลิตไข่และมีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมาก

ของรังไข่โดยทัว่ไปจะถือว่าสตรีเขา้สู่วยัทองเม่ือประจาํเดือนไม่มาเป็นเวลาติดต่อกนั 12 เดือน(มณัฑนา คงวิจิตร 

และ โสเพ็ญ ชูนวล, 2551) ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนจากการคาดการณ์ประชากรของสํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนจะเพ่ิมข้ึนจนถึง 9.9 ลา้นคนใน พ.ศ.2563 

ซ่ึงแนวโนม้มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน(โสภิดา เทิดทาํดี, 2548) ผูวิ้จยัจึงมุ่งศึกษาทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนั

เน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจาํเดือนเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนกัในการดูแลตนเองดา้นความเขา้ใจ ภาวะ

อาการทางร่างกาย ความรู้โดยรวมเก่ียวกบัภาวะหมดประจาํเดือน ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก อาการนอนไม่

หลบัและการปรับพฤติกรรม เช่น การทาํใหร่้างกายแขง็แรง การบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ เน่ืองจากผูห้ญิงวยั

หมดประจาํเดือนเขา้บริการการบริการของศูนยว์ยัทองมีจาํนวนนอ้ย สถานพยาบาลจึงจาํเป็นตอ้งวางกลยุทธ์ใหก้บั

สถานบริการมีผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมาเขา้รับบริการมากข้ึนและเพ่ือนาํเสนอการปรับปรุงโปรแกรมการตรวจ

และส่งเสริมสุขภาพของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนให้กบัคลินิกวยัทองวตัถุประสงค์ของการศึกษา1.เพ่ือศึกษา

ทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร2.เพ่ือแบ่งกลุ่มผูห้ญิง

วัยหมดประจําเ ดือนโดยใช้ทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอันเ น่ืองมาจากภาวะหมดประจํา เดือนในเขต

กรุงเทพมหานครประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1.สามารถนาํผลการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือน (Menopausal Syndrome)เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนใหก้บัคลินิกวยั

ทองให้เข้ารับบริการมากข้ึนและปรับปรุงวิธีการให้บริการของสถานบริการด้านสุขภาพของผูห้ญิงวยัหมด

ประจาํเดือน เช่น แผนการตรวจสุขภาพของผูห้ญิงวยัทอง 2.ทาํให้สามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิวยัหมดประจาํเดือนท่ีมี

ปัญหาอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสามารถกาํหนดตลาดเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม

มีความแตกต่างกนัอย่างไร อีกทั้งนาํความแตกต่างนาํมาเพ่ือพฒันากลยุทธ์ใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การจดั

กลุ่มและวางแผนการตลาดใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย การตั้งราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

     พชัรา ตนัติประภา (2553: 56-57) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ คือ ผลรวมของความเช่ือและการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล 

ซ่ึงนาํไปสู่แนวโนม้ท่ีจะกระทาํการในวิถีทางหน่ึงๆ อดุลย ์จาตุรงคกลุ และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550: 219-224) ไดก้ล่าวว่า 

ทศันคติมีองค์ประกอบต่างๆ อยู่ 3 ส่วน (Tricomponent attitude model) โดยส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อน เป็นส่วนของความเขา้ใจ 

(Cognitive Component) ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความเช่ือและค่านิยม ส่วนของความเขา้ใจน้ีจะก่อใหเ้กิดทศันคติในส่วน

ของความรู้สึก (Affective Component) ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก และเกิดผลลัพธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม 

(Behavioral Component) ประกอบดว้ย  

        1.องคป์ระกอบของทศันคติทางดา้นความรู้และการรับรู้ ส่วนประกอบส่วนแรก คือ ความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บประสม

ประสานกบัประสบการณ์ บางคร้ังอาจจะเกิดจากประสบการณ์ตรงหรือข่าวสารแหล่งต่างๆทาํใหเ้กิดการรับรู้ มกัจะอยูใ่น

รูปของความเช่ือ  

        2.องคป์ระกอบของทศันคติทางดา้นความชอบ อารมณ์และความรู้สึก ส่วนประกอบส่วนท่ีสองดา้นความชอบ อารมณ์

และความรู้สึกจะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัเก่ียวกบัการประเมินต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยใหค้ะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

ชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

        3.องคป์ระกอบของทศันคติทางดา้นการเกิดพฤติกรรม แนวโนม้ท่ีบุคคลจะก่อปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึง

ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม โดยอิงหลกัจากความเช่ือและความรู้สึกของบุคคล และองคป์ระกอบน้ีแสดงถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งแนวโนม้ปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค  

แนวคิดเก่ียวกบัเก่ียวกบัสตรีวยัทอง มณัฑานา คงวิจิตรและโสเพญ็ ชูนวล(2551) ศึกษาวิจยั เร่ืองภาวะสุขภาพ อาการของ

ภาวะหมดประจาํเดือน และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในวยัก่อนหมดประจาํเดือน และวยัหมด

ประจาํเดือน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรส ความ

เพียงพอของรายได ้อาการภาวะหมดประจาํเดือน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การวิจยัคร้ังน้ีคือผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน 

จากการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการของภาวะหมดประจาํเดือนมีเพียงบางคนท่ีมีอาการแต่ไม่รบกวน กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนนอ้ยท่ีมีอาการและรบกวน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมของสตรีวยัหมดประจาํเดือนอยูใ่นระดบัดี 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

     ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย ์ศึกษาวิจยัพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวยัทองในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา วารสารพยาบาล

กระทรวงสาธาณสุข (2554) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองอาการของสตรีวยัทองร้อยละ 50 แต่มี

ความรู้เร่ืองฮอร์โมนเพศหญิงพบวา่ร้อยละ 87 ไม่มีความรู้เน่ืองจากการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะทางเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจน ซ่ึงไม่

คุน้เคยนกัทาํใหก้ารรับรู้และการเขา้ใจยากส่งผลใหไ้ดรั้บการสบัสน 

      ทิพยาภรณ์ สมศกัด์ิและวชัรี เลอมานกุล ศึกษาวิจยัการประเมินคุณภาพชีวิตของสตรีวยัหมดประจาํเดือน:การเปรียบเทียบ

ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชแ้ละไม่ใชฮ้อร์โมนทดแทน(2549) จากการศึกษาพบวา่ คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม

ผูใ้ชแ้ละไม่ใชฮ้อร์โมนทดแทนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัพบวา่กลุ่มผูใ้ชส้ตรีวยัหมดประจาํเดือนดีข้ึนและพบวา่ฮอร์โมน

ทดแทนช่วยใหส้ตรีวยัหมดประจาํเดือนมีคุณภาพชีวติดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 

          วิภาพร ศกัด์ิสุริยผดุง ศึกษาวิจยัพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพของสตรีวยัทองท่ีเขา้รับบริการในคลินิกวยัทอง

โรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม(2548) ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสตรีวยัทองอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจาํเดือนอยู่

ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 51.8 และระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 48.28 ซ่ึงภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
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สตรีวยัทองท่ีมีอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจาํเดือนอยู่ในระดบัมากมีอตัราสูงกว่าระดบันอ้ยเพียงเล็กนอ้ย ทั้งน้ีอาจจะ

เน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นสตรีวยัทองส่วนใหญ่จะเขา้รับบริการทางการแพทยเ์ม่ือมีอาการท่ีเกิดจากภาวะหมด

ประจาํเดือนแลว้มากกวา่การเขา้รับบริการเพ่ือขอคาํปรึกษาก่อนเกิดอาการ 

 

3.วธีิการศึกษา 
 

     ประชากร คือ กลุ่มผูห้ญิงอายรุะหวา่ง 45-59 ปี จาํนวน 675,708 คน ท่ีกาํลงัจะเขา้สู่หรืออยูร่ะหวา่งภาวะวยัหมด

ประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นวยัทาํงาน  ซ่ึงผูศึ้กษาจึงศึกษาจากตวัแทนของประชากรบางส่วนซ่ึง

เรียกวา่กลุ่มตวัอยา่ง ไดท้าํการศึกษาประชากรเพศหญิง 

     กลุ่มตวัอยา่ง จาก ผูศึ้กษาเลือกจาํนวนตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีของ Krejcie and Morgan (1970) ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 384 

แต่ดว้ยงบประมาณและระยะเวลาท่ีจาํกดั จึงลดจาํนวนตวัอยา่งเหลือ 200 ท่ีความคลาดเคล่ือน ±6.93% มีความคลาด

เคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%ผูศึ้กษาไดท้าํการ

เลือกจากวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัสุ่มตวัอย่างจาก

ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนในเขต 6 พ้ืนท่ี โดยเลือกบริเวณออฟฟิตขนาดใหญ่และใกลแ้หล่งชุมชน 
         

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

        สาํหรับเคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูศึ้กษาจะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี Cluster Analysis 

วตัถุประสงคข์อง Cluster Analysis เพ่ือการลดขนาดขอ้มูล (data reduction) ดว้ยเทคนิคท่ีแม่นยาํและมีประสิทธิภาพ 

หลกัการท่ีสําคญัของการลดขนาดขอ้มูล คือ การทาํให้ขอ้มูลตั้งตน้มีขนาดลดลงโดยสูญเสียลกัษณะสําคญัของ

ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด  

         ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะหรือขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูห้ญิงวยัหมด

ประจาํเดือน จะใชก้ารหาค่าความถ่ี และค่าร้อยล่ะ (Percentage) วิเคราะห์ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสุงสุด (Maximum) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมด

ประจาํเดือน(Menopausal Syndrome) ท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 

       ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณโดยพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

ของคาํถามในการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการแปลงขอ้มูลให้เป็นค่ามาตรฐาน Z Score เพ่ือป้องกนัปัญหาการใช้

มาตรวดัคาํตอบท่ีต่างกนัสาํหรับแต่ละคาํถาม  

       ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ วิธี 

        1.Hierarchical เพ่ือเลือกจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม  2.Partitioning เพ่ือจาํแนกคนลงกลุ่มย่อยๆท่ีตอ้งการการหา

ค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสาํหรับแต่ละตวัแปร 

ซ่ึงค่าท่ีไดต้ํ่ากวา่ 0.05 อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับไดน้าํมาแบ่งกลุ่มยอ่ยพร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

        ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยใชต้าราง Crosstab ไขวก้บั

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Bio) จาํแนกตาม อาชีพ โรคประจาํตวั สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครัวขอ้มูล

ภาวะหมดประจาํเดือนท่ีมีผลต่อสุขภาพ แลว้ทาํการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-Square Test 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย     

 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

        การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมา

จากภาวะหมดประจาํเดือน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อครอบครัว 

ทศันคติท่ีมีผลปัญหาสุขภาพ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึกและพฤติกรรม โดยรายงานผลการตอบแบบสอบถามจาก

ผูต้อบแบบสอบถาม ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เกิดจากการสุ่มตวัอย่างประชากรผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุ

ระหว่าง 45-59 ปี ท่ีพาํนกัอาศยัอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน จะใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ประกอบดว้ยผลรายงานดงัน้ี 

พบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ท่ีประกอบอาชีพ จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 และ

ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ท่ีไม่ประกอบอาชีพ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาํดบั มี

โรคประจาํตวัจาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายรุะหว่าง 45-59 ปี ท่ีไม่มีโรค

ประจาํตวั จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ตามลาํดบั สถานภาพโสด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ผูห้ญิง

วยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี สถานภาพสมรส จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และหญิงวยัหมด

ประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี สถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลาํดบั ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 128  คน คิดเป็นร้อยละ 64 และหญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ดา้น

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลาํดบั รายไดข้องครอบครัว 15,001-30,000 

บาท จาํนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี รายไดข้องครอบครัว 

30,001-45,000 บาทจาํนวน 82  คน คิดเป็นร้อยละ 41 ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี รายไดข้อง

ครอบครัว 45,001-60,000 บาทจาํนวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายรุะหวา่ง 45-59 ปี 

รายไดข้องครอบครัวมากกวา่ 60,000 บาท จาํนวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ11.5 ตามลาํดบั ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน 

ท่ีมีทศันคติดา้นความรู้เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ท่ีพาํนกั

อาศยัอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร จากการเก็บแบบสอบถามจาํนวน 200 คน พบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน 

อายรุะหวา่ง 45-59 ปี มีทศันคติดา้นการรับรู้ อนัดบัท่ี 1 ท่านมีความรู้วา่ฮอร์โมนสามารถทดแทนได ้มีค่าเฉล่ีย 2.910 

อนัดบัท่ี 2 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัปัจจยัเส่ียงเม่ือเขา้สู่วยัหมดประจาํเดือน มีค่าเฉล่ีย 2.875 อนัดบัท่ี 3 ท่าน

มีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการหมดประจาํเดือน มีค่าเฉล่ีย 2.700 มีทศันคติดา้นความรู้สึก อนัดบัท่ี 1

ท่านรู้สึกว่าการหมดประจําเดือนทําให้เกิดความเฉ่ือยชา มีค่าเฉล่ีย 3.560  อันดับท่ี 2 ท่านรู้สึกว่าการหมด

ประจาํเดือนทาํใหง่้วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.260 อนัดบัท่ี 3 ท่านรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํให้

นอนไม่ค่อยหลบั  มีค่าเฉล่ีย 2.920 และมีทศันคติดา้นพฤติกรรม อนัดบัท่ี 1 ท่านด่ืมนมพร่องมนัเนยหรือนมถัว่

เหลือง วนัละ 1-2 แกว้ มีค่าเฉล่ีย 3.445  อนัดบัท่ี 2 ท่านออกกาํลงักายอย่างนอ้ย 30 นาทีต่อวนั มีค่าเฉล่ีย 3.150 

อนัดบัท่ี 3 ท่านมัน่ยึดเสน้ก่อนและหลงัออกกาํลงักาย เม่ือเขา้สู่ภาวะหมดประจาํเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.060 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  

        เป็นการนาํเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงเพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปอา้งอิงประชากร โดยจะประกอบไปดว้ย 

คาํถามคดัเลือกคาํถามท่ีใชก้ารวิเคราะห์ การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Meansและการ

อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพ่ือตอ้งการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบให้อยู่ใน

ระดบัเดียวกนั โดยจะใช้ตวัแปรคาํถามเก่ียวกบัทศันคติ ทั้ง 27 ขอ้พบว่า จากค่าเปอร์เซ็นของ Coeffcient มีการ

เปล่ียนแปลงลดลงอย่างต่อเน่ืองจากค่าประเมินค่า Coefficientจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มย่อย

สามารถยุบรวมกลุ่มกนัได ้3 กลุ่ม การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 

26.00 กลุ่มท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 31.50 กลุ่มท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 42.50 ตามลาํดบั  

ลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster เม่ือพิจารณาจากคะแนนสูงสุดของคาํถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม มีดงัน้ี 

Cluster ท่ี 1 คะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ีนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.904 

Cluster ท่ี 2 คะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ีนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.460 

Cluster ท่ี 3 คะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ีมีความรู้วา่ภาวะหมดประจาํเดือนเป็นเร่ืองธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.918 

     การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ Chi-Square เพ่ือให้ทราบว่าลกัษณะส่วนบุคคลและ

ทศันคติของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนแต่ละกลุ่มเป็นอยา่งไรโดยนาํกลุ่มท่ีไดม้าทาํตารางไขวก้บัขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม

ดว้ยตาราง Crosstab พบว่าขอ้มูลท่ีทาํการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบความแตกต่าง Chi-Square ของอาชีพ โรคประจาํตวั 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อครอบครัว จากการรายงานผลการทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า Chi-Square  โดยดู

ไดจ้ากค่า Pearson Chi-Square  โดยมีการกาํหนดสมมติฐาน 

         ดงัน้ี H0: กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

         H1: กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญั Sig <0.05  

อาชีพ จากการทดสอบความสัมพนัธ์ในด้านอาชีพ พบว่า P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.202ซ่ึงค่ามากกว่าค่านัยสําคญั 0.05 

ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

โรคประจาํตวั จากการทดสอบความสัมพนัธ์ในดา้นโรคประจาํตวั พบว่า P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.096 ซ่ึงค่ามากกวา่ค่า

นยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ จากการทดสอบความสมัพนัธ์ในดา้นสถานภาพ พบวา่ P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.757   ซ่ึงค่ามากกวา่ค่านยัสาํคญั 

0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา จากการทดสอบความสมัพนัธ์ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ P-value(ค่า Sig) เท่ากบั0.001  ซ่ึงค่านอ้ยกวา่ค่า

นยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

รายไดต้่อครอบครัว จากการทดสอบความสัมพนัธ์ในดา้นรายไดต่้อครอบครัว พบวา่ P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.012   ซ่ึงค่า

นอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
 
จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน สามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีปัญหา

สุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน
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โดยใชท้ศันคติท่ีมีปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือนสามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน

ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี สรุปผลการแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือนอภิปรายทศันคติของกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนไดแ้ต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

         กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มชะลอวยั” ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีเป็นลาํดบัท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ 

ผูห้ญิงอายุ 45-59 ท่ีประกอบอาชีพ ไม่มีโรคประจาํตวั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายไดข้อง

ครอบครัว 30,001-45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากเป็นลาํดบัท่ี 3 คือ 52 คน(คิดเป็นร้อยละ 26 ของจาํนวน

กลุ่มตวัอย่าง) มีค่าเฉล่ียของนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง ค่าเฉล่ียระดบัท่ีสูงสุดในกลุ่มน้ี

ผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนและมีค่าเฉล่ียรวมคะแนนตํ่าสุดในกลุ่มน้ีรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํใหเ้กิดความ

เฉ่ือยชา ค่าเฉล่ียโดยรวมพบว่าผูห้ญิงงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้และความรู้สึกอยู่ในระดบัดี 

ดงันั้น Cluster น้ี ควรมีช่ือว่า “กลุ่มชะลอวยั ”ดงันั้นจากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของมินตรา สาระรักษ,์บณัฑิตา สุขมุาลยแ์ละกาญจนา ชยัวรรณ(2553)สตรีวยัหมดระดูมีความรู้ในระดบัดี 

ร้อยละ 81.2 โดยส่วนใหญ่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพสาํหรับสตรีวยัหมดระดู จากการศึกษาวิจยั

ก่อนหนา้และในการศึกษาวิจยัใหค้ร้ังน้ีทาํใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ

ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน 

กลุ่มน้ีมีทศันคติต่อภาวะหมดประจาํเดือนอยู่ในระดบัดีรวมถึงการดูแลสุขภาพของตวัเองทั้งดา้นความรู้ ความรู้สึก

และพฤติกรรมค่อนขา้งดี ดงันั้นโปรแกรมการสุขภาพและโปรแกรมจากดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิง

วยัหมดประจาํเดือนมีแนวโนม้เป็นกลุ่มน้ีน่าสนใจในอนาคตอนัดบัท่ี 3 เน่ืองจากมีอายุอยู่ในระดบัสูง มีรายไดต่้อ

ครอบครัวดีใหค้วามสาํคญัในการดูแลสุขภาพและอนาคตระยะยาวมีแนวโนม้เติบโตของสุขภาพเป็นท่ีนิยมมากข้ึน  

        กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มรักสุขภาพ”ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีเป็นลาํดบัท่ี 2 กลุ่มท่ีมีลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ ผูห้ญิง

อายุ 45-59 ท่ีประกอบอาชีพ มีโรคประจาํตวั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า มี

รายไดข้องครอบครัว 30,001-45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรเป็นลาํดบัท่ี 2 คือ 63 คน(คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของ

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง)มีค่าเฉล่ียของนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง ค่าเฉล่ียระดบัท่ีสูงสุดใน

กลุ่มน้ีผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนและมีค่าเฉล่ียรวมคะแนนตํ่าสุดในกลุ่มน้ีรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํใหเ้กิด

ความเฉ่ือยชา ค่าเฉล่ียโดยรวมพบวา่ผูห้ญิงงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้สึกและพฤติกรรมอยู่ใน

ระดบัดี ดงันั้น Cluster น้ี ควรมีช่ือว่า “กลุ่มรักสุขภาพ ”ดงันั้นจากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของสุดกญัญา ปานเจริญ(2552)พบวา่ สตรีวยัหมดประจาํเดือนมีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โดยรวมอยู่ในระดับดี จากการศึกษาวิจัยก่อนหน้าและในการศึกษาวิจัยให้คร้ังน้ีทาํให้เห็นว่าผูห้ญิงวยัหมด

ประจาํเดือนทาํใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองการนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอและออกกายบริหารเป็นประจาํแสดงว่า

กลุ่มน้ีมีความรู้ ความรู้สึกและปฏิบติัตวัท่ีดี ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนท่ีมีต่อปัญหา

สุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน กลุ่มน้ีแสดงว่าเป็นท่ีเอาใจใส่และใฝ่รู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพให้

ความสนใจเก่ียวกบัการนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมงในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมช้ีใหเ้ห็น

ว่าผูห้ญิงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพอยู่แลว้ ดงันั้นโปรแกรมการสุขภาพและโปรแกรมจากดูแล

สุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีแนวโนม้เป็นกลุ่มน้ีน่าสนใจในอนาคตอนัดบัท่ี 2 ดงันั้น 
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หากเจา้ของธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจสามารถนาํเสนอการตรวจสุขภาพประจาํปีใหผู้ห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีเพ่ือ

ส่งเสริมใหดู้แลสุขภาพจากภายในเพ่ิมข้ึน 

         กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มชราตามธรรมชาติ”ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีมากเป็นลาํดบัท่ี 1 กลุ่มท่ีมีลกัษณะบุคคล 

ไดแ้ก่ ผูห้ญิงอาย ุ45-59 ท่ีประกอบอาชีพ ไม่มีโรคประจาํตวั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได้

ของครอบครัว 30,001-45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ 85 คน(คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของ

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง) มีค่าเฉล่ียของความรู้ว่าภาวะหมดประจาํเดือนเป็นเร่ืองธรรมชาติ ค่าเฉล่ียระดบัท่ีสูงสุดใน

กลุ่มน้ีผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนและมีค่าเฉล่ียรวมคะแนนตํ่าสุดในกลุ่มน้ีด่ืมนมพร่องมนัเนยหรือนมถัว่เหลือง 

วนัละ 1-2 แกว้ผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้ ความรู้สึกอยู่ในระดบัดีแต่พฤติกรรมอยู่

ระดบัไม่ดี ดงันั้น Cluster น้ี ควรมีช่ือว่า “ชราตามธรรมชาติ” ดงันั้นจากข้อค้นพบในงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิภาพร ศกัด์ิสุริยผดุง(2548)กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสตรีวยัทองท่ีมีอาการท่ีเกิดจากภาวะ

หมดประจาํเดือนอยู่ในระดบัมากมีอตัราสูงกว่าระดบันอ้ยเพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

สตรีวยัทองส่วนใหญ่จะเขา้รับบริการทางการแพทยเ์ม่ือมีอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจาํเดือนแลว้มากกวา่การเขา้

รับบริการเพ่ือขอคาํปรึกษาก่อนเกิดอาการ จากการศึกษาวิจยัก่อนหนา้และในการศึกษาวิจยัให้คร้ังน้ีทาํให้เห็นว่า

ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนในกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้ ความรู้สึกในระดบัดีแต่ขาดความเขา้ใจและพฤติกรรมใน

การดูแลสุขภาพยงัไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมกัจะรอใหเ้กิดปัญหาสุขภาพก่อนเขา้รับการ

รักษา ซ่ึงอาจจะทาํใหก้ารดูแลสุขภาพล่าชา้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกทั้งกลุ่มน้ีมีจาํนวนมากท่ีสุด ดงันั้นโปรแกรมการ

สุขภาพและโปรแกรมจากดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนดงันั้นโปรแกรมการ

สุขภาพและโปรแกรมจากดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีแนวโน้มเป็นกลุ่มน้ี

น่าสนใจในอนาคตอนัดบัท่ี 1 จึงเหมาะสมมากหากเจา้ของกิจการหรือผูท่ี้สนใจตอ้งการขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ใน

การตดัสินใจทางธุรกิจได ้ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้า่ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือน มีความรู้วา่ภาวะหมดประจาํเดือนเป็นเร่ืองธรรมชาติในระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมช้ีใหเ้ห็นว่า

ผูห้ญิงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพอยู่แลว้กลุ่มน้ีแสดงวา่ใหค้วามสนใจในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั

อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

        1.เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งน้ีใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละคนใชร้ะยะเวลายาวนานไม่

เท่ากนั ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการเก็บขอ้มูลเสร็จในแต่ละพ้ืนท่ี ดงันั้นควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บแต่ละพ้ืนท่ีให้

มากข้ึน 

        2.ควรศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์จากผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนเน่ืองจากจะทาํให้ผูศึ้กษาวิจยัไดข้อ้มูลเพ่ิมเติม

มากกว่าจะใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติท่ีแท้จริงและทัศนคติท่ีซ่อนเร้นเพ่ือนําข้อมูลเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากแบบสอบถาม 
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การแบ่งกลุ่มผู้หญงิวยัหมดประจาํเดือนโดยใช้ทัศนคตทิี่มีต่อปัญหาสุขภาพอนั

เน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน(Menopausal Syndrome) 

The Segmentation of Menopausal women using the study of the attitude 

towards health consequence of Menopausal Syndrome 

สิรินทร์ สุ่มยง1 และนิออน ศรีสมยง2 

Sirin Sumyong and Niorn Srisomyong 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอันเน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจําเดือนในเขต

กรุงเทพมหานครและเพ่ือแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและสอบถามจาก

ผูห้ญิงวยั 45-59 ปีท่ีพาํนักอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 ราย ซ่ึงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Cluster analysis One-Way ANOVA และ 

Chi-Square ผลการวิจยัพบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีความรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํใหเ้กิดความเฉ่ือยชา

มากท่ีสุดและรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํให้ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลานอ้ยท่ีสุด สามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยั

หมดประจาํเดือนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 “กลุ่มชะลอวยั”กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มรักสุขภาพ”กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มชราตาม

ธรรมชาติ” ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจาํเดือนสามารถมา

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนกัในการปฏิบติัตวัเม่ือเขา้สู่ภาวะหมดประจาํเดือนได ้

คาํสาํคัญ:ทัศนคติ,ภาวะวัยหมดประจาํเดือน,ปัญหาสุขภาพ 

Abstract 

The purposes of this study are to study the attitude towards health consequences of menopausal syndrome in menopausal 

women in Bangkok and to segment menopause women into groups using the study about the attitude towards health 

consequences of menopausal syndrome from menopause women in Bangkok. The researener uses  questionnaire as a 

method to get the information from two hundred women whose age are between 45-59 years old in Bangkok. The statistic 

parameters used to analyze are frequency, percentage, mean, standard deviation, Cluster analysis, One-Way ANOVA, 

and Chi-Square. The results reveal that the majority of menopause women feel that health consequences of menopausal 

syndrome is indolence while the minority of menopause women feel that health consequences of menopausal syndrome 

is drowsiness. Menopause women can be segmented into 4 groups ; 1.Anti-aging group 2.Healthy group 3. Natural aging 

group The information about the attitude towards health consequences of menopausal syndrome in menopause women 

can be used to promote awareness about coping with menopausal syndrome. 

Keyword:Attitude, Menopausal Syndrome, Health consequences 
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1. บทนํา 
 

ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

            วยัหมดประจาํเดือนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวยัผูใ้หญ่และวยัผูสู้งอายุซ่ึงภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกายเร่ิมเส่ือมถอยลงโดยท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ ระบบสืบพนัธ์ ในผูห้ญิงท่ีอาย ุ45-59 ปี ช่วงเวลาท่ีเกิดภาวะวยั

หมดประจาํเดือนจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทาํให้ผูห้ญิงตอ้งมีการปรับตวัอย่างมากทัว่ไปแลว้ผูห้ญิงท่ีมี

สุขภาพดีสามารถปรับตวัต่อภาวะไม่รุนแรงมากนกั แต่ยงัคงมีผูห้ญิงอีกมากมายท่ีไม่สามารถปรับตวัเม่ือเขา้สู่ภาวะ

วยัหมดประจาํเดือนเกิดความรุนแรงต่อระบบสืบพนัธ์และส่งผลทาํให้เกิดปัญหาสุขภาพระบบอ่ืนๆในร่างกาย

(มินตรา สาระรักษ ์ปัญฑิตา สุขุมาลย ์และ กาญจนา ชยัวรรณ, 2548)  ภาวะหมดประจาํเดือน คือ การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นชีวภาพของผูห้ญิง อาจจะเรียกสตรีท่ีอยู่ในภาวะหมดประจาํเดือนหรือท่ีเรียกว่า “วยัหมดประจาํเดือน” จะ

เร่ิมสังเกตุไดต้ั้งแต่อายุ 45-59 ปี  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติท่ีเกิดกบัสตรีทุกคน เป็นระยะเวลาท่ีผูห้ญิง

จะหยุดความสามารถตั้งครรภไ์ด ้เน่ืองจากวยัท่ีมีการหยุดผลิตไข่และมีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมาก

ของรังไข่โดยทัว่ไปจะถือว่าสตรีเขา้สู่วยัทองเม่ือประจาํเดือนไม่มาเป็นเวลาติดต่อกนั 12 เดือน(มณัฑนา คงวิจิตร 

และ โสเพ็ญ ชูนวล, 2551) ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนจากการคาดการณ์ประชากรของสํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนจะเพ่ิมข้ึนจนถึง 9.9 ลา้นคนใน พ.ศ.2563 

ซ่ึงแนวโนม้มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน(โสภิดา เทิดทาํดี, 2548) ผูวิ้จยัจึงมุ่งศึกษาทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนั

เน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจาํเดือนเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนกัในการดูแลตนเองดา้นความเขา้ใจ ภาวะ

อาการทางร่างกาย ความรู้โดยรวมเก่ียวกบัภาวะหมดประจาํเดือน ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก อาการนอนไม่

หลบัและการปรับพฤติกรรม เช่น การทาํใหร่้างกายแขง็แรง การบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ เน่ืองจากผูห้ญิงวยั

หมดประจาํเดือนเขา้บริการการบริการของศูนยว์ยัทองมีจาํนวนนอ้ย สถานพยาบาลจึงจาํเป็นตอ้งวางกลยุทธ์ใหก้บั

สถานบริการมีผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมาเขา้รับบริการมากข้ึนและเพ่ือนาํเสนอการปรับปรุงโปรแกรมการตรวจ

และส่งเสริมสุขภาพของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนให้กบัคลินิกวยัทองวตัถุประสงค์ของการศึกษา1.เพ่ือศึกษา

ทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะวยัหมดประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร2.เพ่ือแบ่งกลุ่มผูห้ญิง

วัยหมดประจําเ ดือนโดยใช้ทัศนคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอันเ น่ืองมาจากภาวะหมดประจํา เดือนในเขต

กรุงเทพมหานครประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1.สามารถนาํผลการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือน (Menopausal Syndrome)เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนใหก้บัคลินิกวยั

ทองให้เข้ารับบริการมากข้ึนและปรับปรุงวิธีการให้บริการของสถานบริการด้านสุขภาพของผูห้ญิงวยัหมด

ประจาํเดือน เช่น แผนการตรวจสุขภาพของผูห้ญิงวยัทอง 2.ทาํให้สามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิวยัหมดประจาํเดือนท่ีมี

ปัญหาอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสามารถกาํหนดตลาดเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม

มีความแตกต่างกนัอย่างไร อีกทั้งนาํความแตกต่างนาํมาเพ่ือพฒันากลยุทธ์ใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การจดั

กลุ่มและวางแผนการตลาดใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย การตั้งราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

     พชัรา ตนัติประภา (2553: 56-57) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ คือ ผลรวมของความเช่ือและการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ

บุคคล ซ่ึงนาํไปสู่แนวโนม้ท่ีจะกระทาํการในวิถีทางหน่ึงๆ อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550: 219-

224) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติมีองคป์ระกอบต่างๆ อยู ่3 ส่วน (Tricomponent attitude model) โดยส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อน เป็น

ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความเช่ือและค่านิยม ส่วนของความเขา้ใจ

น้ีจะก่อใหเ้กิดทศันคติในส่วนของความรู้สึก (Affective Component) ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก และเกิด

ผลลพัธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) ประกอบดว้ย  

        1.องค์ประกอบของทศันคติทางดา้นความรู้และการรับรู้ ส่วนประกอบส่วนแรก คือ ความรู้และการรับรู้ท่ี

ไดรั้บประสมประสานกบัประสบการณ์ บางคร้ังอาจจะเกิดจากประสบการณ์ตรงหรือข่าวสารแหล่งต่างๆทาํใหเ้กิด

การรับรู้ มกัจะอยูใ่นรูปของความเช่ือ  

        2.องคป์ระกอบของทศันคติทางดา้นความชอบ อารมณ์และความรู้สึก ส่วนประกอบส่วนท่ีสองดา้นความชอบ 

อารมณ์และความรู้สึกจะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัเก่ียวกบัการประเมินต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยใหค้ะแนนความพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

        3.องค์ประกอบของทศันคติทางดา้นการเกิดพฤติกรรม แนวโน้มท่ีบุคคลจะก่อปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหน่ึง

โดยเฉพาะ ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม โดยอิงหลกัจากความเช่ือและความรู้สึกของบุคคล และองคป์ระกอบน้ี

แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้ปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค  
         

แนวคิดเก่ียวกบัเก่ียวกบัสตรีวยัทอง มณัฑานา คงวิจิตรและโสเพ็ญ ชูนวล(2551) ศึกษาวิจยั เร่ืองภาวะสุขภาพ 

อาการของภาวะหมดประจาํเดือน และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในวยัก่อนหมดประจาํเดือน 

และวยัหมดประจาํเดือน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ การศึกษา รายได ้

สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได ้อาการภาวะหมดประจาํเดือน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การวิจยัคร้ัง

น้ีคือผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการของภาวะหมดประจาํเดือนมี

เพียงบางคนท่ีมีอาการแต่ไม่รบกวน กลุ่มตวัอย่างส่วนน้อยท่ีมีอาการและรบกวน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

โดยรวมของสตรีวยัหมดประจาํเดือนอยูใ่นระดบัดี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

     ฉตัรทอง จารุพิสิฐไพบูลย ์ศึกษาวิจยัพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวยัทองในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา วารสาร

พยาบาลกระทรวงสาธาณสุข (2554) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองอาการของสตรีวยัทอง

ร้อยละ 50 แต่มีความรู้เร่ืองฮอร์โมนเพศหญิงพบว่าร้อยละ 87 ไม่มีความรู้เน่ืองจากการใชค้าํศพัท์เฉพาะทางเช่น

ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซ่ึงไม่คุน้เคยนกัทาํใหก้ารรับรู้และการเขา้ใจยากส่งผลใหไ้ดรั้บการสบัสน 

      ทิพยาภรณ์ สมศกัด์ิและวชัรี เลอมานกุล ศึกษาวิจยัการประเมินคุณภาพชีวิตของสตรีวยัหมดประจาํเดือน:การ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผูใ้ชแ้ละไม่ใชฮ้อร์โมนทดแทน(2549) จากการศึกษาพบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม 

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผูใ้ชแ้ละไม่ใชฮ้อร์โมนทดแทนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัพบว่ากลุ่มผูใ้ชส้ตรีวยัหมด
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ประจาํเดือนดีข้ึนและพบว่าฮอร์โมนทดแทนช่วยใหส้ตรีวยัหมดประจาํเดือนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทุกดา้น 

          วิภาพร ศกัด์ิสุริยผดุง ศึกษาวิจยัพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพของสตรีวยัทองท่ีเขา้รับบริการในคลินิกวยั

ทองโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม(2548) ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสตรีวยัทองอาการท่ีเกิดจากภาวะหมด

ประจาํเดือนอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 51.8 และระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 48.28 ซ่ึงภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสตรีวยัทองท่ีมีอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจาํเดือนอยู่ในระดบัมากมีอตัราสูงกว่าระดบั

นอ้ยเพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสตรีวยัทองส่วนใหญ่จะเขา้รับบริการทางการแพทยเ์ม่ือ

มีอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจาํเดือนแลว้มากกวา่การเขา้รับบริการเพ่ือขอคาํปรึกษาก่อนเกิดอาการ 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากร คือ กลุ่มผูห้ญิงอายรุะหวา่ง 45-59 ปี จาํนวน 675,708 คน ท่ีกาํลงัจะเขา้สู่หรืออยูร่ะหวา่งภาวะวยัหมด

ประจาํเดือนในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นวยัทาํงาน  ซ่ึงผูศึ้กษาจึงศึกษาจากตวัแทนของประชากรบางส่วนซ่ึง

เรียกวา่กลุ่มตวัอยา่ง ไดท้าํการศึกษาประชากรเพศหญิง 

     กลุ่มตวัอยา่ง จาก ผูศึ้กษาเลือกจาํนวนตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีของ Krejcie and Morgan (1970) ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 384 

แต่ดว้ยงบประมาณและระยะเวลาท่ีจาํกดั จึงลดจาํนวนตวัอยา่งเหลือ 200 ท่ีความคลาดเคล่ือน ±6.93% มีความคลาด

เคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%ผูศึ้กษาไดท้าํการ

เลือกจากวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัสุ่มตวัอย่างจาก

ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนในเขต 6 พ้ืนท่ี โดยเลือกบริเวณออฟฟิตขนาดใหญ่และใกลแ้หล่งชุมชน 
         

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

        สาํหรับเคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูศึ้กษาจะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี Cluster Analysis 

วตัถุประสงคข์อง Cluster Analysis เพ่ือการลดขนาดขอ้มูล (data reduction) ดว้ยเทคนิคท่ีแม่นยาํและมีประสิทธิภาพ 

หลกัการท่ีสําคญัของการลดขนาดขอ้มูล คือ การทาํให้ขอ้มูลตั้งตน้มีขนาดลดลงโดยสูญเสียลกัษณะสําคัญของ

ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด  

         ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะหรือขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูห้ญิงวยัหมด

ประจาํเดือน จะใชก้ารหาค่าความถ่ี และค่าร้อยล่ะ (Percentage) วิเคราะห์ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสุงสุด (Maximum) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัทศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมด

ประจาํเดือน(Menopausal Syndrome) ท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 

       ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณโดยพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

ของคาํถามในการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการแปลงขอ้มูลให้เป็นค่ามาตรฐาน Z Score เพ่ือป้องกนัปัญหาการใช้

มาตรวดัคาํตอบท่ีต่างกนัสาํหรับแต่ละคาํถาม  

       ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ วิธี 
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        1.Hierarchical เพ่ือเลือกจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม  2.Partitioning เพ่ือจาํแนกคนลงกลุ่มย่อยๆท่ีตอ้งการการหา

ค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสาํหรับแต่ละตวัแปร 

ซ่ึงค่าท่ีไดต้ํ่ากวา่ 0.05 อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับไดน้าํมาแบ่งกลุ่มยอ่ยพร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

        ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยใชต้าราง Crosstab ไขวก้บั

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Bio) จาํแนกตาม อาชีพ โรคประจาํตวั สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครัวขอ้มูล

ภาวะหมดประจาํเดือนท่ีมีผลต่อสุขภาพ แลว้ทาํการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-Square Test 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย     

 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

        การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมา

จากภาวะหมดประจาํเดือน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อครอบครัว 

ทศันคติท่ีมีผลปัญหาสุขภาพ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึกและพฤติกรรม โดยรายงานผลการตอบแบบสอบถามจาก

ผูต้อบแบบสอบถาม ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เกิดจากการสุ่มตวัอย่างประชากรผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุ

ระหว่าง 45-59 ปี ท่ีพาํนกัอาศยัอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน จะใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ประกอบดว้ยผลรายงานดงัน้ี 

พบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ท่ีประกอบอาชีพ จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 

และผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายรุะหวา่ง 45-59 ปี ท่ีไม่ประกอบอาชีพ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาํดบั 

มีโรคประจาํตวัจาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ท่ีไม่มีโรค

ประจาํตวั จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ตามลาํดบั สถานภาพโสด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ผูห้ญิง

วยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี สถานภาพสมรส จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และหญิงวยัหมด

ประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี สถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลาํดบั ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 128  คน คิดเป็นร้อยละ 64 และหญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ดา้น

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลาํดบั รายไดข้องครอบครัว 15,001-30,000 

บาท จาํนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี รายไดข้องครอบครัว 

30,001-45,000 บาทจาํนวน 82  คน คิดเป็นร้อยละ 41 ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี รายไดข้อง

ครอบครัว 45,001-60,000 บาทจาํนวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน อายรุะหวา่ง 45-59 ปี 

รายไดข้องครอบครัวมากกวา่ 60,000 บาท จาํนวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ11.5 ตามลาํดบั ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน 

ท่ีมีทศันคติดา้นความรู้เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน อายุระหว่าง 45-59 ปี ท่ีพาํนกั

อาศยัอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร จากการเก็บแบบสอบถามจาํนวน 200 คน พบว่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน 

อายรุะหวา่ง 45-59 ปี มีทศันคติดา้นการรับรู้ อนัดบัท่ี 1 ท่านมีความรู้วา่ฮอร์โมนสามารถทดแทนได ้มีค่าเฉล่ีย 2.910 

อนัดบัท่ี 2 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัปัจจยัเส่ียงเม่ือเขา้สู่วยัหมดประจาํเดือน มีค่าเฉล่ีย 2.875 อนัดบัท่ี 3 ท่าน

มีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการหมดประจาํเดือน มีค่าเฉล่ีย 2.700 มีทศันคติดา้นความรู้สึก อนัดบัท่ี 1

ท่านรู้สึกว่าการหมดประจําเดือนทําให้เกิดความเฉ่ือยชา มีค่าเฉล่ีย 3.560  อันดับท่ี 2 ท่านรู้สึกว่าการหมด
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ประจาํเดือนทาํใหง่้วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.260 อนัดบัท่ี 3 ท่านรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํให้

นอนไม่ค่อยหลบั  มีค่าเฉล่ีย 2.920 และมีทศันคติดา้นพฤติกรรม อนัดบัท่ี 1 ท่านด่ืมนมพร่องมนัเนยหรือนมถัว่

เหลือง วนัละ 1-2 แกว้ มีค่าเฉล่ีย 3.445  อนัดบัท่ี 2 ท่านออกกาํลงักายอย่างนอ้ย 30 นาทีต่อวนั มีค่าเฉล่ีย 3.150 

อนัดบัท่ี 3 ท่านมัน่ยึดเสน้ก่อนและหลงัออกกาํลงักาย เม่ือเขา้สู่ภาวะหมดประจาํเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.060 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  

        เป็นการนาํเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงเพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปอา้งอิงประชากร โดยจะประกอบไปดว้ย 

คาํถามคดัเลือกคาํถามท่ีใชก้ารวิเคราะห์ การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Meansและการ

อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพ่ือตอ้งการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบให้อยู่ใน

ระดบัเดียวกนั โดยจะใช้ตวัแปรคาํถามเก่ียวกบัทศันคติ ทั้ง 27 ขอ้พบว่า จากค่าเปอร์เซ็นของ Coeffcient มีการ

เปล่ียนแปลงลดลงอย่างต่อเน่ืองจากค่าประเมินค่า Coefficientจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มย่อย

สามารถยุบรวมกลุ่มกนัได ้3 กลุ่ม การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 

26.00 กลุ่มท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 31.50 กลุ่มท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 42.50 ตามลาํดบั  

ลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster เม่ือพิจารณาจากคะแนนสูงสุดของคาํถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม มีดงัน้ี 

Cluster ท่ี 1 คะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ีนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.904 

Cluster ท่ี 2 คะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ีนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.460 

Cluster ท่ี 3 คะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ีมีความรู้วา่ภาวะหมดประจาํเดือนเป็นเร่ืองธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.918 

     การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ Chi-Square เพ่ือให้ทราบว่าลกัษณะส่วนบุคคลและ

ทศันคติของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนแต่ละกลุ่มเป็นอยา่งไรโดยนาํกลุ่มท่ีไดม้าทาํตารางไขวก้บัขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม

ดว้ยตาราง Crosstab พบว่าขอ้มูลท่ีทาํการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบความแตกต่าง Chi-Square ของอาชีพ โรคประจาํตวั 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อครอบครัว จากการรายงานผลการทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า Chi-Square  โดยดู

ไดจ้ากค่า Pearson Chi-Square  โดยมีการกาํหนดสมมติฐาน 

         ดงัน้ี H0: กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

         H1: กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญั Sig <0.05  

อาชีพ จากการทดสอบความสัมพนัธ์ในด้านอาชีพ พบว่า P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.202ซ่ึงค่ามากกว่าค่านัยสําคญั 0.05 

ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

โรคประจาํตวั จากการทดสอบความสัมพนัธ์ในดา้นโรคประจาํตวั พบว่า P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.096 ซ่ึงค่ามากกวา่ค่า

นยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ จากการทดสอบความสมัพนัธ์ในดา้นสถานภาพ พบวา่ P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.757   ซ่ึงค่ามากกวา่ค่านยัสาํคญั 

0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา จากการทดสอบความสมัพนัธ์ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ P-value(ค่า Sig) เท่ากบั0.001  ซ่ึงค่านอ้ยกวา่ค่า

นยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

รายไดต้่อครอบครัว จากการทดสอบความสัมพนัธ์ในดา้นรายไดต่้อครอบครัว พบวา่ P-value(ค่า Sig) เท่ากบั 0.012   ซ่ึงค่า

นอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น กลุ่มท่ีแบ่งมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
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5.สรุปผลการศึกษา 
 
จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน สามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีปัญหา

สุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน

โดยใชท้ศันคติท่ีมีปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือนสามารถแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน

ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี สรุปผลการแบ่งกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนโดยใชท้ศันคติท่ีมีปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือนอภิปรายทศันคติของกลุ่มผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนไดแ้ต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

         กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มชะลอวยั” ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีเป็นลาํดบัท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีมีลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ 

ผูห้ญิงอายุ 45-59 ท่ีประกอบอาชีพ ไม่มีโรคประจาํตวั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายไดข้อง

ครอบครัว 30,001-45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากเป็นลาํดบัท่ี 3 คือ 52 คน(คิดเป็นร้อยละ 26 ของจาํนวน

กลุ่มตวัอย่าง) มีค่าเฉล่ียของนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง ค่าเฉล่ียระดบัท่ีสูงสุดในกลุ่มน้ี

ผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนและมีค่าเฉล่ียรวมคะแนนตํ่าสุดในกลุ่มน้ีรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํใหเ้กิดความ

เฉ่ือยชา ค่าเฉล่ียโดยรวมพบว่าผูห้ญิงงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้และความรู้สึกอยู่ในระดบัดี 

ดงันั้น Cluster น้ี ควรมีช่ือว่า “กลุ่มชะลอวยั ”ดงันั้นจากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของมินตรา สาระรักษ,์บณัฑิตา สุขมุาลยแ์ละกาญจนา ชยัวรรณ(2553)สตรีวยัหมดระดูมีความรู้ในระดบัดี 

ร้อยละ 81.2 โดยส่วนใหญ่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพสาํหรับสตรีวยัหมดระดู จากการศึกษาวิจยั

ก่อนหนา้และในการศึกษาวิจยัใหค้ร้ังน้ีทาํใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ

ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน 

กลุ่มน้ีมีทศันคติต่อภาวะหมดประจาํเดือนอยู่ในระดบัดีรวมถึงการดูแลสุขภาพของตวัเองทั้งดา้นความรู้ ความรู้สึก

และพฤติกรรมค่อนขา้งดี ดงันั้นโปรแกรมการสุขภาพและโปรแกรมจากดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิง

วยัหมดประจาํเดือนมีแนวโนม้เป็นกลุ่มน้ีน่าสนใจในอนาคตอนัดบัท่ี 3 เน่ืองจากมีอายุอยู่ในระดบัสูง มีรายไดต่้อ

ครอบครัวดีใหค้วามสาํคญัในการดูแลสุขภาพและอนาคตระยะยาวมีแนวโนม้เติบโตของสุขภาพเป็นท่ีนิยมมากข้ึน  

        กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มรักสุขภาพ”ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีเป็นลาํดบัท่ี 2 กลุ่มท่ีมีลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ ผูห้ญิง

อายุ 45-59 ท่ีประกอบอาชีพ มีโรคประจาํตวั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า มี

รายไดข้องครอบครัว 30,001-45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรเป็นลาํดบัท่ี 2 คือ 63 คน(คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของ

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง)มีค่าเฉล่ียของนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมง ค่าเฉล่ียระดบัท่ีสูงสุดใน

กลุ่มน้ีผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนและมีค่าเฉล่ียรวมคะแนนตํ่าสุดในกลุ่มน้ีรู้สึกว่าการหมดประจาํเดือนทาํใหเ้กิด

ความเฉ่ือยชา ค่าเฉล่ียโดยรวมพบวา่ผูห้ญิงงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้สึกและพฤติกรรมอยู่ใน

ระดบัดี ดงันั้น Cluster น้ี ควรมีช่ือว่า “กลุ่มรักสุขภาพ ”ดงันั้นจากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของสุดกญัญา ปานเจริญ(2552)พบวา่ สตรีวยัหมดประจาํเดือนมีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โดยรวมอยู่ในระดับดี จากการศึกษาวิจัยก่อนหน้าและในการศึกษาวิจัยให้คร้ังน้ีทาํให้เห็นว่าผูห้ญิงวยัหมด

ประจาํเดือนทาํใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองการนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอและออกกายบริหารเป็นประจาํแสดงว่า

กลุ่มน้ีมีความรู้ ความรู้สึกและปฏิบติัตวัท่ีดี ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้่าผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนท่ีมีต่อปัญหา

สุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะหมดประจาํเดือน กลุ่มน้ีแสดงว่าเป็นท่ีเอาใจใส่และใฝ่รู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพให้
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ความสนใจเก่ียวกบัการนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอในแต่ละวนั 6-8 ชัว่โมงในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมช้ีใหเ้ห็น

ว่าผูห้ญิงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพอยู่แลว้ ดงันั้นโปรแกรมการสุขภาพและโปรแกรมจากดูแล

สุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีแนวโนม้เป็นกลุ่มน้ีน่าสนใจในอนาคตอนัดบัท่ี 2 ดงันั้น 

หากเจา้ของธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจสามารถนาํเสนอการตรวจสุขภาพประจาํปีใหผู้ห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีเพ่ือ

ส่งเสริมใหดู้แลสุขภาพจากภายในเพ่ิมข้ึน 

         กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มชราตามธรรมชาติ”ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนกลุ่มน้ีมากเป็นลาํดบัท่ี 1 กลุ่มท่ีมีลกัษณะบุคคล 

ไดแ้ก่ ผูห้ญิงอาย ุ45-59 ท่ีประกอบอาชีพ ไม่มีโรคประจาํตวั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได้

ของครอบครัว 30,001-45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ 85 คน(คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของ

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง) มีค่าเฉล่ียของความรู้ว่าภาวะหมดประจาํเดือนเป็นเร่ืองธรรมชาติ ค่าเฉล่ียระดบัท่ีสูงสุดใน

กลุ่มน้ีผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนและมีค่าเฉล่ียรวมคะแนนตํ่าสุดในกลุ่มน้ีด่ืมนมพร่องมนัเนยหรือนมถัว่เหลือง 

วนัละ 1-2 แกว้ผูห้ญิงวยัหมดวยัประจาํเดือนกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้ ความรู้สึกอยู่ในระดบัดีแต่พฤติกรรมอยู่

ระดบัไม่ดี ดงันั้น Cluster น้ี ควรมีช่ือว่า “ชราตามธรรมชาติ” ดงันั้นจากข้อค้นพบในงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิภาพร ศกัด์ิสุริยผดุง(2548)กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสตรีวยัทองท่ีมีอาการท่ีเกิดจากภาวะ

หมดประจาํเดือนอยู่ในระดบัมากมีอตัราสูงกว่าระดบันอ้ยเพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

สตรีวยัทองส่วนใหญ่จะเขา้รับบริการทางการแพทยเ์ม่ือมีอาการท่ีเกิดจากภาวะหมดประจาํเดือนแลว้มากกวา่การเขา้

รับบริการเพ่ือขอคาํปรึกษาก่อนเกิดอาการ จากการศึกษาวิจยัก่อนหนา้และในการศึกษาวิจยัให้คร้ังน้ีทาํให้เห็นว่า

ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนในกลุ่มน้ีมีทศันคติดา้นความรู้ ความรู้สึกในระดบัดีแต่ขาดความเขา้ใจและพฤติกรรมใน

การดูแลสุขภาพยงัไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมกัจะรอใหเ้กิดปัญหาสุขภาพก่อนเขา้รับการ

รักษา ซ่ึงอาจจะทาํใหก้ารดูแลสุขภาพล่าชา้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกทั้งกลุ่มน้ีมีจาํนวนมากท่ีสุด ดงันั้นโปรแกรมการ

สุขภาพและโปรแกรมจากดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนดงันั้นโปรแกรมการ

สุขภาพและโปรแกรมจากดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงของผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนมีแนวโน้มเป็นกลุ่มน้ี

น่าสนใจในอนาคตอนัดบัท่ี 1 จึงเหมาะสมมากหากเจา้ของกิจการหรือผูท่ี้สนใจตอ้งการขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ใน

การตดัสินใจทางธุรกิจได ้ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้า่ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะหมดประจาํเดือน มีความรู้วา่ภาวะหมดประจาํเดือนเป็นเร่ืองธรรมชาติในระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมช้ีใหเ้ห็นว่า

ผูห้ญิงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพอยู่แลว้กลุ่มน้ีแสดงวา่ใหค้วามสนใจในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั

อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัมาก 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

        1.เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งน้ีใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละคนใชร้ะยะเวลายาวนานไม่

เท่ากนั ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการเก็บขอ้มูลเสร็จในแต่ละพ้ืนท่ี ดงันั้นควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บแต่ละพ้ืนท่ีให้

มากข้ึน 

        2.ควรศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์จากผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนเน่ืองจากจะทาํให้ผูศึ้กษาวิจยัไดข้อ้มูลเพ่ิมเติม

มากกว่าจะใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติท่ีแท้จริงและทัศนคติท่ีซ่อนเร้นเพ่ือนําข้อมูลเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากแบบสอบถาม 
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บทคดัย่อ 

การติดต่อส่ือสารต่างๆทัว่ทุกมุมโลกมีการพฒันาเช่ือมต่อกนัอยา่งรวดเร็ว โดยมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตกนัอยา่ง

แพร่หลาย โดยใชท้ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวนัตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเวลาเขา้นอน การประกอบธุรกิจในปัจจุบนั

ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ธุรกิจจาเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั จึงมีการยา้ยฐาน

การผลิตจากประเทศเจา้ของสินคา้ ไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีตน้ทุนการผลิตต่า เช่น ตน้ทุนปัจจยัการผลิต ตน้ทุนค่าจา้ง

แรงงานหรือตน้ทุนการขนส่ง แต่ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดไดซ่ึ้งการดาเนินการ

ธุรกิจเช่นน้ี อาจมีผลต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ และความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคซ่ึงทั้งสองส่ิงน้ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ประเทศ แหล่งกาเนิดสินคา้

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีนกัส่ือสารการตลาดหรือผูบ้ริหารการตลาดตอ้งพิจารณา และมีกลยทุธ์ในการจดัการท่ี

เหมาะสม  

คาํสาคัญ: ความไว้วางใจ , เคร่ืองสาอาง , โซเชียลเนต็เวิร์ค  

Abstract 

Communications around the world are developing rapidly. People use the Internet to do many daily activities 

since wake up until bed time. In the current business environment is highly competitive. Business-owners need to 

adapt in order to build capacity to compete. Therefore, they need to move their production manufacturers to less 

cost location such as less cost of inputs, labor, transportation. However, those manufacturers must provide 

sufficient quality product to compete in the market. This business plan may affect brand or product image, 

product reliability and origin country image which affect buyers' decision.Thus, marketing communicators or 

marketing executives must consider thoroughly for an appropriate management strategies.  
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1.บทนํา  

การติดต่อส่ือสารต่างๆทัว่ทุกมุมโลกมีการพฒันาเช่ือมต่อกนัอยา่งรวดเร็ว โดยมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตกนัอยา่ง

แพร่หลาย โดยใชท้ากิจกรรมต่างๆ ใน ชีวิตประจาวนัตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเวลาเขา้นอน ทั้งน้ีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีช่วย 

ผลกัดนัใหมี้การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ ราคาของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีราคา ถูกลง ไม่วา่จะเป็นสมาร์ทโฟน 

หรือแทบ็เลต็คอมพิวเตอร์ ผูบ้ริโภคสามารถครอบครอง เป็นเจา้ของไดโ้ดยง่าย  

ทาํใหก้ารใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์คในการแนะนาํขอ้มูล การนาเสนอขายสินคา้ การขอ้มูลสินคา้ผูป้ระกอบการ

ไดใ้ชโ้อกาสน้ีเป็นช่องทางการขายสินคา้บนโลกอินเทอร์เน็ต สืบเน่ืองจากช่องทางดงักล่าวเป็นช่องทางการส่ือสาร

บนโลกออนไลน์ท่ีเป็น โดยผา่นโปรแกรมส่ือสารออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

ค่อนขา้งนอ้ย หรืออาจจะไม่มีค่าใชจ่้ายในการดาเนินการเลย ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยไม่

สามารถจะไดจ้บัตอ้งสินคา้ได ้ โดยจะเห็นสินคา้เพียงรูปภาพท่ีนาเสนอเท่านั้น อีกทั้งยงัไม่มีสถานท่ีจดัจาหน่ายท่ี

แทจ้ริง เพียงแต่อาศยัท่ีแหล่งท่ีอยูบ่นออนไลน์ โดยผา่นหมายเลขรหสัผูใ้ชง้านเท่านั้น  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษา โดยเฉพาะพฤติกรรมของการเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มคนท่ีอยูใ่นเขตเมือง และจะตอ้งทาความ

เขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ  ของการส่ือสารการตลาดในยคุท่ีการส่ือสารออนไลน์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั 

ซ่ึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ค่านิยมและความเช่ือถือในสินคา้ เป็นส่ิงท่ีหลายคนใชป้ระกอบในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้  

การท่ีสร้างความมัน่ใจในตวัสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นเพราะเม่ือผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือ หรือ

วางใจในต่อสินคา้ ยอ่มจะทาใหเ้กิดการซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์

ประเทศและแหล่งกาํเนิดสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ยิ่งไปกวา่นั้นเม่ือผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ท่ีดีกบัสินคา้จะ

ช่วยเร่ืองการตลาดแบบปากต่อปาก ( Word-of-mouth ) ซ่ึงส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจ   
 

2.ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด การส่ือสารการตลาดเขา้มามีบทบาทสาคญัในการดาเนินธุรกิจ 

เน่ืองจากมีการแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงลูกคา้รุนแรงมากข้ึน ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง จนทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภทมีมากจนผูบ้ริโภคไม่สามารถ

แยกแยะไดถึ้งความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และบริการได ้จึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการตลาดท่ีจะต้องหาวิธีทาให้

ผลิตภณัฑ์ของตนเองเป็นท่ีรู้จกั และสามารถโน้มนา้วใจของผูบ้ริโภคทาให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของ

ตนเอง และเพ่ือความอยู่รอด จึงทาให้นักการตลาดปัจจุบันหันมาให้ความสาคัญเก่ียวกับเร่ือง “การส่ือสาร

การตลาด” มากข้ึน  

การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึงการส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาด

เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดผลสาคญัคือ

ช่วยกระตุน้การขาย (Sale) และสร้างความจง-รักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาด

จึงประกอบดว้ยส่วนสาคญัคือ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง  
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2.2 พฤตกิรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวร์ิค ปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจโลกเช่ือมโยงถึงกนัดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (Information and Communication Technology : ICT) ทาใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจเปิดซ่ึงขยายตลาด 

การคา้ระหวา่งประเทศ การรวมกลุ่มการคา้ของประเทศต่างๆ ทาใหเ้กิดการแลกเปล่ียนหมุนเวียน ของผลิตภณัฑ์

และบริการอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนใหก้ารดาเนินงานมีขอบเขต กวา้งขวางมากยิ่งข้ึน ระบบ

เศรษฐกิจมีการเช่ือมโยงกนัผา่นประเทศต่างๆทัว่โลก ทาํใหก้ารเดินทาง เช่ือมโยงถึงกนัโดยการติดต่อส่ือสารผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา (ยืน ภู่วรวรรณ, www, 2551)  

2.3 ทฤษฏี (Buyer’s Blacker Box) กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (buyer’s black box) หมายถึง 

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดา ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา 

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  

2.4 การบอกต่อ (Structured eWOM) การบอกต่อ Structured eWOM (การพูดกนัปากต่อปากทางอิเลก็ทรอนิกส์) 

คือการใหค้วามสาคญัต่อการมองของบุคคลและธุรกิจท่ีมองหาโอกาสเปิดตวัในอินเตอร์เน็ต eWOM หมายถึง "คาํประกาศ

ทั้งแง่บวกและลบซ่ึงเกิดจาก ลูกคา้ท่ีใชง้านสินคา้หรือบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอดีตซ่ึงคาํประกาศนั้นสามารถใหก้ลุ่ม

คนเขา้ถึงไดผ้า่นทางอินเตอร์เน็ต  

คนมกัมองภาพลกัษณ์ในดา้นลบก่อนดา้นดีเสมอ แมว้่ามนัจะมีอยู่เพียงเลก็นอ้ยก็ตาม ไม่ต่างจากการท่ีจุดดา

จุดเลก็ๆ จุดหน่ึงจะสงัเกตไดง่้ายมากเม่ืออยูบ่นแผ่นกระดาษขาว ดงันั้นหากเราจะออกรบในสนามธุรกิจดว้ยอาวุธท่ี

เรียกว่า “ปากต่อปาก” เราจาเป็นตอ้งสร้างเกราะกนัภยัใหก้บัตนเองเสียก่อน ซ่ึงเกราะนั้นมีช่ือว่า “ภาพลกัษณ์ท่ีดี” 

นัน่เอง  

2.5 การรับรู้ต่อการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคอย่างเป็นความลับ (Privacy Policy) วตัถุประสงค์หลกัของ

บทความน้ีคือการตรวจสอบวิธีการท่ีแตกต่างกนัจดัท่ีสมาชิกนอร์เวยใ์นมุมมองเก่ียวกบัคาศพัทข์องการทาความ

เขา้ใจในวิชาความสาคญัและตระหนักถึงนโยบายส่วนบุคคล อนัท่ีจริงบทความงานวิจยัน้ีมีข้อจาํกดั ทางดา้น

ประชากรศาสตร์และเป็นเป้าหมายสาหรับลูกคา้นอร์เวย  ์แต่มนัอาจจะแนะนาเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะช่วยพฒันา

นโยบายสาหรับการสานึกท่ีดีข้ึน กากวมเกิดข้ึนใหม่ในการักษาความปลอดภยัขอ้มูลท่ีไดย้กความเป็นส่วนตวัมาก

และปัญหาความไวว้างใจท่ีมีข้ึนอยู่กบับริบท ดงันั้นจึงมีความไม่แน่นอนและความเส่ียงหลายเห็นในวนัน้ีเก่ียวกบั

นโยบายความเป็นส่วนตวัและความไวว้างใจใช้บริการ มนัเป็นความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการก่อนท่ีจะแกไ้ข

นโยบายของพวกเขาท่ีจะแจง้ใหส้มาชิกของพวกเขา เพราะถา้พวกพวกเขาไม่ไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมน้ีแลว้มนัจะสร้าง

ความไวว้างใจการขาดดุลสาหรับสมาชิกของพวกเขา และส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้ีค่าความนิยมของพวกเขาและสา

หรับบทความน้ีเราไดน้าวิธีการแบบสอบถามข้ึนอยู่กบัลูกคา้มุมมองของตวัเอง โดยทัว่ไปตั้งขอ้สังเกตว่าก่อนท่ีจะ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว  (Examining a Norwegian Client’s Response over Information Security and 

Privacy Policy; Murtaza Hussain Shaikh, Noor Ahmed Ansari, 2015 : 165)  

2.6 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในปีท่ีผ่านมาโลกไดก้ลายเป็นสังคมท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดเพ่ิมมากข้ึน องค์กรมี

การเปล่ียนแปลงในสหัสวรรษใหม่ องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพการแข่งขนั การแสดงผลกาไรและการเติบโตของวตั

กรรมค่าประสบการณ์ของลูกคา้ ความพึงพอใจของพนกังานในการจดัการองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูน้าํตอ้ง

รักษาความสมดุลระหวา่งระบบและผูค้นสองประเภทของการเป็นผูน้าํ จะมีการระบุภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงและ
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ความเป็นผูน้าํในการทาธุรกรรม ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนเช่นท่ีจะกลายเป็นมหาวิทยาลยัท่ีโดดเด่นในธุรกิจ 

เอเชียผูน้ามีความรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และกลยุทธ์หลกัเพ่ือตอบสนองวิสยัทศัน์และกลยุทธ์หลกัขององค์กรได้

ยา้ยไปเร่ืองๆ จากแบบดั้งเดิมของระบบราชการ โครงสร้างเป็นโครงสร้างแนวนอนซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีซบัซอ้นและ

ยงัมีความยืดหยุน่ ดงันั้น บทบาทของผูน้าท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีคุณภาพของคนภายในองคก์รมีผลบงัคบัใช ้พนกังานทางาน

ไดดี้แกปั้ญหาและคาดว่าจะมีปัญหาท่ีอาจเกิดในอนาคต เม่ือใดก็ตามท่ีพนกังานจะกลายเป็นคนท่ีรับผิดชอบใน

องคก์รท่ีไม่เพียงแต่การแข่งขนัในตลาดทอ้งถ่ินของพวกเขา แต่ยงัสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัโลก การเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อผลกาไรและการเติบโตขององคก์ร  

ปัจจยัดา้นการสร้างความสมัพนัธ์อยา่งแนบแน่นและปัจจยัดา้นการลดส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนใจ กลยทุธ์

การสร้างความจงรักภกัดีในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอาง ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการสร้างพ้ืนฐานความ

จงรักภกัดี และปัจจยัดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึงควรให้ความสาคญักบัปัจจยัดา้นการสร้างพ้ืนฐานความ

จงรักภกัดี และดา้นการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ควบคู่กนัไปจึงจะก่อใหเ้กิด6  

ความจงรักภกัดีไดม้ากท่ีสุด (Strategies for Building Loyalty in Cosmetics Manufacturing Industry in Thailand; 

Worrapon Wangkananon, Sudaporn Sawmong, 2012 : 108)  

2.7 ความไว้วางใจและความเช่ือใจ (Trust) ความไวว้างใจเป็นส่ิงจาํเป็นต่อองค์การเพ่ือประสิทธิผลของ

องคก์าร ผลลพัธ์ทางบวกของการทางานเป็นผลสืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของความไวว้างใจ ภายในองคก์ารส่งผลต่อ

การเพ่ิมผลผลิตของพนกังานและความผูกพนักบัองคก์ารอย่างเขม้แขง็ (Nyhan & Marlowe, 1997) สาํหรับงานวิจยั

อ่ืนๆ แสดงถึงผลพวงหลกัของความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมและผลงานในหลายดา้น ทั้งการส่ือสาร

และการแบ่งปันขอ้มูล ความขยนั การยุติความขดัแยง้ ความผูกพนั รวมทั้ งผลงานส่วนบุคคลและผลงานของ

หน่วยงาน (Laka-Mathebula, 2004; Korsgaard, Brodt, & Whitener, 2002) มีผลการวิจยั ท่ีสอดคลอ้งกันว่า ความ

ไวว้างใจเป็นส่ิงสาํคญัและมีประโยชนต่์อกิจกรรมขององคก์ารทั้งทีมงาน ผูน้าํ การกาํหนดเป้าหมาย การประเมินผล

การปฏิบติังาน แรงงานสัมพนัธ์และการเจรจาต่อรอง (Elangovan & Shapiro, 1998; Mayeretal.,1995) ทศวรรษท่ี

ผ่านมาประเด็นความไวว้างใจมีความสําคญัเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง เป็นเร่ืองสาคญัในทฤษฎีองค์การและการวิจัย 

(Bijlsma & Koopman, 2003; Kramer, 2006) ความไวว้างใจเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งทาใหอ้งคก์ารดาํรงอยู่และประสบ

ผลสาํเร็จ เน่ืองจากการทาํงานร่วมกนัตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั แนวโนม้ในปัจจุบนัมีความหลากหลายขององคป์ระกอบ

ในการทาํงานมากข้ึน ความไวว้างใจกนัระหว่างสมาชิกในองค์การมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ความไวว้างใจเป็นแหล่ง

ทรัพยากรท่ีมาจากความร่วมมือเป็นพ้ืนฐาน (Shaw, 1997) และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของบุคคลในองค์การ 

ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์าร (Reynolds, 1997) ซ่ึงความไวว้างใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลกัท่ียึด

ส่วนต่าง ๆ เขา้ ไวด้ว้ยกนัและสามารถเอ้ืออานวยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย พร้อมกบัความเจริญเติบโตขององคก์าร 

หากองคก์ารใดปราศจากความไวว้างใจของบุคคล ในองคก์ารจะทาใหเ้สียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจดัการ

เป็นจํานวนมากกว่าองค์การจะประสบผลสาเร็จได้ ซ่ึงความไวว้างใจมีความสาคัญ ในหลายทางและเป็น

ส่วนประกอบท่ีจาเป็นในทุกประเภทในสัมพนัธภาพของมนุษย ์ซ่ึงยงัผลใหเ้กิดความราบร่ืนและเกิดคุณค่าในการ

แลกเปล่ียนต่าง ๆ ในวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (Good as cited in Mayer et al., 1995; Luhman as cited in Mayer et 

al., 1995) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นพ้ืนฐานของความคาดหวงัในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เขา้ใจผูอ่ื้นอยา่งชดัเจน

และเห็นไดช้ดั  
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ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายหรือผูผ้ลิต และผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค 

หากผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความเช่ือมัน่ในองคก์รหรือสินคา้แลว้ ความสัมพนัธ์ก็มนัถูกทาลายไปโดยปริยาย และนั้นจึง

เป็นส่ิงบ่งช้ีไดว้่าเพราะเหตุใดสินคา้หรือองค์กรใดๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ และใหค้วามไวว้างใจ จึงสามารถ

สร้างผลกาไร และมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงจาเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาด

ควรใหค้วามสาคญั และความใส่ใจในการสร้างข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา โดยยึดถือเป็นหัวใจสาํคญัในกลยุทธ์

การบริหารตราสินคา้ โดยหลกัการของความเช่ือมัน่คือการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัตราสินค้า 

ผูบ้ริโภคตอ้งการตราสินคา้ท่ีตนมีความ7  

เช่ือมัน่ ตราสินคา้ก็ตอ้งการความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคเช่นกนั ทัง่น้ีเพ่ือเป็นการรักษาความมัน่คงของความ

เช่ือมัน่ในตราสินคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ตลาดในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง ความเช่ือมัน่ในตรา

สินคา้นั้น เกิดจากความเช่ือท่ีว่า ตราสินคา้ไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค ตราสินคา้ท่ีประสบ

ความสาํเร็จ โดยไดรั้บความเช่ือมัน่สามารถดารงอยูไ่ดใ้นระยะยาว เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคท่ีมีความจงรักภกัดี  

ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้เกิดจากประสบการณ์การใชต้ราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑห์รือการ

ให้บริการ ความเช่ือมัน่เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกหรือเป็นเร่ืองของอารมณ์มากกว่าความเป็นเหตุเป็นผล 

ดงันั้นตราสินคา้ตอ้งสามารถเช่ือมโยงเขา้ไปในจิตใจ และความรู้สึกของผูบ้ริโภคหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การ

เขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภคนั้นเอง การสร้างความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ เป็นกระบานการในการส่ือสารระหว่างเจา้ของ

สินคา้หรือผูข้ายกบัผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างทศันคติ และประสบการณ์ท่ีดี เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดการยอมรับในตราสินคา้

นั้นๆ  

2.8 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา

โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือเคร่ืองสาอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัการบอกต่อบนเครือข่ายสงัคมออนไลนข์องการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นโซเชียล

เน็ตเวิร์ค ปัจจยัการรับรู้ต่อการรักษาขอ้มูลของผูบ้ริโภคอย่างเป็นความลบัของการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านโซเชียล

เน็ตเวิร์ค ปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองสาอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค และกาหนดให้ปัจจยั

ดงักล่าว เป็นตวัแปรตน้ และปัจจยัความไวว้างใจต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นตวั

แปรตาม  
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สมมตฐิานการวจิยั  

ปัจจัยและอิทธิพลมีความสัมพนัธ์ทาให้เกิดความไวว้างใจต่อผูบ้ริโภค การบอกต่อบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ การรับรู้ในการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

3. วธีิการศึกษา  

การวิจยัเร่ืองความไวว้างใจต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ในบทน้ีจะกล่าวถึงการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล  

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองสาอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

โซเชียลเน็ตเวิร์ค  

ขนาดตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประมาณ 385 คน และผูวิ้จยัไดมี้การเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างอีก 15 คน 

เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดของขอ้มูล และเพ่ือความสมบูรณ์ของตัวอย่าง จึงกาํหนดให้ขอ้มูลเป็น 400 

ตวัอยา่ง  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัไดศึ้กษารวบรวมเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง จากนั้นนามาสร้างขอ้คาถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ สอบถามเก่ียวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ

การศึกษา 4) อาชีพ 5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6) ประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ลกัษณะ

ของคาํถามเป็นแบบคาตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวและหรือเติมคาลงใน

ช่องวา่งท่ีกาหนดให ้ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามแนวคิดของ 

Morgan and Hunt (1994) และ Liu et al. (2004) มีขอ้คาํถาม จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การบอก

ต่อ 2) การรักษาความเป็นส่วนตวั และ 3) ความพึงพอใจ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Interval 

Scale) โดยระดบัคะแนน 1 2 3 4 และ 5 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไม่เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ตามลาดบั 9  

ส่วนท่ี 3 ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถาม

ตามแนวคิดของ  McKnight and Chervany (2002) มีข้อคําถาม  จานวน  20 ข้อ  แบ่งออกเป็น  4 ด้าน  ได้แก่  1) 

ความสามารถ 2) ความสะดวกสบาย 3) ความซ่ือสัตย ์และ 4) ความสามารถในการคาดการณ์ ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบประมาณค่า 5 ระดบั (Interval Scale) โดยระดบัคะแนน 1 2 3 4 และ 5 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไม่เห็นดว้ย 

ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ตามลาํดบั  

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. นําแบบสอบถามพร้อมหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย  เ พ่ือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม  

2. นาํแบบสอบถามไปสมัภาษณ์ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองสาอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 ฉบบั  

3. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนครบถว้น จานวน 400 ฉบบั โดยแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ใน           

คาํตอบทุกแบบสอบถาม  

4. นาแบบสอบถามมาตรวจนับคะแนนตามท่ีกาหนดไว ้แลว้นาขอ้มูลมาบันทึกลงรหัส และดาเนินการ

วิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการวิเคราะห์ โดย

มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 - 4 ดงัน้ี วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษาการบอกต่อในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่าน

โซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ศึกษาการรักษาความเป็นส่วนตวัในการ

ซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ศึกษาความพึง

พอใจในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 

ศึกษาความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ี
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ไดข้อ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม และไดจ้ากค่าคะแนนท่ีผูต้อบแบบสอบถามเรียงลาํดบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ขอ้ความท่ีกาหนดให ้ซ่ึงใชก้ารแปลความหมายแบบอิงเกณฑ ์ 

2. เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 5 – 7 ดงัน้ี วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 5 อิทธิพลของการบอกต่อบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีมีต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 6 

อิทธิพลของการรับรู้ในการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสาอาํงผ่าน

โซเชียลเน็ตเวิร์ค วตัถุประสงค์ข้อท่ี 7 อิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) วิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) และ

กาํหนดระดบันยัสาคญัทางสถิติ (Level of Significance) ท่ีระดบั 0.05  

4. ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ  

จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานในการศึกษา ผูวิ้จยัคาดว่าผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจในการซ้ือ

เคร่ืองสาอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองสาอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยมีปัจจยั

การบอกต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของการซ้ือเคร่ืองสาอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ปัจจยัการรับรู้ต่อการรักษา

ขอ้มูลของผูบ้ริโภคอย่างเป็นความลบัของการซ้ือเคร่ืองสาอางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองสาอางผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
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ปัจจยัทางการตลาดที่มคีวามสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดั

ไฟฟ้า LED ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Market Factors that Relation to the Perception of Person about Energy Saving 

Tube LED of Consumer in Bangkok 

นายวรกร  คงโชคชยั1 ,รองศาสตราจารย ์สุธรรม พงศส์าํราญ, M.Com2 ,ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทรงพร  หาญสนัติ, 

D.B.A.3 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ของ

บุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชน

ท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร และรู้จกัหรือเคยซ้ือหลอดประหยดัไฟ LED รวมทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัการรับรู้ 

ของบุคคล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใชส้ถิติ t-test สถิติ F-test แบบการวิเคราะห์ One-way ANOVA และใชสู้ตรตามวิธี Least Significant Difference 

(LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร และ สถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ สถานภาพ และการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้

ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในทุกดา้นแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในด้าน

คุณภาพ แรงจูงใจ และข่าวสารขอ้มูลแตกต่างกนั และพบว่าปัจจยัทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั 

การรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในดา้นราคา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นแรงจูงใจ และดา้น

ข่าวสารขอ้มูล ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การรับรู้ 

Abstract 

This research aims to study the behavior and factors that marketing factors that Relation to the perception of Person 

about Energy Saving Tube LED of Consumer in Bangkok. The study was a quantitative research by using 

questionnaires survey to collect information from 385 sampling sets of people living in Bangkok. Who know about 

Energy Saving Tube LED and analyzing the set of data by applying descriptive statistics which include frequency, 

percentage, mean and standard deviation. After that analyzing with inference statistics by using statistic t-test F-

test One-way ANOVA Least Significant Difference (LSD) Pearson‘s correlation coefficient testing at a significant 

level of 0.05. 
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The results showed that most of sampling agree with the intention the results showed that the samples between 

different status and education are positively correlated with the perception of people about energy saving LED 

Tube in all different aspects. Samples with average revenue per month and have a different relationship with the 

awareness of individuals about energy saving LED Tube in terms of quality news, information and motivation is 

different. And found that the overall market has a positive relationship with. Recognition of individuals in power 

saving LED Tube in price the most, followed by the motivation and information respectively. 

 

Keywords : marketing factors, perception 
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1.บทนํา 

 

ในปัจจุบนัการใชพ้ลงังานในประเทศไทยไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วพร้อมกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าซ่ึงมีอตัราการใชเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากการขยายตวั

ในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นปัจจยัหลกั ทาํใหภ้าครัฐตอ้งเร่งออกนโยบายประหยดัพลงังานไฟฟ้า ทั้ง

โดยผ่านหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนในหลายรูปแบบ สําหรับหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีรับผิดชอบในดา้นนโยบายดงัดงักล่าว คือการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซ่ึงมีความพยายามหา

มาตรการในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยมีการการพฒันาเทคโนโลยีหลอด LED เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 1955 เม่ือรู

บิน บราวน์ สไตน์ (Rubib Braunstein) นกัวิทยาศาสตร์ของบริษทัอาร์ซีเอ (RCA, Radio Corporation of America) 

ไดร้ายงานเร่ืองการเปล่งรังสีอินฟราเรดออกมาของสารแกลเลียมอาร์เซไนด ์(GaAs) และโลหะก่ึงตวันาํชนิดอ่ืนๆ 

สามารถประดิษฐ์ LED ให้แสงสีแดงออกมาได ้ต่อมาจึงเร่ิมมีการพฒันาหลอด LED ให้แสงสีอ่ืนทยอยตามกนั

ออกมา ในปี 2013 ท่ีผ่านมา ผูผ้ลิต Chip LED ทัว่โลกมีรายไดร้วมกว่า 60,000 ลา้นบาท ในตลาดประเทศไทย 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรียบทางสิทธิบตัรและไดรั้บประโยชน์จากตลาดหลอดไฟท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทั 

Nichia ผูผ้ลิตจากญ่ีปุ่น มีการเติบโตของรายไดท่ี้สําคญักว่าร้อยละ 70 ส่วนแบ่งรายไดข้องบริษทัในประเทศจีน

เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 29 

 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีแนวโนม้ดา้นการตลาดของหลอดประหยดัไฟ LED จะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยธุรกิจ 

LED นั้นสามารถจาํแนกไดห้ลายประเภท อาทิ หลอดไฟ LED ไฟแสงสวา่งท่ีใชใ้นธุรกิจยานยนต ์และจอ LED โดย

มีการคาดการณ์ถึงปริมาณมหาศาลนับหลกัร้อยลา้นดวงโคมของตลาด LED ท่ีจะเติบโตจากภาพรวมหลักพัน             

ลา้นหน่วย 
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2.การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1. ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง วิชาท่ีเก่ียวกบัประชากร โดยคุณสมบติัเฉพาะ

ของคน ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล โดยคุณสมบติัต่างๆเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสาร 

อย่างไรก็ตามในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆนั้น จาํนวนของผูรั้บสารก็จะมีปริมาณท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น 

วิธีการท่ีดีท่ีในสุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารประกอบไปดว้ยจาํนวนคนมากก็คือ การจาํแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่มๆ 

ตามลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ีย การศึกษา และอาชีพ เป็นตน้ หรืออาจะมีศาสนา 

เศรษฐกิจ กล็ว้นแต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน (เจนจิรา ปิยะภกัด์ิเมธี, 2557) 
 

1.2. ทฤษฎีการรับรู้ 

จาํเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2556) ไดส้รุปไวว้า่ การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอนัเป็น

ผลจากการไดรั้บประสบการณ์แลว้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมน้ีทาํใหผู้เ้รียนเผชิญกบั

สถานการณ์ชนิดเดียวกนัแต่มีการตอบสนองท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น เดก็ท่ีเคยจบัไฟเป็นคร้ังแรกแลว้รู้วา่ร้อน ใน

คร้ังต่อไปกจ็ะไม่ทาํดงัเช่นคร้ังแรกอีก โดยมีปัจจยัดา้นการรับรู้ไวเ้ป็นขอ้ ดงัน้ี 

 การเ รียนรู้ด้านคุณภาพ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคุณภาพ (Quality Characteristics) จะเป็น

คุณลกัษณะท่ีกาํหนดคุณภาพของสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ของผลิตภณัฑโ์ดยสามารถประเมินคุณภาพของสินคา้ต่างๆ จาก

การพิจารณาคุณสมบติั 

 การเรียนรู้ดา้นราคา ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคทาํการประเมินทางเลือกและทาํ

การตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือทาํให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ 

การเรียนรู้ดา้นแรงจูงใจ แรงจูงใจ จะเป็นตวักระตุน้ ช้ีนาํ และหลอมรวมพฤติกรรมของมนุษย ์เป็นสภาวะ

ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และเป็นสภาวะทางจิตวิทยา ท่ีจะนาํบุคคลไปสู่วิธีการท่ีจะทาํให้เกิดความพอใจทั้งทางดา้น

กายภาพ และทางดา้นจิตวิทยาและสงัคมดว้ย 

การเรียนรู้ดา้นข่าวสารขอ้มูล การเรียนรู้ดา้นข่าวสารขอ้มูลจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสาร 

ท่ีไดรั้บรวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสาร ดว้ยกลไกในการเลือกเฟ้น การมองเห็นและเขา้ใจปัญหาต่างๆ 

1.3. ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (อจัจิมา เศรษฐบุตร, 2557) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นถึงความคุม้ค่า คุม้

ราคา ของผลิตภณัฑ ์รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือใหค้วามสะดวก

แก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในตวัสินคา้ และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง ท่ีเรียกวา่ ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 4Ps ดงัต่อไปน้ี 
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ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง การมีสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ในทาง

ปฏิบติันกัการตลาดท่ีจะผลิตหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑช์นิดใด 

ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และยินดีจ่าย เพราะมองว่าคุม้ค่าโดยขั้นตอนการ

วางแผนดา้นราคา 

การจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงการจดัจาํหน่าย การกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกับ

พฤติกรรมการซ้ือหา และใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด

พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

 

3.วธีิดําเนินการวจิัย 

1. ระเบียบวิธีวิจยั ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้

ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ โดย

แบ่งลกัษณะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาได้

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ และ ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบในการ

ทาํศึกษานั้น ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ เอกสารงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาศึกษาในคร้ังน้ี 

2. ขั้นตอนการวิจยั ใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 385 ชุด ประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 8 ขอ้ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้เร่ืองหลอดประหยดัไฟ LED จาํนวน 18 ขอ้ และ

ปัจจยัดา้นการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ของผูบ้ริโภค จาํนวน 6 ขอ้ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ี

ผูศึ้กษาไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยซ้ือหรือใชห้ลอดประหยดั

ไฟ LED และ ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบในการทาํศึกษานั้น ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้จากหนงัสือ 

ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ เอกสารงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาศึกษาในคร้ังน้ี โดย

เร่ิมจากการสืบคน้ ขอ้มูลทุติยภูมิจากตารางการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้

เทคนิคการศึกษาเชิงพรรณนา และใชเ้ทคนิคการศึกษาเชิงสาํรวจ โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาขอ้มูล 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง และไดค้ดัเลือกจนไดจ้าํนวนแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์ และใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติประกอบดว้ย ค่า

ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ F-test แบบการวิเคราะห์ One-way ANOVA และใชสู้ตร

ตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร และ สถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
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4.ผลการวจิัย 

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็นตารางต่างๆไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียส่วนมากของปัจจยัส่วนบุคคล 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคยซ้ือหลอดประหยดัไฟ LED หรือไม่                  เคย 385 100.0 

มถีิ่นที่พกัอาศัยอยู่ในจังหวดักรุงเทพฯหรือไม่       มี 385 100.0 

เพศ                                        ชาย 312 81.0 

อายุ                                        26 ถึง 30 ปี 168 43.6 

ระดบัการศึกษา                     ปริญญาตรี 230 59.7 

อาชีพ                                    พนกังานบริษทัเอกชน 163 42.3 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน              15,001 ถึง 30,000 บาท 218 56.6 

สถานภาพ                             แต่งงาน 218 56.6 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียส่วนมากของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างทุกคน เคยซ้ือหรือใชห้ลอดประหยดัไฟ LED และมีท่ีอยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 81.0 มีอายุ 26 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.7 มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.6 มี

สถานภาพแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 56.6 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียปัจจยัทางการตลาด 

ปัจจยัทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. แปรผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.68 .355 มาก 

ดา้นราคา 3.32 .398 ปานกลาง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.77 .357 มาก 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.68 .264 มาก 

รวม 3.62 .190 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.62 เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของปัจจยัทางการตลาดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 3.77 และในดา้นราคานอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.32 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียส่วนมากของการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล  ร้อยละ 

หลอดไฟที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน        หลอดประหยดัไฟ LED  71.9 

พจิารณาการซ้ือหลอดไฟจาก           หลอดเดิมขาด หรือใชง้านไม่ได ้  40.8 

ความคุ้มค่าที่ได้รับ                            มีความคุม้ค่า แต่มีราคาท่ีสูงเกินไป  58.7 

หากมโีปรโมช่ันจะทดลองใช้             ทดลองใชง้าน  82.3 

เลือกซ้ือหลอดไฟ LED เน่ืองจาก     จากการคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง  46.5 

ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก                    จากการคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง  37.1 

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียส่วนมากของการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดั

ไฟฟ้า LED พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช ้หลอดประหยดัไฟ LED คิดเป็นร้อยละ 40.8 ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บจากการ

ใชห้ลอดไฟ LED เม่ือเปรียบเทียบกบัหลอดไฟประเภทอ่ืน พบวา่ มีความคุม้ค่า แต่มีราคาท่ีสูงเกินไป คิดเป็นร้อยละ 

58.7 หากมีการปรับลดราคา หรือมีโปรโมชัน่ของหลอดไฟ LED ลงจะทดลองใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 82.3 หาก

หลอดไฟท่ีบา้นท่านใชก้ารไม่ได ้ท่านจะเลือกซ้ือหลอดไฟ LED เน่ืองจากมีการคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 และ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองหลอดไฟ LED จากการคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 37.1 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะทาํใหมี้ความสัมพนัธ์

ต่อการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะทาํใหมี้

ความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ของบุคคลในเร่ือง 

หลอดประหยดัไฟฟ้า LED แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพ
ศ 

อา
ย ุ

ส
ถา

น
ภา

พ
 

รา
ยไ

ดเ้
ฉลี่

ย 

กา
รศึ

กษ
า 

อา
ชีพ

 

ดา้นคุณภาพ     √    √    √    √    √ 

ดา้นราคา     √    √     √  

ดา้นแรงจูงใจ     √    √    √    √    √ 

ดา้นข่าวสารขอ้มูล     √    √    √    √    √ 

หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่า t-test การ

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test (One-Way ANOVA) และการทดสอบ 

Least Significant Difference (LSD) โดยพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ สถานภาพ และการศึกษาท่ี
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แตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในทุกดา้นแตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของบุคคลในเร่ือง

หลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในดา้นคุณภาพ แรงจูงใจ และข่าวสารขอ้มูลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของบุคคลใน

เร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED 

ปัจจยัทางการตลาดมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของบุคคล 

ในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED 
ปัจจยัทางการตลาด 

ด้านคุณภาพ  

ด้านราคา 3 

ด้านแรงจูงใจ 2 

ด้านข่าวสารข้อมูล 2 

1, 2, 3, 4 และ 5 หมายถึง ระดบัความสัมพนัธ์ในระดบั นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ตามลาํดบั โดยทุกค่ามี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั พบวา่ปัจจยัทางการตลาดโดยรวม

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของบุคคลในเร่ืองหลอดประหยดัไฟฟ้า LED ในดา้นราคา ในระดบัปานกลาง 

ดา้นแรงจูงใจ ในระดบันอ้ย และดา้นข่าวสารขอ้มูล ในระดบันอ้ย 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

ผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ลดา เกียรติพงษ์พนัธ์ (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลของอาคารสาํนกังานของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ปัจจยัดา้น

การตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลของอาคารสาํนกังานเรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี อนัดบัหน่ึงคือปัจจยัดา้นสถานท่ี 

ปัจจัยท่ีสองคือรูปแบบของอาคารสํานักงาน ปัจจัยท่ีสามคือด้านราคา ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือด้านการส่งเสริม

การตลาด นอกจากน้ียงัพบว่าส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลของอาคารสํานกังานเรียงลาํดบัความสําคญัคือ 

อินเตอร์เน็ต โบรชวัร์ และป้ายโฆษณากลางแจง้ 

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิภาศ โดอินทร์ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความ

แตกต่างของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได ้มีผลทาํให้การรับรู้เร่ืองขอ้มูลของสินค้า

แตกต่างกนั และมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่วนความแตกต่างของอาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ และรายได ้จะทาํใหค่้าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั สาํหรับปัจจยัในการใชบ้ริการ

ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํให้การรับรู้เร่ืองขอ้มูลสินคา้ 

และค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
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ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณลกัษณ์ พูนสวสัด์ิ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้และกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็กส่วนบุคคล ในจงัหวดันครปฐม พบว่า 1. 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการรับรู้ขอ้มูลและการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

ส่วนบุคคล 2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นการรับรู้ปัญหาท่ีสาํคญัคือการมีรถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ส่วนบุคคลใชท้าํให้

เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง 3. การบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นแสวงหาขอ้มูลท่ีสาํคญั คือ มีความจาํเป็นตอ้ง

แสวงหาขอ้มูลเพราะรู้สึกเส่ียงต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ส่วนบุคคล 4. กระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้น

ประเมินทางเลือกท่ีสาํคญัคือขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคมีความจาํเป็นมากท่ีสุด 5. กระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นการ

เลือกซ้ือท่ีสาํคญั คือระยะเวลาในการผอ่นดาวนแ์ละดอกเบ้ียมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 6. กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือขั้นความรู้สึกหลงัซ้ือท่ีสําคัญในลกัษณะความพึงพอใจ คือการบริการหลงัการขายท่ีดี 7. ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กส่วนบุคคลคือความทนทานในการใชง้าน ราคาขายท่ี

สมเหตุสมผล การมีศูนยใ์หบ้ริการมากและบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ของพนกังานขาย 

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพร ประยูรวงศ ์(2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการรับรู้และทศันคติ

การซ้ือนํ้ ามนัพืชของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาในการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัพืชท่ี

สาํคญัคือ ชนิดของวตัถุดิบท่ีใชส้กดัเป็นนํ้ามนัพืช และการมีคุณค่าดีต่อสุขภาพ สาํหรับพฤติกรรมในการเปิดรับส่ือ 

จะเปิดรับส่ือโทรทศันม์ากท่ีสุด รองลงมาคือหนงัสือพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เห็นการโฆษณาจากนํ้ามนัพืช

จากส่ือโทรทศัน์ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร และการพิจารณาในการ

ตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัพืชอย่างมีนัยสําคญั ดา้นราคาควรกาํหนดให้เหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายควรวาง

จาํหน่ายให้ทัง่ถึงท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขายควรใชส่ื้อโฆษณาทางโทรทศัน์และเสริมดว้ยหนังสือพิมพ ์และ

อินเตอร์เน็ต เพ่ือสร้างการรับรู้ขอ้มูล และความน่าเช่ือถือของสินคา้ และผูบ้ริโภคชอบการส่งเสริมการขายโดยการ

ลดราคามากท่ีสุด 
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การลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากการรอคอยในการส่งมอบสินค้าของโรงงาน XYZ 
Waste Reduction due to Delayed Product Delivery of XYZ Factory 

รชาดา เชาวน์โพธิรัตน์1 และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Rachada Chaophothirat and Panutporn Ruangchoengchum 

  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ โดย
ใช้แผนผัง IDEF (Integration definition Modeling) ในการแสดงถึงความเช่ือมโยงรวมถึงปัจจัยต่างๆท่ีใช้ใน
กระบวนการท างานในระบบ และศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ 
การศึกษาสาเหตุน้ีจะใช้แผนผังอิทธิพล (Influence Diagram) เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงสาเหตุและปัญหา ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะใชโ้รงงาน XYZ เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่าความสูญเปล่าเกิดข้ึนในกระบวนการส่งมอบ
สินคา้ ท าให้ส่งมอบสินคา้ไม่ทนัเวลา โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสินคา้คงคลงั และการขนส่ง จากผลการศึกษาน้ีผู ้
ศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการทางการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากกระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน XYZ 
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: แผนผัง IDEF, แผนผังอิทธิพล, ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย, การส่งมอบสินคา้ 
 

Abstract 
This independent study aimed to examine waste stemmed from delayed product delivery.  Integration Definition 
(IDEF) modeling was applied to illustrate relationship and factors used for operational process in a system.  
Moreover, this paper also investigated the cause of waste related to the delayed product delivery utilizing 
Influence Diagram to demonstrate the relationship between cause and problem.  In this study, XYZ Factory was 
applied as a case study.  The findings showed that the waste was stemmed from the product delivery process 
which resulted in the delayed delivery.  The main cause of this problem was associated with inventory and 
transport.  The conclusion of this paper was beneficial to provide resolutions towards the waste reduction due to 
the delayed product delivery of XYZ Factory. 
 
Keywords: IDEF Modeling, Influence Diagram, Waste due to Delay, Product Delivery 
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1. บทน า 
 
     การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีขั้นตอนในการด าเนินงานหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีความส าคญัแตกต่างกนั
ออกไป หน่ึงในขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีส่งผลถึงธุรกิจโดยตรงและเป็นขั้นตอนท่ีขาดไม่ได้ส าหรับการท าธุรกิจ คือ 
ขั้นตอนการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีอยู่ตน้น ้ า กลางน ้ า หรือปลายน ้ า ลว้นแต่ตอ้งมีกระบวนการขนส่งดว้ยกนั
ทั้งส้ิน และขั้นตอนการขนส่งหรือการส่งมอบสินคา้ไดถู้กจดัล าดบัความส าคญัไวล้  าดบัตน้ๆของการท าธุรกิจก็วา่ได ้
ดงัจะเห็นไดจ้ากธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการรับจา้งขนส่งสินคา้ต่างๆ หรือแมแ้ต่บริษทัใหญ่ๆต่างก็ให้ความส าคญักบัการ
ขนส่งเป็นอย่างมาก ดงันั้นการขนส่งจึงเป็นเป็นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จไดแ้ละยงั
เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของประเทศไดอี้กทางหน่ึง จะเห็นไดว้่าการขนส่งช่วยน าความเจริญมาสู่เศรษฐกิจของ
ประเทศแต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการเช่นเดียวกนั อีกทั้งการขนส่งยงัตอ้งค านึงถึง
การจดัการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่ของการขนส่งมวลชนจ าเป็นตอ้งมี
ระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ หากมองในแง่ของการขนส่งสินคา้ก็จ าเป็นตอ้งมีวิธีการทางโลจิสติกส์เขา้มา
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ การขนส่งมีหลายหลากประเภทและการขนส่งทางบกถือว่าเป็นประเภทท่ีนิยมใชก้นั
แพร่หลายมากท่ีสุด การขนส่งทางบกจะใชร้ถยนต์หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) ในการขนส่งจึงถือไดว้่า
เป็นหัวใจของการขนส่งก็วา่ได ้ในการด าเนินธุรกิจจะตอ้งมีขั้นตอนการส่งมอบสินคา้ไปสู่ผูรั้บหรือลูกคา้ และการ
ส่งมอบสินคา้น้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก หากมีการ
ส่งมอบสินคา้ท่ีไม่ทนัเวลาอาจส่งผลให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจและอาจเปล่ียนไปจา้งโรงงานอ่ืนในการผลิตสินคา้
แทน ดงันั้นการส่งมอบสินคา้จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดผลดีกบัทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายลูกคา้  
     โรงงาน XYZ เป็นผูผ้ลิตรายย่อยในอุตสาหกรรมพลาสติก สินคา้หลกัของโรงงาน คือ ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก
ทัว่ไป โรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้คนกลางและอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นเดียวกนั ลกัษณะการส่งมอบสินคา้โดยปกติแลว้จะเป็นการขนส่งทางรถยนต์
หรือรถบรรทุก ในการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ โดยทัว่ไปโรงงานมีการผลิตสินคา้เฉล่ียท่ี 100,000 ช้ินต่อเดือน มี
การส่งมอบสินคา้เฉล่ียท่ี 60 คร้ังต่อเดือน โดยทัว่ไปแลว้การส่งมอบสินคา้จะตอ้งส่งมอบโดยเฉล่ีย 100,000  ช้ินต่อ
เดือน แต่ในความเป็นจริงสามารถส่งมอบสินคา้ไดเ้พียง 70,000 ช้ินต่อเดือนเท่านั้น สินคา้ท่ีส่งมอบไม่ทนัเวลาคิด
เป็น 30% ของสินคา้ทั้งหมดท่ีตอ้งส่งมอบให้กบัลูกคา้ในแต่ละเดือน อย่างไรก็ตามผูจ้ดัการโรงงานก าลงัเผชิญกบั
ปัญหาการส่งมอบสินคา้ไม่ทนัเวลาน้ีอย่างต่อเน่ือง และท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจอยา่งมากท่ีโรงงานไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างทนัท่วงที ท าให้ลูกคา้มองหาผูผ้ลิตรายอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการสินคา้ไดต้ลอด ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือท าใหโ้รงงานมีรายไดล้ดลงจากสินคา้ท่ีส่งมอบไม่ทนัเวลา อีกทั้งยงัมี
สินคา้ท่ีคา้งสตอ็กและท าใหเ้กิดตน้ทุนจมอีกดว้ย 
     ผลจากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาในประเดน็ท่ีเก่ียวกบั การลดเวลาส่งมอบสินคา้โดยใช้

แผนภาพ IDEF ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆและใชห้ลกัการ ECRS ในการช่วยลดเวลาในการ

ส่งมอบสินค้า (อัมรินทร์ ทองดี  และจิตรา รู้กิจการพาณิชย์, 2554) การใช้แผนภาพ IDEF ในการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ ใชก้ารจดัการและระบบความคุมบนพ้ืนท่ีผลิตเพ่ือแกปั้ญหาการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 
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รวมถึงเพ่ือความคล่องตวัในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (สถิตเทพ สังข์ทอง และปารเมศ ชุติมา, 

2556) แต่ส่วนนอ้ยยงัไม่ไดศึ้กษาในประเด็นท่ีเจาะจงถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยโดยเฉพาะและใชค้วาม

เช่ือมโยงของแต่ละกิจกรรมทั้งระบบมาแจกแจงรายละเอียดเพ่ือใหเ้ห็นถึงการรอคอยท่ีเกิดข้ึน 

     ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ของ

โรงงาน XYZ และศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน 

XYZ เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากกระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน 

XYZ ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย 
 

     ในกระบวนการผลิตมกัพบความสูญเปล่าเกิดข้ึนเสมอ และความสูญเปล่าน้ีเกิดจากกิจกรรมท่ีไม่ท าให้เกิด
ประโยชน์หรือมูลค่าต่อสินคา้ เม่ือเกิดความความสูญเปล่าข้ึนจะส่งผลกระทบต่อเวลาในการผลิต ตน้ทุนการผลิต 
หรือแมแ้ต่คุณภาพของการผลิต แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือมีความสูญเปล่าเกิดข้ึนก็ยอ่มมีผูคิ้ดคน้แนวทางการแกไ้ขเพ่ือลด
ความสูญเปล่าเหล่าน้ี แนวคิดหน่ึงท่ีคิดค้นโดย Taiichi Ohno คือ แนวคิดเก่ียวกับความสูญเปล่า 7 ประการซ่ึง
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี  

1. การผลิตมากเกินไป (Over-Production) 

2. กระบวนการผลิตมากเกินไป (Over-Processing)) 
3. การขนส่ง (Transportation) 
4. การเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory) 
5. การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น (Motion) 
6. การรอคอย (Delay) 
7. การผลิตของเสีย (Defect) 

     จากแนวคิดเก่ียวกบัความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ หากเกิดความสูญเปล่าข้ึนไม่ว่าจะประการใดก็จะส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจทั้งส้ิน ดงันั้นจึงควรขจดัความสูญเปล่าน้ีออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2.2 กระบวนการส่งมอบสินคา้ 
     กระบวนการส่งมอบสินคา้จะเป็นกิจกรรมต่อจากการจดัเก็บสินคา้คงคลงั เม่ือไดรั้บค าสัง่จากลูกคา้แลว้สินคา้จะ
ถูกขนถ่ายมายงัยานพาหนะเพ่ือการส่งมอบต่อไป ซ่ึงการส่งมอบสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินคา้ดว้ย 
เม่ือสินคา้ถูกล าเลียงข้ึนบนยานพาหนะ พร้อมส าหรับส่งมอบใหลู้กคา้โดยใชพ้นกังานเป็นผูจ้ดัเรียง หลงัจากนั้นจะ
ถูกส่งไปยงัพ้ืนท่ีรวบรวมสินคา้ท่ีถูกจดัสรรไวต้ามตารางเวลาของยานพาหนะขาออก อาจมีพ้ืนท่ีรวมสินคา้เพียง
พ้ืนท่ีเดียวหรือมากกวา่กไ็ดส้ าหรับประตูขนถ่ายสินคา้แต่ละประตู  
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   การล าเลียงสินคา้มกัเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าช่วงเวลาสั้นๆ ซ่ึงสามารถผ่อนเวลาลงไดบ้า้งถา้สามารถล าเลียงสินคา้
ข้ึนบนยานพาหนะไดล่้วงหน้า หากลูกคา้วางแผนการเดินทางมารับสินคา้เองจะตอ้งมีการรวบรวมสินคา้เพ่ือรอ
ลูกคา้เดินทางมารับ กรณีน้ีจ าเป็นตอ้งมีการประสานงานท่ีดีเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ใหสิ้นคา้นั้นกินพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ 
2.3 แผนผงั IDEF (Integration definition Modeling) 
     ในการอธิบายถึงกระบวนการท างานต่างๆในระบบการด าเนินงานและบอกถึงความเช่ือมโยงของกระบวนการ
ต่างๆในระบบโดยจะใช ้แผนผงั IDEF (Integration definition Modeling) เน่ืองจากสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ
ในภาพรวมไปจนถึงรายละเอียดย่อยๆ แผนผัง IDEF ประกอบด้วยกล่องส่ีเหล่ียมท่ีใช้แทนกิจกรรมหรือ
กระบวนการท างาน และมีลูกศรช้ีจากกล่องส่ีเหล่ียม ลูกศรน้ีมี 4 ชนิดแต่ละชนิดใช้แทนปัจจยัประเภทต่างๆท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้นๆ (ดงัรูปท่ี 1)ไดแ้ก่ 
 1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ วตัถุดิบหรือขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะถูกแทนดว้ยลูกศรช้ี
เขา้ท่ีอยูด่า้นซา้ยของกล่องส่ีเหล่ียม 
 2. ปัจจยัน าออก (Output) คือ ผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะถูกแทนดว้ยลูกศรช้ี
ออกท่ีอยูด่า้นขวาของกล่องส่ีเหล่ียม 
 3. การควบคุม (Control) คือ การควบคุมหรือเง่ือนไขในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะถูกแทนดว้ยลูกศรท่ีอยู่
ดา้นบนของกล่องส่ีเหล่ียม 
 4. กลไก (Mechanism) คือ ส่ิงท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะถูกแทนดว้ยลูกศรท่ีอยู่ดา้นล่างของ
กล่องส่ีเหล่ียม 
 

 
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของแผนผงั IDEF 
 
 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     สถิตเทพ สังขท์อง และปารเมศ ชุติมา, (2556) ไดท้ าการศึกษาปัญหาการขนส่งสินคา้ท่ีล่าชา้โดยการใชเ้คร่ืองมือ
เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมภายในโรงงานและหาสาเหตุเพ่ือน ามาปรับปรุงและพฒันาระบบ
การจดัการบนพ้ืนท่ีการผลิต เม่ือมีกระบวนการไหลของวตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูลจะท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงถึง
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กนัในแต่ละแผนกของโรงงาน โดยจะใช้เทคนิค IDEF0 (Integration definition level 0) เพ่ือมาวิเคราะห์ถึงความ
เช่ือมโยงต่างๆระหวา่งกิจกรรมภายในโรงงาน ทั้งยงัสามารถช่วยใหเ้พ่ิมความคล่องตวัในการตอบสนองต่อความ 
 
ตอ้งการของลูกคา้ไดอี้กดว้ย และยงัช่วยให้แกปั้ญหาหลกัของโรงงานซ่ึงก็คือการรอคอยจากการส่งมอบสินคา้จาก
เดิม 17,107 เส้นต่อเดือน (มูลค่าความเสียโอกาส 9.30 ลา้นบาทต่อเดือน) ให้เหลือเพียง 7,753 เส้นต่อเดือน (มูลค่า
ความเสียโอกาส 9.30 ลา้นบาทต่อเดือน) ซ่ึงเม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตสิ์นคา้ท่ีส่งมอบล่าชา้แลว้ลดลงจากเดิมถึง 54.68% 
     อมัรินทร์ ทองดี และจิตรา รู้กิจการพานิช, (2554) ไดท้ าการศึกษาแนวทางการลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต 
เพ่ือพฒันากระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรม และเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
โดยการใช้แผนผงั IDEF0 (Integration definition level 0) เพ่ือแสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมย่อยท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน่วยงาน พบว่าสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดการรอคอยคือกระบวนการท างานไม่เหมาะสม จึงไดวิ้เคราะห์และ
พฒันากระบวนการธุรกิจใหม่ โดยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการบ่งช้ีคุณค่าของกิจกรรมต่างๆและใชห้ลกัการ ECRS 
มาปรับปรุง ซ่ึงผลการปรับปรุงพบวา่สามารถลดระยะเวลาการท างานในกระบวนการเหลือเพียง 712 ชัว่โมงจากเดิม 
835 ชัว่โมง คิดไดเ้ป็น 15% จากจ านวนชัว่โมงท่ีลดลง 
     ศจีวลัย ์ไวยานิกรณ์ และสีรง ปรีชานนท,์ (2554) ไดท้ าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการคลงัสินคา้ของบริษทั
เคร่ืองด่ืม เพ่ือแกปั้ญหาการส่งสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆไม่ทนัตามก าหนด และเกิดความซ ้ าซอ้นท่ีไม่เป็นประโยชนข้ึ์น
โดยใชแ้ผนผงั IDEF ในการวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการต่างๆทางธุรกิจ และน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุต่อโดย
ใช้แผนผงัก้างปลา และใช้หลักการ ECRS ในการขจัดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกจากการด าเนินงานคลังสินค้า 
ผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนการปฏิบติังานลดลงร้อยละ 26.26 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเวลางานท่ีลดลงร้อยละ 16.06 และ
ปริมาณการส่งสินคา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.97 
     รัตนพร แจง้เร่ือง และวชัรพจน์ ทรัพยส์งวนบุญ ไดท้ าการศึกษาการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานคา้ปลีก
ด้วยผังกระบวนการทางธุรกิจภายใต้ระบบ  INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING 
(IDEF) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดระยะเวลาในการขนส่งสินคา้และลดระดบัสินคา้คงคลงั ณ จุดขาย โดยใชห้ลกัการ
จดัการสินคา้แบบรวมศูนย ์จากการศึกษาพบว่าสาเหตุคือพ้ืนท่ีและแรงงานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและยงัมี
กิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์เป็นจ านวนมากท่ีเกิดจากหลายปัจจยั จึงได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการท างานท่ี
ก่อให้เกิดความสูญเปล่า และใช้ผงักระบวนการทางธุรกิจภายใต้ระบบ IDEF (Integration Definition Function 
Modeling) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และลดกระบวนการสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยลงตาม
หลกัการของ ECRS และพฒันาระบบการแจง้เตือนการส่งมอบล่วงหนา้ไปควบคู่กนั 

 
3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะแบ่งเป็นการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิเก็บรวบรวม
โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตจากผูใ้หส้มัภาษณ์ ผูใ้หส้มัภาษณ์จะเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าผูใ้หข้อ้มูลหลกั การ
คดัเลือกใหข้อ้มูลหลกัจะมีการก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือก 3 ขอ้ ดงัน้ี คือ ตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ท างานไม่ต ่ากว่า 
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10 ปี ตอ้งเป็นผูมี้ส่วนร่วมในงานนั้นๆโดยตรง และเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานภายในโรงงาน โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ี
มีเกณฑต์รงตามท่ีก าหนด คือ ผูจ้ดัการโรงงาน XYZ จ านวน 1 คน ส าหรับการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิได้
จากขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไวจ้ากฝ่ายบญัชีของโรงงาน XYZ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะน ามาใชก้ารศึกษา 
3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์และการสังเกตจะน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงโดยการใชเ้คร่ืองมือ 
คือ แผนผงั IDEF (Integration definition Modeling) เพ่ือหาความเช่ือมโยงของกระบวนการท างานหลกัทั้งหมดของ
ระบบการท างานของโรงงาน XYZ และเม่ือไดค้วามเช่ือมโยงแลว้จะท าใหเ้ห็นถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการรอ
คอย จึงจะดึงจุดท่ีเกิดการรอคอยนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ รวมถึงแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของสาเหตุและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ แผนผงัอิทธิพล (Influence Diagram) ซ่ึงแผนผงัน้ีจะท าใหท้ราบ
วา่สาเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุใดบา้งและแต่ละสาเหตุนั้นมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งไร 
3.3 การทดสอบความน่าเช่ือของขอ้มูล 
     การทดสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะใชเ้ทคนิคการตรวจสอบสามเส้า มาช่วยในการ

วิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบ 4 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ี

ไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ จะต้องตรวจสอบแหล่งจากท่ีมา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานท่ี และบุคคล ดา้นผูศึ้กษา 

(Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบว่าผูศึ้กษาแต่ละคนจะไดข้อ้มูลต่างกนัอย่างไร (ในกรณีมีผูศึ้กษา

มากกว่า 1 คน) ดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบว่าผูศึ้กษาสามารถใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไป

จากเดิมตีความขอ้มูลแตกต่างกนัไดม้ากน้อยเพียงใด และดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆกนั เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กบัการ

ซกัถามพร้อมกนันั้นกศึ็กษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือท าการซกัถามผูใ้หข้อ้มูลหลกั หรืออาจซกัถามผูใ้หข้อ้มูล

หลกัหลงัจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแน่นอนว่าขอ้สรุปนั้นเท่ียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แลว้จึงแกไ้ข

ต่อไป 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน XYZ 
 

     จากการเก็บข้อมูลพบว่าในระบบการท างานของโรงงาน  XYZ ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ รับค าสั่งผลิต(A1) ผลิต(A2) จดัเก็บ(A3) ส่งมอบสินคา้(A4) และผูรั้บไดรั้บสินคา้(A5) ใน
การแสดงความเช่ือมโยงแต่ละกระบวนการในระบบการท างานจะใชแ้ผนผงั IDEF (Integration definition) ช่วยใน
การแสดงความเช่ือมโยงของกระบวนการ ดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 แผนผงั IDEF แสดงความเช่ือมโยงของระบบการท างาน 
 
     จากรูปท่ี 2 แสดงถึงความเช่ือมโยงของระบบการท างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็นกระบวนการหลกั 5 กระบวนการดงัน้ี 
รับค าสั่งผลิต(A1) ผลิต(A2) จดัเก็บ(A3) ส่งมอบสินคา้(A4) และผูรั้บรับสินคา้(A5) โดยระบบการท างานจะเร่ิมจาก
การรับค าสั่งผลิตจากลูกคา้ซ่ึงใชเ้วลาในกระบวนการน้ี 1 เดือน เม่ือไดร้ายละเอียดของสินคา้ทั้งหมดแลว้จึงส่งต่อไป
ยงัฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตจะท าการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้ และส่งสินคา้ไปจดัเก็บในกระบวนการจดัเก็บต่อไป เม่ือจะ
ท าการส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ จะเช็คจ านวนและจดัท าใบเบิกสินคา้ จากนั้นจึงล าเลียงสินคา้ข้ึนบนรถบรรทุกจน
เต็ม และส่งมอบสินค้าไปถึงลูกค้าตามระยะเวลาและระยะทางท่ีก าหนด เม่ือลูกค้าได้รับสินค้าแลว้จะมีการ
ตรวจสอบสินคา้อีกคร้ังหน่ึงโดยพนกังานรับสินคา้ หากพบวา่มีสินคา้ช ารุดจะถูกส่งกลบัมายงัโรงงานทนัที 
     ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผูรั้บไดรั้บสินคา้นั้นไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน
เน่ืองจากโรงงานท าการผลิตตลอด 24 ชัว่โมง และมีส่งสินคา้ไปจดัเก็บตลอดเวลา กระบวนการผลิตโดยปกติแลว้จะ
ผลิตสินคา้ไดเ้ฉล่ียวนัละ 3,500 ช้ิน ส่วนกระบวนการส่งมอบสินคา้โดยปกติแลว้ใน 1 วนัจะส่งมอบสินคา้ได ้2500 
ช้ินแบ่งเป็นรอบละ 1,250 ช้ินและส่งมอบสินคา้ไดว้นัละ 2 รอบ คือ รอบเชา้และรอบบ่าย ทุกวนัท าการ โดยปกติใช้
เวลารอบละประมาณ 4 ชัว่โมง 
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รูปที่ 3 แผนผงั IDEF แสดงความเช่ือมโยงกิจกรรมยอ่ยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ 
 
     จากรูปท่ี 3 จะแสดงความเช่ือมโยงกิจกรรมย่อยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ เป็นแผนผงัในส่วนขยายของ
กระบวนการส่งมอบสินคา้(A4) ซ่ึงจะมีกิจกรรมย่อยแยกออกไป 3 กิจกรรม คือ ตรวจเช็คสินคา้(A 4.1) ล าเลียง
สินคา้(A 4.2) และส่งมอบสินคา้(A 4.3) กิจกรรมตรวจเช็คสินคา้จะเร่ิมเม่ือไดรั้บใบเบิกสินคา้ ซ่ึงระบุจ านวนสินคา้
ท่ีตอ้งส่งมอบในแต่ละวนั และมีพนกังานน าใบเบิกไปตรวจเช็คสินคา้หลงัจากนั้นจึงล าเลียงสินคา้ข้ึนบนรถบรรทุก 
แลว้ส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูรั้บสินคา้ต่อไป 
4.2 ผลการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน XYZ 
     จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การส่งมอบสินคา้ไม่ทนัเวลา จึงไดน้ าเคร่ืองมือมาช่วยวิเคราะห์ คือ 
แผนผงัอิทธิพล (Influence Diagram) ดงัรูปท่ี 4  
     จากรูปท่ี 4 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ าใหเ้กิดการเช่ือมโยงกนัถึงสาเหตุและปัญหา ท าใหพ้บสาเหตุหลกั 2 สาเหตุ

ท่ีท าใหส่้งมอบสินคา้ไม่ทนัเวลา คือ สินคา้คงคลงัและการขนส่ง เม่ือพบวา่มีความสูญเปล่าเกิดข้ึนยอ่มส่งผลกระทบ

ต่อกระบวนการท างานอยา่งแน่นอน ดงันั้นจึงน าไปสู่การหาแนวทางการลดความสูญเปล่าต่อไป 

 
รูปที่ 4 แผนผงัอิทธิพล แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งปัญหาและสาเหตุ 
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     การมีสินคา้คงคลงัมาก เน่ืองมาจากการผลิตสินคา้ในแต่ละวนัซ่ึงสามารถผลิตไดม้ากกว่าจ านวนท่ีส่งมอบใหก้บั
ผูรั้บสินคา้ จึงเกิดเป็นสินคา้คงคลงัท่ีเพ่ิมข้ึน และอีกสาเหตุหน่ึงคือ การขนส่ง ในปัจจุบนัโรงงานส่งมอบสินคา้ได้
เพียงวนัละ 2 รอบ ซ่ึงสามารถส่งสินคา้ได ้2,500 ช้ินต่อวนัโดยเฉล่ีย ในการส่งมอบสินคา้มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าให้
เกิดการรอคอยในการส่งมอบสินคา้ไปยงัผูรั้บสินคา้ จะเห็นไดจ้ากแผนผงัซ่ึงไดแ้สดงความเช่ือมโยงของสาเหตุและ
ปัญหาไวด้งัรูปท่ี 4 จากรูปจะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการรอคอยจากการขนส่งสามารถเช่ือมโยงไปถึงหลายปัจจยั 
และปัจจัยหลกัท่ีพบและสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ คือ ระยะเวลาการส่งมอบ และเส้นทางการส่งมอบ 
นอกจากน้ียงัมีปัจจัยอ่ืนท่ีไม่สามารถควบคุมได้ คือ สภาพการจราจรในแต่ละวนัและปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงจะน าไป
วิเคราะห์ต่อในคร้ังถดัไป 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษากระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน XYZ พบว่า ปัจจุบนัโรงงานประสบปัญหาการส่งมอบ
สินค้าไม่ทันเวลา ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตจากผูจ้ ัดการโรงงานท าให้ทราบถึงปัญหาและ
รายละเอียดต่างๆ จึงไดน้ ามาวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในการส่งมอบสินคา้โดยใชแ้ผนผงั IDEF 
(Integration definition) ในการแสดงถึงความเช่ือมโยงในกระบวนการท างานทั้งหมดในระบบ และศึกษาสาเหตุของ
ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการส่งมอบสินคา้ โดยใชแ้ผนผงัอิทธิพล (Influence Diagram) เพ่ือ
แสดงความเช่ือมโยงของสาเหตุและปัญหา ท าใหพ้บสาเหตุหลกั 2 สาเหตุ คือ สินคา้คงคลงัและการขนส่ง ซ่ึงสาเหตุ
ทั้ง 2 สาเหตุน้ีมีความเช่ือมโยงกนั จากปัจจยัท่ีท าให้เกิดการรอคอยจากการส่งมอบสามารถเช่ือมโยงไปไดห้ลาย
ปัจจยั คือ ระยะเวลาการส่งมอบ และเสน้ทางการส่งมอบ  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้คือ สภาพ
การจราจรในแต่ละวนัและปัจจยัอ่ืนๆ  
     ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย คือ เม่ือศึกษาถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในการส่งมอบสินคา้ และไดรู้้ถึงสาเหตุท่ี
แทจ้ริงแลว้ควรจะน าไปศึกษาต่อถึงแนวทางในการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน โดยในการด าเนินการคร้ังต่อไปจะท าการ
ประเมินปัจจยัท่ีท าให้เกิดการรอคอยในการส่งมอบสินคา้โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นเพ่ือมาประเมินปัจจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบสินคา้และท าใหเ้กิดการรอคอยข้ึน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการทางการลดความสูญเปล่าท่ีเกิด
จากกระบวนการส่งมอบสินคา้ของโรงงาน XYZ ต่อไป เม่ือวิเคราะห์ถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนแลว้ จึงไดท้ าการ
ประเมินปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการรอคอยในการส่งมอบสินคา้จะท าใหโ้รงงานสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการตดัสินใจ
เพ่ือช่วยในการจดัการขนส่งสินคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 861 
 

บรรณานุกรม 
โกศล ดีศีลธรรม . (2546). การเพิ่มผลิตภาพในงานอุตสาหกรรม (Productivity for Industry). พิมพ์คร้ังท่ี1. 

กรุงเทพฯ: ซนั แอด แอนด ์พร้ิน 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2556). การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ (Goods Transportation in Logistics Works). 

พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2549). โลจิสติกส์เพ่ือการผลิตและการจัดการด าเนินงาน (Manufacturing Logistics and 

Operation Management). พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
ทศพล เกียรติเจริญผล. (2553) กลยุทธ์เพ่ือเพิ่มผลิตเชิงวิศวกรรม (Strategy For Productivity Improvement). 

พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอปอเรชัน่ จ ากดั. 
รัชตัน , อลัน . (2551). คู่ มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า (The Handbook of Logistics and 

Distribution Management 3nd Edition). (วิทยา สุหฤทด ารง วิชยั รุ่งเรืองอนนัต ์และบุญทรัพย ์พาณิชการ, ผู ้
แปล). กรุงเทพฯ: อี.ไอ.สแควร์ ส านกัพิมพ.์ 

รัตนพร แจง้เร่ือง และวชัรพจน ์ทรัพยส์งวนบุญ, (2557). การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานคา้ปลีกดว้ยผงั
กระบวนการทางธุรกิจภายใตร้ะบบ INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF). 
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศจีวลัย ์ไวยานิกรณ์ และสีรง ปรีชานนท,์ (2554). การปรับปรุงกระบวนการคลงัสินคา้ของบริษทัน ้าด่ืม. การประชุม
วชิาการข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2554. 

ส ถ า บั น เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต แ ห่ ง ช า ติ . (2547) . 7 Wastes Of Lean. ค้ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  29 มี น า ค ม  2559, จ า ก 
http://www.ftpi.or.th/knowledge/glossary-list 

สุภางค ์จนัทวานิช. (2553). วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 18. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สถิตเทพ สังข์ทอง และปารเมศ ชุติมา. (2556). การพฒันาระบบจดัการบนพ้ืนท่ีผลิตในโรงงานผลิตยางรถยนต์. 
วารสารวชิาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 23 (ฉบบัท่ี 1), หนา้166-179 

อัมรินทร์ ทองดี และจิตรา รู้กิจการพานิช , (2554). การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตวตัถุปรุงแต่งอาหาร. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2554, หนา้ 
1482-1489 

Velena V., Vorst J., Haijema R.. (2012). Aframework for designing robust food supply chains. Int J. Production 
Economic, (137), 176-189 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 876 

 
 

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการบัตรเครดติระหว่างธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน 

Comparison of Service Quality Credit Card Between Government Banks and 

Private Banks 

สมคิด ดิเรกโภค1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Somkid Direkphok  and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบคุณภาพบริการบตัรเครดิตระหว่างธนาคารรัฐและ

ธนาคารเอกชน นาํแบบจาํลอง SERVQUAL มาเก็บขอ้มูลตวัอย่าง 400 คน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ตัรเครดิต

ธนาคารรัฐจาํนวน 200 คน และผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารเอกชนจาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต  มีความ

คาดหวงัแตกต่างกบัการรับรู้อยา่งมีนยัสาํคญั คือความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ การทดสอบสมมติฐานพบวา่คุณภาพ

การบริการทั้ง 5 มิติการบริการบตัรเครดิตธนาคารรัฐไม่แตกต่างกับธนาคารเอกชน (ปฏิเสธสมมติฐาน H1) (p 

มากกวา่ 0.55) 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, บัตรเครดิต, ธนาคารรัฐ ,ธนาคารเอกชน 

 

Abstract 

This research is a survey study aiming to compare the service quality credit card between Government banks and 

Private banks, used SERQUAL model. This research is collect sample 400 people The sample of study consisted 

of 200 credit card holders of the Government banks and the Private banks. The questionnaires were used as       the 

data gathering tool and analyzed by inferential statistics, the results showed that expectations is differ perceptions 

significantly, 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 Government 

Banks and Private Banks (p > 0.05). 

Keywords: Service Quality, Credit Card, Government Banks ,Private Banks 
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1. บทนํา 

      ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูง โดยเฉพาะคุณภาพการใหบ้ริการเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้าง

ความแตกต่างของธุรกิจ เช่น การรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการให้บริการ

ตามท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไว ้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการตามประสบการณ์ใน

อดีต จากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจ ผูใ้ชบ้ริการจะเกิดความพึงพอใจถา้ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ            

(ศิริวรรณและคณะ, 2546) คุณภาพการบริการมีความสาํคญัต่อการพฒันาองคก์รดว้ยเพราะส่งผลต่อความพึงพอใจ

เน่ืองจากสามารถสร้างความพึงพอใจและเพ่ิมมูลค่าในการทาํกาํไรใหก้บัองคก์ร (Seth et al., 2005) ส่งผลใหก้ลยุทธ์

ด้านคุณภาพการบริการเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจด้านการบริการได้อย่างย ัง่ยืน     

(Daniel & Berinyuy, 2010; Agbor, 2011) 

      ปัจจุบนับตัรเครดิตกลายเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับผูบ้ริโภคและกาํลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจาก

เป็นบตัรท่ีสามารถซ้ือสินคา้และบริการมาใชใ้นการบริโภคไดล่้วงหนา้ ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีปัจจุบนับตัร

เครดิตมีบทบาทสําคญัในการดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มคนทาํงานท่ีมีรายไดป้ระจาํได้

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาเป็นการซ้ือสินคา้และบริการเป็นเงินผ่อนมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถแบ่งการชาํระค่าสินคา้

และบริการออกเป็นงวด ๆ เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาแพง เพ่ือจะไดน้าํเงินส่วนท่ีเหลือไป

ใชจ่้ายดา้นอ่ืนท่ีจาํเป็น แทนท่ีจะทุ่มเงินจาํนวนมากในการซ้ือสินคา้คร้ังเดียว นอกจากปัจจยัเศรษฐกิจแลว้ยงัมีปัจจยั

ท่ีช่วยสนบัสนุนการเติบโตของบตัรเครดิต เช่น การเนน้ทาํธุรกรรมผ่านบตัรเครดิตแทนการใชเ้งินสด (Payment 

Solution) ทั้งน้ีเห็นไดจ้ากการท่ีผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตหลายรายขยายความร่วมมือกบัพนัธมิตรร้านคา้ องคก์รต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ิมช่องทางใหผู้บ้ริโภคใชบ้ตัรเครดิตชาํระค่าสินคา้หรือบริการแทนเงินสดมากข้ึนอีกดา้น

หน่ึง จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการแข่งขนัและการสร้างกลยุทธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ดา้นคุณภาพบริการของ

ธนาคารผูอ้อกบตัรเครดิตทั้งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการของ

ตนใหม้ากท่ีสุด (กิตติญา ชูศิริโรจน,์ 2554)  

 ในปี 1985 Parasuraman และคณะ พฒันาแบบจาํลอง SERVQUAL เพ่ือนาํมาใชว้ดัคุณภาพการบริการใน

รูปแบบแบบสอบถาม ซ่ึงต่อมาได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายในงานด้านบริการหลากหลายด้าน (Agbor, 2012)  

แบบจาํลอง SERVQUAL ถูกนาํไปวดัเพ่ือหาช่องว่างระหว่าง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของงานบริการท่ี

ลูกคา้ไดรั้บ ผลต่างของงานวิจยันั้นเป็นแนวทางให้ธนาคารปรับปรุงคุณภาพบริการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ

เกิดประสิทธิผลชดัเจนตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(อรชุมา จาปรุง, 2014) ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการวดั

คุณภาพการบริการของธนาคาร โดยศึกษา ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการใน 5 มิติหลกั เพ่ือศึกษาความ

แตกต่างของคุณภาพการบริการบตัรเครดิตระหว่างธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน และนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการบตัรเครดิตของธนาคาร ผา่นกระบวนการบริหารจดัการ ส่งผลให้

สามารถวางกลยทุธ์พฒันาระบบคุณภาพบริการบตัรเครดิตของธนาคารต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     การวัดคุณภาพการบริการจะวัดจากความคาดหวังของผู ้รับบริการเทียบกับการรับรู้บริการซ่ึงข้ึนกับ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Parasuraman et al., 1985; 1994; Yarimoglu, 2014) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการตั้งเกณฑห์รือ

มาตรฐานท่ีใชป้ระเมินคุณภาพบริการ (Seth และคณะ, 2005) ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัคุณภาพในการ

บริการคือทฤษฏี GAP Model ซ่ึงทฤษฏี GAP Model เป็นแนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาการสร้างแบบประเมิน

คุณภาพ หรือ แบบจําลอง SERVQUAL เป็นแบบจําลองท่ีนิยมนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985; 1988) มีการพฒันาข้ึนเพ่ือประเมินความคาดหวงัในบริการ ของผูรั้บบริการ

และการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อบริการ ท่ีไดรั้บรู้จริง คุณภาพการบริการนั้นข้ึนอยู่กบัการรับรู้ต่อบริการท่ีจดัให้ว่า

สามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงคุณภาพการบริการจะมีค่าสูงข้ึนหรือ

ตํ่าลงข้ึนกบัว่าผูรั้บบริการประเมิน การรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงว่าตรงกับท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ (Parasuraman et 

al.,1990) ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีจะทาํให้ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัแตกต่างกนั

ออกไป  ในแต่ละบุคคล มีหลากหลายปัจจยัในการกาํหนดคุณภาพการบริการท่ีทาํให้บริการไม่เป็นไปตามความ 

คาดหวงั ของผูรั้บบริการ โดยปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการเป็นการวิจัยเชิงสํารวจระบุ 10 เกณฑ์ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   2 ดา้น คือ ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Expectation) และการรับรู้ท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Perception) ท่ี

แตกต่างกนั Parasuraman et al., (1985) กล่าวว่า การบริการท่ีจะประสบความสาํเร็จนั้นประกอบดว้ยคุณสมบติั 10 

เกณฑด์งัน้ี 

 1) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (Credibility) คือ ความสมํ่าเสมอ และการพ่ึงพาได ้ 

 2) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ, ความพร้อมท่ีจะ

ใหบ้ริการและการอุทิศเวลา, การติดต่ออยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัต่อผูรั้บบริการเป็นอยา่งดี  

 3) ความสามารถ สมรรถภาพในการให้บริการ (Competency) คือ ความสะดวกในการให้บริการ , 

ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในความรู้วิชาการท่ีจะใหบ้ริการ  

 4) การเขา้ถึงบริการ (Access) คือ ผูรั้บบริการเขา้รับบริการไดอ้ยา่งสะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรซบัซอ้น

, ผูรั้บบริการใชเ้วลาคอยนอ้ย, เวลาท่ีใชบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสาํหรับผูรั้บบริการ และอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูรั้บบริการ

ติดต่อไดส้ะดวก  

 5) ความสุภาพอ่อนโยน การให้เกียรติ (Courtesy) คือ การแสดงความสุภาพต่อผูรั้บบริการ, การให้การ

ตอ้นรับท่ีเหมาะสม และผูใ้หบ้ริการมีบุคคลิกท่ีดี  

 6) การส่ือสารอย่างถูกตอ้งเหมาะสม (Communication) คือ การส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะบริการ 

และการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ  

 7) ความซ่ือสตัย ์คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ (Reliability)  

 8) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ความปลอยภยัทางกายภาพ  

 9) การเข้าใจและรู้จักผูรั้บบริการ (Understand Custom) คือ การเรียนรู้ผูรั้บบริการ, การให้คาํแนะนํา               

การเอาใจใส่ผูรั้บบริการ และการใหค้วามสนใจต่อผูรั้บบริการ  
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 10) ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ (Tangibles) คือ การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ใหพ้ร้อมสาํหรับบริการ,       

การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ และการจดัสถานท่ีใหบ้ริการสวยงามสะอาด 

      แต่จากปัจจยัทั้ง 10 เกณฑพ์บว่ามีบางปัจจยัท่ีมีความซํ้ าซอ้นในบางดา้น จึงไดร้วบรวมจนเหลือปัจจยัใน

การวดัคุณภาพการบริการเพียง 5 เกณฑ ์กลายมาเป็น แบบจาํลอง SERVQUAL ท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั 

(Parasuraman et al., 1990) ดงัต่อไปน้ี คือ  

 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น ไดแ้ก่ 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร ความเป็นรูปธรรม  

 2) ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการนั้นตรงกบัท่ีสัญญาท่ีให้ไว้

กบัผูรั้บบริการ มีความถูกตอ้ง เหมาะสม มีความสมํ่าเสมอทุกคร้ังของการบริการ  

 3) การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัท่วงที ขั้นตอนสะดวก ง่ายและทัว่ถึง  

 4) การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีทกัษะความรู้ความสามารถในการ

ใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ ทาํใหไ้วว้างใจ และเกิดความมัน่ใจ  

 5) ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลความเอ้ือ

อาทรเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างในแต่ละราย 

      จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการบัตรเครดิตของธนาคาร 

แบบจาํลอง SERVQUAL ไดมี้ผูน้าํมาใชใ้นการวดัคุณภาพบริการบตัรเครดิต ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบความ

คาดหวงั     และการรับรู้บตัรเครดิตของแต่ละธนาคาร (จุรีพร หม่ืนศรี, 2555) เห็นสอดคลอ้งกนัว่า ความคาดหวงั

แตกต่างกบัการรับรู้คุณภาพบริการจริงโดยท่ีการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการโดยรวมนอ้ยกว่าความคาดหวงั ทั้ง

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นการ

เขา้ถึงจิตใจ  ซ่ึงแตกต่างกบั (อรชุมา จาปรุง, 2014) ผูใ้ชบ้ริการธนาคารมีระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้มากกว่าความ

คาดหวงัทุกมิติคุณภาพบริการ แต่จากงานวิจยัขา้งตน้ ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีทาํการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการบตัร

เครดิตระหว่างธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการบริการบตัร

เครดิตระหวา่งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูม้ารับบริการ และนาํผลท่ี

ไดม้าวางแผน ปรับปรุง และพฒันาการบริการบตัรเครดิตของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3. วธีิการศึกษา 

 
      การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยระยะเวลา         

ในการเก็บขอ้มูล คือ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 โดยเลือกเก็บตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจํานวนท่ีแน่นอน ผู ้วิจัยจึงใช้การกําหนดตัวอย่างแบบไม่ใช้            

ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) (Cochran, 1977) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความผิดพลาดท่ี

ยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนผูวิ้จยัจึงทาํการเก็บ
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ตวัอยา่งสาํรอง 15 คน  ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน ซ่ึงจะใชวิ้ธีการเก็บตวัอยา่งแบบโควตา (Quota 

Sampling) โดยแบ่งเป็นผูรั้บบริการธนาคารรัฐ 200 คน และธนาคารเอกชน 200 คน จากนั้นนาํขอ้มูลมาทดสอบ

สมมุติฐาน โดยใชส้ถิติคือ Independent t-test 

สมมติฐานการวจัิย 

 H0 : ระดบัคุณภาพบริการบตัรเครดิตธนาคารรัฐไม่แตกต่างกบัธนาคารเอกชน 

 H1 : ระดบัคุณภาพบริการบตัรเครดิตธนาคารรัฐแตกต่างกบัธนาคารเอกชน 

กรอบแนวคิด 

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการบตัรเครดิตระหว่างธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนด

กรอบแนวคิดของการศึกษาคุณภาพบริการ (Service Quality, P-E) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A Multi-Item Scale for Measuring Consumer 

Perceptions of the Service Quality. Journal of Retailing, 64 (1), 12-40. 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
      งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างคุณภาพบริการบตัรเครดิตระหว่างธนาคารรัฐ และ

ธนาคารเอกชน ในมิติการบริการ 5 ด้านของแบบจําลอง SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985; 1988) กลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามท่ีตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (Reliability) สัมประสิทธ์ แอลฟา 

(Cronbach’Alpha: α) ได้เ ท่ากับ  0.989 (ด้านความคาดหวัง  α เ ท่ากับ  0.982 ส่วนการรับรู้  α เ ท่ากับ  0.985) 

ผลการวิจยัพบวา่ ในการรับบริการบตัรเครดิตระหวา่งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีระดบั

ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการบตัรเครดิต โดยเฉพาะในดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) สูงกวา่การรับรู้ 

และผูรั้บบริการบตัรเครดิตธนาคารเอกชนมีความคาดหวงัในดา้นน้ีสูงมาก จากรูปท่ี 2 และ 3 ท่ีแสดงค่าเฉล่ีย     

ความคาดหวงัและการรับรู้ของแต่ละมิติการบริการของผูรั้บบริการบตัรเครดิตธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน 

อธิบายไดว้่าทุกมิติการบริการมีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้แสดงว่าผูรั้บบริการไดรั้บการบริการท่ี

แตกต่างจากส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

คุณภาพบริการบตัรเครดิต 

ธนาคารเอกชน 

1.ความเช่ือถือไดใ้นการบริการ (Reliability) 

2.การตอบสนอง (Responsiveness) 

3.การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 

4.ความเอาใจใส่ (Empathy) 

5.รูปลกัษณ์ (Tangibles) 

คุณภาพบริการบตัรเครดิต 

ธนาคารรัฐ 

1.ความเช่ือถือไดใ้นการบริการ (Reliability) 

2.การตอบสนอง (Responsiveness) 

3.การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 

4.ความเอาใจใส่ (Empathy) 

5.รูปลกัษณ์ (Tangibles) 

H1 
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รูปที่ 1 และ 2 แสดงค่าเฉล่ียความคาดหวงัและการรับรู้ของแต่ละมิติการบริการของผูรั้บบริการบตัรเครดิตระหวา่ง

ธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน 

     จากตารางท่ี 1 พบค่า p-value น้อยกว่าค่า α ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทุกมิติการบริการ สรุปได้ว่ามีความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัคุณภาพบริการของผูรั้บบริการระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของการบริการ   

บตัรเครดิตทั้งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน  

ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉล่ียความแตกต่างระหว่างการรับรู้ (Perception) และความคาดหวงั (Expectation)  ใน

คุณภาพการบริการบตัรเครดิต  

มติคุิณภาพการบริการ        

5 ด้าน 

ภาพรวม ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน 

(P-E) 

 x  

Sig 

(2-tailed) 

(P-E) 

x  

Sig 

(2-tailed) 

(P-E)  

x  

Sig 

(2-tailed) 

1. Reliability -0.875 0.000* -0.910 0.000* -0.840 0.000* 

2. Responsiveness -0.993 0.000* -1.022 0.000* -0.965 0.000* 

3. Assurance -0.924 0.000* -0.938 0.000* -0.911 0.000* 

4. Empathy -0.999 0.000* -1.023 0.000* -0.976 0.000* 

5. Tangibles -0.787 0.000* -0.789 0.000* -0.785 0.000* 

 

*หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7.08 7.10 7.17 7.09 6.86
6.17 6.08 6.23 6.07 6.07

Expectation(รัฐ) Perception(รัฐ)

7.02 7.17 7.22 7.11 7.00

6.18 6.20 6.31 6.14 6.22

Expectation(เอกชน) Perception(เอกชน)

รูปท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ความคาดหวังและการรับรู้ของแต่ละมิติ

การบริการของผู้รับบริการบัตรเครดติธนาคารรัฐ 

รูปท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ความคาดหวังและการรับรู้ของแต่ละมิติ

การบริการของผู้รับบริการบัตรเครดติธนาคารเอกชน 
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     เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละมิติของคุณภาพการบริการของความคาดหวงักับการรับรู้          

ของผูรั้บบริการบัตรเครดิตธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน ในตารางท่ี 2 ท่ีแสดงถึงการทดสอบสมมุติฐาน            

ของค่าเฉล่ียในปัจจัยมิติคุณภาพบริการแต่ละด้านของความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการในธนาคาร  

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉล่ียในมิติคุณภาพบริการในแต่ละด้านของความคาดหวัง        

และการรับรู้ของผูรั้บบริการบตัรเครดิตระหวา่งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน 

Independent Samples Test 

 

 

P-E 

 

 

 

Type 

 

 

 

N 

 

 

Mean 

 

 

S.D. 

 

 

t 

 

 

Sig.  

(2-tailed) 

Levene's Test 

for Equality  

of Variances 

F Sig. 

Total 
Government 200 -0.9242 1.16033 -0.349 0.728 

0.047 0.829 
Private 200 -0.8835 1.17485 -0.349 0.728 

Reliability 
Government 200 -0.9100 1.21279 -0.540 0.590 

4.218 0.041 
Private 200 -0.8400 1.37545 -0.540 0.590 

Responsiveness 
Government 200 -1.0217 1.45476 -0.401 0.688 

0.228 0.633 
Private 200 -0.9648 1.38016 -0.401 0.688 

Assurance 
Government 200 -0.9375 1.28133 -0.215 0.830 

0.055 0.814 
Private 200 -0.9100 1.27106 -0.215 0.830 

Empathy 
Government 200 -1.0225 1.37849 -0.356 0.722 

0.364 0.547 
Private 200 -0.9750 1.29237 -0.356 0.722 

Tangibles 
Government 200 -0.7890 1.31098 -0.038 0.970 

0.017 0.898 
Private 200 -0.7840 1.33094 -0.038 0.970 

 

     มิติการบริการทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

(Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการ  (Assurance) ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน

ผูรั้บบริการ (Empathy) และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ระหว่างผูใ้ชบ้ริการบัตรเครดิต

ธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า p-value เท่ากบั 0.728 ซ่ึงมากกวา่ค่า α ท่ีระดบันยัสาํคญั

0.05 สรุปไดว้่าความสามารถในการให้บริการบตัรเครดิตของธนาคารรัฐและธนาคารเอกชนนั้นไม่แตกต่างกัน    
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โดยมีค่าความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ ดงันั้นธนาคารควรปรับปรุงการบริการบตัรเครดิตของธนาคาร จากการศึกษา

น้ีทาํใหท้ราบว่าคุณภาพการบริการบตัรเครดิตท่ีทางธนาคารรัฐและธนาคารเอกชนมอบใหไ้ม่สามารถตอบสนอง             

ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการบตัรเครดิตธนาคารรัฐและธนาคารเอกชนได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นความเขา้ใจ

และเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ (Empathy) ท่ีมีค่าความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้สูงท่ีสุด ดงันั้น   

ทางธนาคารควรมีมาตรการในการปรับปรุง  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

      จากการศึกษาน้ีทาํใหท้ราบถึงคุณภาพการใหบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร เปรียบเทียบระหว่างธนาคาร

รัฐและธนาคารเอกชน โดยทาํการศึกษาผูใ้ชบ้ตัรเครดิตในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      

อายุระหว่าง 25-35 ปี รายไดต่้อเดือน 20,001-40,000 บาท โดยเฉล่ียใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในแต่ละคร้ัง เป็นจาํนวน

เงิน 1,001 – 5,000 บาท และใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 1-5 คร้ังต่อเดือน พบวา่ โดยภาพรวมผูรั้บบริการมีความคาดหวงั

แตกต่างกบัการรับรู้อย่างมีนยัสาํคญั เม่ือพิจารณาจะพบว่า ความคาดหวงัต่อการบริการบตัรเครดิตสูงกว่าการรับรู้

ทั้งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าธนาคารยงัไม่สามารถตอบสนองการบริการใหก้บัผูรั้บบริการ

บตัรเครดดิตไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงั แต่เม่ือทาํการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบคุณภาพการบริการบตัรเครดิตระหว่าง

ธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน พบวา่ไม่มีความแตกต่างของคุณภาพการบริการบตัรเครดิต จากผลท่ีแสดงในขา้งตน้

เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหท้ราบวา่การบริการบตัร

เครดิตของธนาคารยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหผู้บ้ริหารและผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งเห็นถึงคุณภาพของการบริการบตัรเครดิตของธนาคาร โดยเป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ข 

สามารถนาํไปวางกลยุทธ์ในการบริหารจดัการให้มีคุณภาพได ้ เช่น ทางธนาคารจะตอ้งมีการจดัอบรมเทคนิคการ

ใหบ้ริการท่ียอดเยี่ยม (Service Excellence) ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถครองใจผูรั้บบริการ เพ่ือใหผู้รั้บบริการรับรู้

ถึงคุณภาพในการบริการไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการนาํกลยุทธ์การจดัการแบบลีน (Lean Management) เขา้

มาช่วยก็ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์กระบวนการทาํงานพร้อมทั้งนาํมาพฒันาคุณภาพของการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน คือการ

ลดกิจกรรมท่ีไม่จาํเป็นไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่า โดยอาจจะตอ้งประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของหน่วยงานดว้ย  
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การศึกษาคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการกลบัมาใช้บริการซ้ําในอุตสาหกรรม             
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สุดี เตปิยะกุล1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Sudee Taepiyakul and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาคุณภาพบริการ 5 มิติ กบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ

บริการท่ีจะส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire)ใช้การวดัแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression 

Analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ คุณภาพบริการมิติการตอบสนองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการ

ซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์และคุณภาพบริการมิติทางกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าใน

อุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์
 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, บริษัทประกันวินาศภัย 

Abstract 

This research purposes to study the five dimensions of service quality and behavioral intentions to improve service 

quality affecting return to purchase of motor insurance industry. Questionnaire by measuring Likert scale were 

analyzed by linear regression (The significance level of 0.05). The linear regression found that the customer 

behavior  intension is significantly influence by Responsiveness. On the other hand, Tangible has no influence on 

the customer behavior intension return to purchase of motor insurance industry. 

Keywords: Service Quality, Expectations. Perceptions, Insurance Company 
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1. บทนํา 

 

     สําหรับธุรกิจประกนัวินาศภยั ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ส่งผลให้ธุรกิจประกนักลายเป็นอีกธุรกิจท่ี

เติบโตตํ่าสุดในรอบ 10 ปี โดยคาดวา่จะมีเบ้ียประกนัวินาศภยัรับรวมขยายตวัไดเ้พียง 2% คิดเป็นเบ้ียประมาณ 2.09 

แสนลา้นบาท โดยธุรกิจประกนัรถยนตถื์อว่าเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของ 1ในธุรกิจประกนัวินาศภยั มีการแข่งขนัดา้น

ราคาค่อนขา้งสูง เพราะแมว้่าค่าใช้จ่ายดา้นค่าแรงงาน ค่าอะไหล่ และตน้ทุนดาํเนินงานจะสูงข้ึน แต่ทุกบริษทั

ประกนัภยัก็ตอ้งรักษาการเติบโตของธุรกิจไว ้ทั้งลูกคา้รายใหญ่และรายย่อย ประชาชนจากท่ีเคยซ้ือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 กห็นัมาซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 พลสั ท่ีคุม้ครองกรณีรถชนรถ (วารุณี อินวนันา, 2559) 

ปัจจุบนัการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าถือไดว้่า เป็นหวัใจสาํคญัอย่างมากต่อความมัน่คง และความอยู่รอดของ

ธุรกิจต่าง ๆ โดยการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ านั้น หมายถึง การท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ หรือบริการจากผูข้าย หรือผูใ้หบ้ริการ 

และไดก้ระทาํการซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากใชบ้ริการไปแลว้ เป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือลูกคา้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจแลว้ และความพึงพอใจนั้น ไดแ้ก่ คุณภาพการใหบ้ริการ และ

คุณค่าท่ีรับรู้คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้ และการรับรู้ผลการ

ปฏิบติังานหลงัจากท่ีไดรั้บบริการ ส่วนคุณค่าท่ีรับรู้นั้น หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้ หรือบริการ การรับรู้

ต่อตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีลดลง และมีความรู้สึกว่าคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้ายไป ซ่ึงในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง จะเห็น

ไดว้่าบริษทัประกนัภยัรถยนตต่์างให้ความสําคญักบัคุณภาพการบริการลูกคา้มากเป็นอนัดบัหน่ึง ดงันั้นจึงตอ้ง

พฒันาปรับปรุงระบบการใหบ้ริการใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ(วารุณี อินวนันา, 2559) 

 จากเหตุผลข้างต้น ทาํให้ผูวิ้จัยสนในการศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใช้บริการซํ้ าใน

อุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์เพ่ือศึกษาและทราบถึงความคาดหวงัคุณภาพบริการ (Expected Service Quality) 

การรับรู้ถึงคุณภาพบริการ (Perception Service Quality) ประกนัภยัรถยนตท่ี์จะส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าใน

อุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์และเพ่ือนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพบริการ ผูรั้บบริการมี

ระดบัความคาดหวงัคุณภาพบริการ(Expected Service Quality) และระดบัการรับรู้ถึงคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการ

กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนตอ์ย่างไร เม่ือพิจารณาตามเกณฑคุ์ณภาพบริการ 5 มิติของทฤษฎี 

SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1985)  ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ (Reliability), การตอบสนอง(Responsiveness), การให้

ความมัน่ใจ(Assurance), การดูแลเอาใจใส่(Empathy), รูปลกัษณ์ทางกายภาพ(Tangibles) แลว้เกณฑก์ารประเมินใด

มีนํ้าหนกัมากนอ้ยต่างกนัเพียงใดต่อระดบัความคาดหวงัคุณภาพบริการ(Expected Service Quality) และระดบัการ

รับรู้ถึงคุณภาพบริการ (Perceived Service Quality)   ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกนัภยั

รถยนต ์(Parasuraman, et al., 1985)   

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดคุณภาพบริการ (Conceptual of  Service Quality) หมายถึง ความสามารถใน

การตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจใหบ้ริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของ

ธุรกิจใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัทางธุรกิจได ้การเสนอคุณภาพการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็น
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ส่ิงท่ีจาํเป็น ผูรั้บบริการจะเกิดความพึงพอใจหากไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ (Parasuraman, et al., 1985; 1990; Bitner and 

Hubbert, 1994 cited in Lovelock, 1996; Gronroos, 1982; 1990: 17; Wisher and Corney, 2001) 

     Parasuraman, et al., 1985 ไดท้าํการศึกษาทฤษฎี SERVQUALไว ้สร้างเป็น GAP Model เป็นแบบจาํลองทางดา้น

การจดัการคุณภาพโดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง นกัการตลาด และ ลูกคา้ ซ่ึงจะมีเส้นแบ่งระหว่าง นกัการ

ตลาด และลูกคา้ โมเดลน้ีจะช้ีให้เห็นถึงช่องว่าง (GAP) ท่ีนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งเติมเต็ม เพ่ือให้เกิดการบริหาร

จัดการด้านคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย GAP Model จะแบ่งเป็น 5 มิติแห่งคุณภาพการบริการ (Five 

Dimension Of Service Quality)  ดงัน้ี มิติท่ี1 ความเช่ือมัน่ (Reliability) มิติท่ี2 การจบัตอ้งได ้(Tangibles) มิติท่ี 3 

การตอบสนอง (Responsiveness) มิติท่ี 4 การรับประกนั (Assurance) มิติท่ี 5 ความเอาใจใส่ (Empathy) เป็นภาพรวม

ของคุณภาพการบริการ ท่ีเกิดจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ไดรั้บ

บริการนั้นแลว้ และมีการศึกษาถึงคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Cronin, et al., 

2000; Chau & Kao, 2009; Calik, 1997; Ahmed, Shankat, Nawaz, Ahmed & Usman, 2011; Spechler, 1988)   

 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ลทัธพล วีระยุทธบญัชา, 2556 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ซํ้าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่หอ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จิรภทัร ทุ่งนากลาง, 2552 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อแนวโน้มการใชบ้ริการซํ้ า สัญญาณจานดาวเทียมทรูวิชั่นส์ (True Vision) ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา พบว่า คุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ การให้บริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วความเอาใจใส่ของ

พนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผู ้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และ 

Abdelghani Echchabi, 2012ศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการและความคาดหวงัสําหรับโมร็อกโกลูกคา้ธนาคาร

และ Lau, Pei Mey; Abdolali, Khatibi Akbar and Yong Gun Fie, David, 2005 ศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการของโรงแรม

ระดบั 4 และ 5 ดาว ในมาเลเซีย โดยใชรู้ปแบบ SERVQUAL เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นของ SERVQUAL ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า ระดบั

ความคาดหวงัในคุณภาพบริการของช่องว่างระหว่างความคาดหวงัในคุณภาพบริการของผิบริโภคกบัการรับรู้

คุณภาพบริการต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาเร่ืองดงักล่าวแลว้มีความสัมพนัธ์กบัทฤษฎี SERVQUAL

และ GAP Model 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Method) 

และมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรประเมินค่า (Rating Scale) ใชร้ะดบั

การวดัแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) โดยมีการใหค้ะแนนตั้งแต่ 1-9 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นตํ่ามากท่ีสุดถึง

ระดบัความคิดเห็นสูงมากท่ีสุด โดยผูศึ้กษาเลือกเก็บขอ้มูล (Data Correction) ท่ีได ้30 ตวัอย่างมาทาํการทดสอบค่า

ความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) วิเคราะห์หาค่า ครอนบาคส์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าเท่ากับ 0.953 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ จาํนวนลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการกบัประกนัภยัรถยนตจ์าํนวน 400 ตวัอย่างท่ี

มีความหลากหลายทางดา้นประชากรศาสตร์ โดยการเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จาก

ลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการกบัประกนัภยัรถยนต ์(นทีเทพ รัตนาวิภานนท,์ 2558) 
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สมมติฐานการวจิัย :  H0: คุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการกลบัมาใช้บริการซํ้ าในอุตสาหกรรม  

ประกนัภยัรถยนต ์ 

 H1: คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้ าในอุตสาหกรรม 

ประกนัภยัรถยนต ์

กรอบแนวคดิ  

ความคาดหวงัคุณภาพบริการ                                                             

(Expected Service Quality) 
1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
2. การตอบสนอง

(Responsiveness) 
3. การใหค้วามมัน่ใจ(Assurance) 
4. การดูแลเอาใจใส่(Empathy) 
5. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ

(Tangibles)  

      

              H1 

GAP MODEL             

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 
  (Behavior Intention) 
1. การบอกกล่าวแบบปากต่อ

ปาก 

       (Word of mouth) 

2. การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า 

   (Revisit) 

3. ความอ่อนไหวต่อการ 

      เปล่ียนแปลงราคา   

      (Price  Sensitivity) 

4.    การตาํหนิหรือร้องเรียน 

       จากลูกคา้    

(Complaining) 

การรับรู้ถึงคุณภาพบริการ

   (Perception Service 

Quality)   
1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
2. การตอบสนอง

(Responsiveness) 
3. การใหค้วามมัน่ใจ

(Assurance), 
4. การดูแลเอาใจใส่(Empathy) 
5. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ

(Tangibles) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

      การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้ าใน

อุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต์ ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า มีเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน มากสุด 20,001-40,000 บาท  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของประกนัภยัรถยนต์ 

ในภาพรวม 

มติขิองคุณภาพบริการ 

(Dimension of Service Quality) 

   Expectation (E)  Perception (P) 

Mean SD แปลค่า  Mean SD แปลค่า 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 7.01 1.38 มาก  6.47 1.30 มาก 

การตอบสนอง (Responsiveness) 6.97 1.42 มาก  6.39 1.26 มาก 

การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 6.76 1.39 มาก  6.37 1.22 มาก 

ความเอาใจใส่ (Empathy) 6.87 1.36 มาก  6.38 1.24 มาก 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) 6.54 1.24 มาก  6.25 1.22 มาก 

ภาพรวมคุณภาพบริการ 6.83 1.27 มาก  6.37 1.17 มาก 

  

จากตารางท่ี1 พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียในคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้ริการสูงกว่าการรับรู้คุณภาพการ

ให้บริการของประกนัภยัรถยนต์ โดยผลการศึกษาในคาดหวงัคุณภาพการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 6.83 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 โดยดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ดา้นการตอบสนอง ดา้น

การดูแลเอาใจใส่ ดา้นความมัน่ใจ และ ดา้นลกัษณะ รูปลกัษณ์ ตามลาํดบั สําหรับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ  

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 6.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.17 โดยสูงสุด คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ รองลงมา ดา้น

การตอบสนอง ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นลกัษณะรูปลกัษณ์ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์ 

 

 

การกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลค่า 

มีการกล่าวถึงประกนัภยัรถยนตใ์นทางท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน 6.60 1.51 มาก 

มีการแนะนาํประกนัภยัรถยนตต่์อบุคคลอ่ืน 6.13 1.87 มาก 

สนบัสนุนใหเ้พ่ือนหรือญาติมาใชบ้ริการประกนัภยัรถยนต ์ 6.40 1.65 มาก 

พิจารณาประกนัภยัรถยนตน้ี์เป็นทางเลือกแรกในการใชบ้ริการ 6.50 1.74 มาก 

กรณีประสงคต่์ออายกุรมธรรมจ์ะกลบัมาใชบ้ริการของประกนัภยั

รถยนตน้ี์อีก 

6.60 1.54 มาก 

ไม่เลือกใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตน้ี์อีกในคร้ังถดัไป 5.03 2.20 ปานกลาง 

ยงัใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตเ์หมือนเดิม แมว้า่ค่าเบ้ียประกนัภยัจะมี

ราคาสูงข้ึน 

5.40 2.03 ปานกลาง 

ไม่เปล่ียนไปใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตอ่ื์น แมว้า่จะไดรั้บขอ้เสนอดา้น

ราคาท่ีดีกวา่ 

5.11 1.93 ปานกลาง 

ยอมจ่ายเงินมากกวา่ประกนัภยัอ่ืนเพ่ือผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บจาก

ประกนัภยัรถยนต ์

5.94 1.88 มาก 

เปล่ียนไปใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตอ่ื์นทนัที เม่ือไม่พอใจในการ

บริการ 

2.74 1.50 นอ้ย 

ภาพรวม 5.22 1.75 ปานกลาง 

 

ผลการศึกษา การกลบัมาใช้บริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต์ในภาพรวม พบว่า มีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.75 ในรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นในระดบั

มาก จาํนวน 6 ด้าน โดยสูงสุด  คือ มีการกล่าวถึงประกันภยัรถยนต์ในทางท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน และ กรณีท่าน

ประสงค์ต่ออายุกรมธรรม ์ ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการของประกนัภยัรถยนต์น้ีอีก รองลงมา พิจารณาประกนัภยั

รถยนต์น้ีเป็นทางเลือกแรกในการใชบ้ริการ ( x = 6.50),สนบัสนุนให้เพ่ือนหรือญาติมาใชบ้ริการประกนัภยั

รถยนต ์( x = 6.40), มีการแนะนาํประกนัภยัรถยนตต่์อบุคคลอ่ืน ( x = 6.13), ยอมจ่ายเงินมากกว่าประกนัภยั

อ่ืน เพ่ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากประกันภยัรถยนต์ ( x = 5.94), และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ยงัใชบ้ริการประกนัภยัรถยนต์เหมือนเดิม แมว้่าค่าเบ้ียประกนัภยัจะมีราคาสูงข้ึน ( x = 

5.40), จะไม่เปล่ียนไปใชบ้ริการประกนัภยัรถยนต์อ่ืน แมว้่าจะไดรั้บขอ้เสนอดา้นราคาท่ีดีกว่า ( x = 5.11),ไม่
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เลือกใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตน้ี์อีกในคร้ังถดัไป ( x = 5.03) และมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จาํนวน 3 

ดา้น ไดแ้ก่ จะร้องเรียนไปยงัแผนกรับเร่ืองร้องเรียนทนัที เม่ือท่านไดรั้บปัญหาจากการบริการ ( x = 3.47), จะ

บอกต่อผูรั้บบริการท่านอ่ืนถึงปัญหาท่ีท่านเคยได้รับจากการบริการ ( x = 2.79) และเปล่ียนไปใช้บริการ

ประกนัภยัรถยนตอ่ื์นทนัที เม่ือท่านไม่พอใจในการบริการ ( x = 2.74) ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 3 แสดงคุณภาพบริการ 5 มิติ(Gap Model) ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกนัภยั

รถยนต ์

มติขิองคุณภาพบริการ 

(Dimension of Service Quality) 

Unstandardized Coefficients 

of Behavior intension 

Standard Error 
Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 5.522 0.229 0.000 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.206 0.072 0.004* 

การตอบสนอง (Responsiveness) -0.323 0.082 0.000* 

การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 0.031 0.094 0.741 

ความเอาใจใส่ (Empathy) 0.140 0.070 0.047* 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) -0.101 0.081 0.214 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

      มิติการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่า Sig. = 0.000 < 0.05 กล่าวไดว้า่เป็นการยอมรับ H1 หรือ คุณภาพ

การบริการมิติการตอบสนอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์โดย

การเปล่ียนแปลงในคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนอง เพ่ิมสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานมีผลต่อการกลบัมาใช้

บริการซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.579 หน่วยมาตรฐาน  

     มิติความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่า Sig. = 0.000 < 0.05 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรับ H1 หรือ คุณภาพการ

บริการมิติความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ โดยการ

เปล่ียนแปลงในคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือเพ่ิมสูงข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการ

ซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์เปล่ียนแปลงลดลง 0.322 หน่วยมาตรฐาน  

     มิติการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) มีค่า Sig. = 0.000 < 0.05 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรับ H1 หรือ คุณภาพการ

บริการมิติการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาคุณภาพบริการ (Service Quality) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) 

ต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต์บริการ พบว่า ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่ม
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ตวัอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า มีเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 66.25 และเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 33.75 อายุระหว่าง 25 

– 35 ปี คิดเป็น ร้อยละ 68.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากสุด คิดเป็น ร้อยละ 66.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน คิดเป็น ร้อยละ 77.25 และมีรายไดต่้อเดือน มากสุด 20,001-40,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.50 

คุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในอุตสาหกรรม

ประกนัภยัรถยนต ์และ คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิพลในทิศทาง

ตรงกนัขา้มต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในอุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์

     จากผลการศึกษา ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้ าใน

อุตสาหกรรมประกนัภยัรถยนต ์คุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ถือเป็นมิติท่ีผูรั้บบริการพึง

พอใจมากท่ีสุด ดงันั้นควรจะรักษาคุณภาพบริการน้ีไวเ้พ่ือเป็นท่ีดึงดูดใจผูใ้ชบ้ริการต่อไป ในขณะท่ีคุณภาพบริการ

ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) เป็นมิติท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ก็ยงัคงตอ้งพฒันาเทคโนโลยีและ

ความสวยงามทนัสมยัเพ่ิมเติมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา, หาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอ
คอยในกระบวนการซ่อมของแผนกตัวถังและสีรถยนต์ ทางผูศึ้กษารวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยน า
แนวความคิด PDCA มาร่วมใชน้ าการตั้งค าถาม โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจงจ านวน 10 ราย และน าเคร่ืองมือการ
ปรับปรุงงาน ECRS มาใชส้ าหรับการวิเคราะห์โดยศึกษาเวลาจากการสังเกตการณ์ระยะเวลาในกระบวนการซ่อม
ความเสียหายเบา แบบสุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คนั ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการซ่อมมีกิจกรรมหลกั 8 กิจกรรม 
และ 35 กิจกรรมย่อย ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 2,520 นาที หรือจ านวน 6 วนั สาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากวิธีการ
ด าเนินงานไม่มีการวางแผนควบคุมระยะเวลาการซ่อมท่ีชัดเจน, พนักงานใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ไม่เกิด
ประโยชน์ และแนวทางการลดความสูญเปล่าพบว่าสามารถลดระยะเวลาในกิจกรรมย่อยลงได ้10 กิจกรรม เหลือ
เพียง 1,260 นาที หรือจ านวน 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 50  
 

ค าส าคัญ: ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย , การศึกษากระบวนการซ่อม, PDCA, ECRS, การศึกษาเวลา 

 

Abstract 
This research aimed to study, causes determination and the ways about the waste reduction from repair process of 
body and paint division. The data collection is used by interviews 10 employee from using PDCA and instrument 
for analysis and working improvement ECRS technique by the checking time in softly damage repair observation 
10 cases. The result found that repair process has 8 core activities and 35 sub activities and the total time repairs 
2,520 minute or 6 days per car. The cause of lateness in process found that lack of staff took care of the work and 
using equipment that is not beneficial as well as working methods that is not planning, control, or monitor the 
progress of each process. The new ways could reduce waste of activity into 10 sub activities and total time in 
repair process as 1,260 minute or 3 days per car, percentage 50.   
Keywords: The Waste Reduction from Repair Process Delay, Process study, PDCA, ECRS, Stopwatch time study 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัปริมาณการใชร้ถใชถ้นนเพ่ิมสูงข้ึนจ านวนมาก  จะเห็นไดจ้ากจ านวนรถจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ย
รถยนตแ์ละการขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนทั้งส้ิน 36,731,023 คนั เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 คิดเป็นร้อยละ 2.50 (กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง, 2558) เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นปัจจยัส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินชีวิต และปฏิเสธไม่ไดว้า่เม่ือใชร้ถยนตเ์ป็นเวลานาน อาจท าใหช้ิ้นส่วนของรถยนตเ์กิดการเส่ือมสภาพหรือ
สึกหรอตามกาลเวลา อีกทั้งยงัอาจจะเกิดจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ ดว้ยเหตุน้ีจึง
ท าใหมี้ธุรกิจซ่อมบ ารุงเก่ียวกบัตวัถงัและสีรถยนตเ์พ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบเป็นไตรมาส เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 50.44 
(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ สถิติการจดทะเบียนจดัตั้งใหม่, 2559) 
     ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ABC หนองคาย เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีด าเนินการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ เน่ืองจาก
เป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างรายไดแ้ละผลก าไรใหก้บัองคก์ร เป็นอยา่งมาก และอีกทั้งยงัใชเ้งินลงทุนมหาศาล ในการซ้ือ
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใชสี้ซ่อมรถยนตสู์ตรน ้าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงงาน 
เพ่ือใหก้ารซ่อมมีคุณภาพ สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีน ารถเขา้รับบริการหลงัการจ าหน่าย ส าหรับขอบเขตความ
เสียหายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียหายเบา ใชเ้วลาซ่อมประมาณ 4 – 6 วนั ความเสียหายปานกลาง 
ใชเ้วลาซ่อมประมาณ 7 – 10 วนั และความเสียหายหนกั ใชเ้วลาซ่อมประมาณ 30 – 45 วนั เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ใน
ปัจจุบนัผูจ้ดัการศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ ABC หนองคาย กลบัไดเ้ผชิญปัญหาขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน
จากเดิมถึงร้อยละ 61.53 ในส่วนของความล่าชา้ในกระบวนการซ่อมของแผนกตวัถงัและสีรถยนต ์ ท่ีไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีบริษทัฯก าหนด เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีใชร้ะยะเวลาในการซ่อมเพียง 2-4 วนั (แผนกลูกคา้สมัพนัธ์ 
บริษทั ABC หนองคาย จ ากดั, 2559) ท าใหลู้กคา้เขา้รับบริการท่ีแผนกตวัถงัและสีรถยนตล์ดลง 
     จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ พบวา่ ส่วนใหญ่ได้
ศึกษาในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนท่ีมีความล่าชา้ในกระบวนการโดยน าแนวความคิด 
PDCA วงจรคุณภาพ และเทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS มาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ Pawar, G. J., Sirdeshpande, N. 
S., Atram, A. B., & Patil, P. R. (2014). ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการลดเวลาในการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าของเคร่ืองใน
โรงงานผลิตแบร่ิงโดยใช ้SMED และ ECRS, López, G. A. M., & BUILES, J. A. J. (2012). ท่ีศึกษาเก่ียวกบั
วงจรของ PDCA T-Learning รูปแบบและการประยกุตใ์ชใ้น INTERACTIVE Digital TV Ciclo DEL MODELO 
PHVA T-Learning Y SU APLICACIÓN En La โทรทศันดิ์จิตอล Interactiva, Blagojevic, M., & Micic, Z. 

(2013). ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการปรับหลกัสูตรโดยใชก้ารท าเหมืองแร่ขอ้มูลเทคนิควิธีวงจรคุณภาพ PDCA แต่ส่วนนอ้ย
ยงัไม่ไดศึ้กษาถึงประเดน็ในเชิงลึกโดยการน าเอาเทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS กบัการศึกษาแนวความคิด PDCA 
– คอนโดะ ท่ีเปล่ียนจากวงจรการบริหารเดิมตามแนวเทเลอร์เป็นวงจรการบริหารใหม่ท่ีใชต้วัพนกังานหนา้งาน 
เรียกวงจรน้ีวา่ ระบบควบคุมดว้ยตนเอง (Self – Control System) (คอนโดะ, 2540) 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย, ศึกษาสาเหตุของปัญหาและก าหนด
แนวทางในการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมของแผนกตวัถงัและสีรถยนต:์ กรณีศึกษา
ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต์ ABC หนองคาย เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการจดัการคุณภาพ ท าใหมี้ประสิทธิภาพใน
การท างานของกระบวนการซ่อมของแผนกตวัถงัและสีรถยนตใ์หร้วดเร็วข้ึน และสร้างพึงพอใจใหก้บัลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมตวัถังและสีรถยนต์  
     ในกระบวนการซ่อม อาจจะเกิดความสูญเสียต่างๆ เป็นเหตุใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ซ่อมต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น อาทิเช่น ใชเ้วลาในกระบวนการซ่อมท่ีมากเกินคามจ าเป็น งานซ่อมไม่ไดคุ้ณภาพ  ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงศึกษาแนวคิดเพ่ือลดความสูญเสียเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึน ความสูญเสีย 7 ประการ ไดแ้ก่ 
1.      ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 
การผลิตสินคา้ตามแนวความคิดเดิมท่ีวา่ ผลิตใหไ้ดจ้ านวนมากๆ เพ่ือใหต้น้ทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุด โดยไม่ค านึงถึง
ความยืดหยุน่ในกระบวนการผลิต ท าใหเ้สียเวลา เสียแรงงาน เสียพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ ขนยา้ย 
2.      ความสูญเสียเน่ืองจากการเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory) 
การสัง่ซ้ือวตัถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการผลิตเป็นจ านวนมาก ท าใหใ้ชพ้ื้นท่ีในการจดัเกบ็ท่ีมากเกินความจ าเป็น อีกทั้ง
ยงัท าใหว้ตัถุดิบเส่ือมคุณภาพ  
3.      ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transporation) 
กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าใหก้บัวตัถุดิบ แต่เพ่ิมตน้ทุนใหสู้งข้ึน ท าใหเ้สียเวลาในการผลิต และอาจเกิดอุบติัเหตุใน
ระหวา่งการขนส่ง 
4.      ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 
ท่าทางในการเคล่ือนไหวท่ีไม่เหมาะสมของพนกังาน เช่น การเอ้ือม หยิบ จบั เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการท างาน 
ท าใหง้านเกิดความล่าชา้ข้ึน 
5.      ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 
กระบวนการในการผลิตท่ีเป็นการท าซ ้ าๆ ในขั้นตอนนั้น เช่น การตรวจสอบคุณภาพของสินคา้หลงัผลิตเสร็จ ซ่ึง
เป็นกระบวนท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าในกบัสินคา้ ท าใหสู้ญเสียพ้ืนท่ีในการท างาน  
6.      ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 
เกิดจากเคร่ืองจกัร หรือพนกังานหยดุการท างาน เน่ืองจากขาดปัจจยัในการผลิต เช่น รอวตัถุดิบ เคร่ืองจกัรเกิด
ขดัขอ้ง ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการท างาน 
7.      ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 
ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ ท าใหเ้กิดตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เสียเวลา ส้ินเปลืองสถานท่ีในการจดัเกบ็และ
ก าจดัของเสีย (Ohno,1989) (Shingo,1990) 
2.2 แนวความคิด PDCA และ เทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS 

 

     PDCA หรือท่ีเรียกวา่วงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle)  คือ วงจรการควบคุม
คุณภาพ ประกอบไปดว้ย Plan (วางแผน), Do (ปฏิบติัตามแผน), Check (ตรวจสอบ), Act (การปรับปรุงแกไ้ข)  
Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน อาจประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนด
งบประมาณท่ีจะใช ้การเขียนแผนดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะ  
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Do (ปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน ประกอบดว้ย การด าเนินการ มีวิธีการ ด าเนินการ และมีผล
ของการด าเนินการ  
Check (ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน ประกอบดว้ย การประเมินขั้นตอนในการ
ด าเนินการ และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้ 
Act (ปรับปรุงแกไ้ข) หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใชเ้ทคนิค ECRS 
E - Eliminate ตดัขั้นตอนหรือการท างานท่ีเกินความจ าเป็น หรือมีประโยชนน์อ้ยมากบางช่วงออกไป 
C - Combine รวบบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัเพราะช่วยลดเวลาการท างานลงไดอี้ก 
R - Rearrange ขั้นตอนท่ีสบัสนถูกจดัเรียงใหม่ ลดการเคล่ือนยา้ยหรือการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น 
S - Simplify ลดความยุง่ยากบางขั้นตอนลง โดยเสริมทกัษะหรืออุปกรณ์ใหม่เขา้มา 
เม่ือวงจรคุณภาพหมุนครบรอบท่ี Act หน่ึงคร้ัง เราจะสามารถสรุปกระบวนการท างาน วา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดหรือไม่ (Shewhart, Walter Andrew,1980),  (Deming, W. Edwards,1986) 
2.3 การศึกษากระบวนการท างาน และการศึกษาเวลา 
 
     การศึกษาการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) ใชส้ าหรับบนัทึกขั้นตอนการท างาน เพ่ือท าใหเ้ขา้ใจ
ในขั้นตอนการด าเนินงาน และสามารถตรวจสอบการปฏิบติังาน หรือขั้นตอนท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ ซ่ึงจะใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ในการอธิบาย ดงัน้ี (Heizer & Render,2014) 

 
         = การปฏิบติังาน            = การเคล่ือนท่ี/ยา้ย             = การตรวจสอบ 
 

 
      = การรอคอย 
 

 = การจดัเกบ็ 
การศึกษาเวลา (Stopwatch time study) เป็นการศึกษาอตัราการท างานของพนกังานในกระบวนการ และน าเวลาท่ี
ไดม้าท าการขจดัเวลาท่ีไร้ประสิทธิภาพออกไป (นอ้ย ตนัสุวรรณ และคณะ, 2546)          
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้า 
- กระบวนการท่ีเกิดการรอคอย 
- กระบวนการท่ีท าใหง่้ายข้ึนโดยใช้

เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขา้มาช่วยได ้

สาเหตุของปัญหาทีเ่กดิจากความ
ล่าช้า 

- วธีิการด าเนินงาน 

- พนกังาน 

ก าหนดแนวทางในการ 

ลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจา
กระบวนการซ่อมของแผนก

ตวัถังและสีรถยนต์ 
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3. วธิีการศึกษา 

 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตวัแทนพนักงานในศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต์ ABC หนองคาย 
จ านวน 10 คน จากจ านวนพนักงานทั้งหมด 25 คน โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑ์
พิจารณาคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key informant) ดงัน้ี (1) เป็นบุคคลท่ีปฏิบติัในต าแหน่งหวัหนา้งาน หรือ (2) เป็น
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานอย่างนอ้ย 5 ปี ซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการซ่อมตวัถงัและสี
รถยนต ์
     เคร่ืองมือท่ีใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) และการ
สงัเกตการณ์ (Observation)  ส าหรับการสมัภาษณ์ใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยพฒันาค าถามภายใตก้รอบ
แนวความคิด PDCA มาใชใ้นการตั้งถามในการสมัภาษณ์ โดยก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ผูศึ้กษามีการขออนุญาตบนัทึก
เทป และมีการจดบนัทึกการสมัภาษณ์ และมีการน าขอ้มูลมาใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตรวจทานความถูกตอ้งอีกดว้ย ในการ
สมัภาษณ์ใชเ้วลาเฉล่ีย 40 นาทีต่อคน และการสงัเกตการณ์ (Observation) เป็นการเขา้ไปศึกษากระบวนการซ่อมจริง 
และมีการจบัเวลาในกระบวนการซ่อมความเสียหายเบา หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุ และน าเอาเทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS มาก าหนดแนวทางลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลจากการศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมของศูนย์บริการตวัถังและสีรถยนต์  
     ผูศึ้กษาไดส้ังเกตการณ์ (Observation) ในกระบวนการซ่อม (Process Diagrams)  รวมทั้งมีการน าวิธีการบนัทึก
เวลาระยะยาว (long – cycle time study) มาใชใ้นการจบัระยะเวลาในกระบวนการซ่อมทั้งหมด พบว่ากระบวนการ
ซ่อมของศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต์ ส าหรับความเสียหายเบา สามารถสรุปได้เป็น 8 กิจกรรมหลกั และ 35 
กิจกรรมยอ่ย และมีการใชร้ะยะเวลาก่อนปรับปรุง 2,520 นาที หรือจ านวน 6 วนั 

     

400

1275

50

490

8550 140 30 ถอดประกอบ

เตรียมพ้ืนผิวงาน

ผสมสี

พน่สี (สีจริง)

ประกอบช้ินส่วน

ขดัสี

ลา้งท าความสะอาด
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รูปที ่1  กิจกรรมหลกั 8 กิจกรรม และระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการซ่อมก่อนการปรับปรุง ( 2,520 นาที หรือ 6 วนั ) 
ท่ีมา : ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ABC หนองคาย 
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ตารางที่  1 แสดงกระบวนการซ่อม (Process Diagrams) ซ่ึงประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลกั 35 กิจกรรมย่อย และ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการซ่อมก่อนการปรับปรุง  

ล าดบั กระบวนการซ่อม 
เวลา สัญลกัษณ์ 

(นาท)ี 
 

1 จอดรอเขา้ซ่อม 120 
 

2 ถอดประกอบ 20 
 

3 รออะไหล่ 120 
 

4 เคาะ / ดึงตวัถงั 60 
 

5 ลอกสีเดิมออกใหเ้ห็นเน้ือเหลก็ 50 
 

6 ฉีดน ้ ายาป้องกนัสนิม 20 
 

7 ตรวจสอบคุณภาพ 10 
 

8 รอเตรียมพ้ืนผิว 480 
 

9 เตรียมพ้ืนผวิงาน   
 

10 ก าหนดขอบเขตความเสียหาย (ลอกสีเดิมออก) 40 
 

11 โป๊วสี 90 
 

12 รอสีโป๊วแหง้ 240 
 

13 ขดัสีโป๊ว 90 
 

14 ปิดกระดาษปิดพน่สี (เฉพาะบริเวณความเสียหาย) 20 
 

15 พน่สีพ้ืน 40 
 

16 รอสีพ้ืนแหง้ 240 
 

17 ขดัสีพ้ืน 25 
 

18 ตรวจสอบคุณภาพ 10 
 

19 ผสมสี 30 
 

20 รอสีท่ีท าการผสม / เทียบสี 20 
 

21 ปิดกระดาษปิดพน่สี (ทั้งช้ินส่วนความเสียหาย) 30 
 

22 พ่นสี (สีจริง) 50 

23 รอสีจริงแหง้ 60 
 

24 พน่เคลียร์ (เคลือบเงา) 30 
 

25 รอเคลียร์แหง้ (แกะกระดาษปิดพน่สี) 300 
 

26 ตรวจสอบคุณภาพ 20 
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ล าดบั กระบวนการซ่อม 
เวลา สัญลกัษณ์ 

(นาท)ี 
 

27 รอประกอบช้ินส่วน 45 
 

28 ประกอบชิ้นส่วน (เตรียมอะไหล่พร้อม) 30 
 

29 ตรวจสอบคุณภาพ 10 
 

30 ขัดสี 30 
 

31 ตรวจสอบคุณภาพ 20 
 

32 จอดรอคิวลา้งรถ 80 
 

33 ล้างท าความสะอาด 40 
 

34 ตรวจสอบคุณภาพ 20 
 

35 ตรวจสอบก่อนส่งมอบ 30 
 

  รวม 2520   

      
4.2 ผลจากการศึกษาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้เกิดการรอคอยในกระบวนการซ่อมของศูนย์บริการตัวถังและสี
รถยนต์ 
          จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดน้ าแนวความคิด PDCA มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาในแต่ละกระบวนการซ่อมดว้ย เสมือนเป็นการควบคุมแต่ละกระบวนการดว้ยตนเอง (Self – Control 
System) พบว่าปัญหาดงักล่าวเกิดจาก 2 ปัจจยั คือ (1) พนักงาน ขาดงานบ่อย ขาดการเอาใจใส่ในกระบวนการ
ท างาน และไม่ใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน ์(2) วิธีการด าเนินงาน ไม่มีการวางแผนกระบวนการ
ซ่อม และก าหนดระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ รวมไปถึงไม่มีการควบคุม ติดตามความคืบหนา้ของกระบวนการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2  วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA – คอนโดะ แสดงถึงการบริหารแบบควบคุมแต่ละกระบวนการดว้ยตนเอง 
ท่ีมา : ระบบการควบคุมคุณภาพท่ีหนา้งาน คิวซีเซอร์เคิล 
 

Act Plan 

Check Do A P 

C D 
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4.3 ผลจากการศึกษาการก าหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าที่ เกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อม
ศูนย์บริการตวัถังและสีรถยนต์ 
     ผูศึ้กษาน าเทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS โดยการลดเวลากิจกรรมย่อยออกและใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยู่ในศูนยบ์ริการ
ตวัถงัและสีรถยนตม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ จากเดิมความเสียหายเบา ใชร้ะยะเวลาซ่อม 2,520 นาที หรือ 6 วนั แต่เม่ือ
มีการปรับปรุงกระบวนการซ่อม พบวา่ สามารถลดระยะเวลาซ่อม 1,260 นาที หรือ 3 วนั  
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รูปที ่3  กิจกรรมหลกั 8 กิจกรรม และระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการซ่อมหลงัการปรับปรุง ( 1,260 นาที หรือ 3 วนั ) 
ท่ีมา : ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ABC หนองคาย 
 
ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการซ่อม (Process Diagrams) ซ่ึงประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลกั 35 กิจกรรมย่อย และ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการซ่อมหลงัการปรับปรุง โดยการใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS 

ล าดบั กระบวนการซ่อม 
เวลา สัญลกัษณ์ 

(นาท)ี 
 

1 จอดรอเขา้ซ่อม 10 
 

2 ถอดประกอบ 20 
 

3 รออะไหล่ 20 
 

4 เคาะ / ดงึตวัถัง 60 
 

5 ลอกสีเดิมออกใหเ้ห็นเน้ือเหลก็ 50 
 

6 ฉีดน ้ ายาป้องกนัสนิม 20 
 

7 ตรวจสอบคุณภาพ 10 
 

8 รอเตรียมพ้ืนผิว 60 
 

9 เตรียมพ้ืนผวิงาน   
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ล าดบั กระบวนการซ่อม 
เวลา สัญลกัษณ์ 

(นาท)ี 
 

10 ก าหนดขอบเขตความเสียหาย (ลอกสีเดิมออก) 40 
 

11 โป๊วสี 90 
 

12 รอสีโป๊วแหง้ 50 
 

13 ขดัสีโป๊ว 90 
 

14 ปิดกระดาษปิดพน่สี (เฉพาะบริเวณความเสียหาย) 20 
 

15 พน่สีพ้ืน 40 
 

16 รอสีพ้ืนแหง้ 50 
 

17 ขดัสีพ้ืน 25 
 

18 ตรวจสอบคุณภาพ 10 
 

19 ผสมสี 30 
 

20 รอสีท่ีท าการผสม / เทียบสี 20 
 

21 ปิดกระดาษปิดพน่สี (ทั้งช้ินส่วนความเสียหาย) 30 
 

22 พ่นสี (สีจริง) 50 

23 รอสีจริงแหง้ 10 
 

24 พน่เคลียร์ (เคลือบเงา) 30 
 

25 รอเคลียร์แหง้ (แกะกระดาษปิดพน่สี) 180 
 

26 ตรวจสอบคุณภาพ 20 
 

27 รอประกอบช้ินส่วน 20 
 

28 ประกอบชิ้นส่วน (เตรียมอะไหล่พร้อม) 25 
 

29 ตรวจสอบคุณภาพ 10 
 

30 ขัดสี 30 
 

31 ตรวจสอบคุณภาพ 20 
 

32 จอดรอคิวลา้งรถ 30 
 

33 ล้างท าความสะอาด 40 
 

34 ตรวจสอบคุณภาพ 20 
 

35 ตรวจสอบก่อนส่งมอบ 30 
 

  รวม 1260   
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รูปที ่4  แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการซ่อมก่อน - หลงัการใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS (8 กิจกรรมหลกั) 
ท่ีมา : ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ABC หนองคาย 
 
ตารางที่ 3 สามารถลดกิจกรรมหลกัไดถึ้ง 5 กิจกรรมหลกั คือ กิจกรรมหลกัท่ี 1, 2, 4, 5, 7 

กจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย ระยะเวลาทีล่ดลง 

1. ถอดประกอบ 1. จอดรอเขา้ซ่อม 110 

 
2. รออะไหล่ 100 

2. เตรียมพ้ืนผิวงาน 3. รอเตรียมพ้ืนผิว 420 

 
4. รอสีโป๊วแหง้ 190 

 
5. รอสีพ้ืนแหง้ 190 

4. พน่สี (สีจริง) 6. รอสีจริงแหง้ 50 

 
7. รอเคลียร์แหง้ (แกะกระดาษปิดพน่สี) 120 

5. ประกอบช้ินส่วน 8. รอประกอบช้ินส่วน 25 

 
9. ประกอบช้ินส่วน 5 

7. ลา้งท าความสะอาด 10. จอดรอคิวลา้งรถ 50 

รวมระยะเวลาท่ีลดลง 1260 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบกระบวรการซ่อมก่อน – หลงัการปรับปรุง ใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS  
( 8 กิจกรรมหลกั 35กิจกรรมยอ่ย ) 
 

ล าดบั กระบวนการซ่อม 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลงั
ปรับปรุง 

การเปลีย่น 

แปลง  

เวลา  เวลา  (ร้อยละ) 

(นาท)ี (นาท)ี   
1 จอดรอเขา้ซ่อม 120 10 91.67 
2 ถอดประกอบ 20 20 - 
3 รออะไหล่ 120 20 83.33 

        4 เคาะ/ตึงตวัถงั 60 60 - 
5 ลอกสีเดิมออกใหเ้ห็นเน้ือเหลก็  50 50 - 

(เฉพาะความเสียหาย) 
6 ฉีดน ้ ายาป้องกนัสนิม 20 20 - 
7 ตรวจสอบคุณภาพ 10 10 - 
8 รอเตรียมพ้ืนผิว 480 60 87.50 
9 เตรียมพ้ืนผิวงาน - - - 
10 ก าหนดขอบเขตความเสียหาย  40 40 - 

(ลอกสีเดิมออก) 
11 โป๊วสี 90 90 - 
12 รอสีโป๊วแหง้ 240 50 79.17 
13 ขดัสีโป๊ว 90 90 - 
14 ปิดกระดาษปิดพน่สี  20 20 - 

(เฉพาะบริเวณความเสียหาย) 
15 พน่สีพ้ืน 40 40 - 
16 รอสีพ้ืนแหง้ 240 50 79.17 
17 ขดัสีพ้ืน 25 25 - 
18 ตรวจสอบคุณภาพ 10 10 - 
19 ผสมสี 30 30 - 
20 รอสีท่ีท าการผสม/เทียบสี 20 20 - 
21 ปิดกระดาษปิดพน่สี 30 30 - 

 (ทั้งช้ินส่วนความเสียหาย) 
22 พน่สี (สีจริง) 50 50 - 
23 รอสีจริงแหง้ 60 10 83.33 
24 พน่เคลียร์ (เคลือบเงา) 30 30 - 
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ล าดบั กระบวนการซ่อม 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลงั
ปรับปรุง 

การเปลีย่น 

แปลง  

เวลา  เวลา  (ร้อยละ) 

(นาท)ี (นาท)ี   
25 รอเคลียร์แหง้ (แกะกระดาษปิดพน่สี) 300 180 40 
26 ตรวจสอบคุณภาพ 20 20 - 
27 รอประกอบช้ินส่วน 45 20 55.56 
28 ประกอบช้ินส่วน (เตรียมอะไหล่พร้อม) 30 25 16.67 
29 ตรวจสอบคุณภาพ 10 10 - 
30 ขดัสี 30 30 - 
31 ตรวจสอบคุณภาพ 20 20 - 
32 จอดรอคิวลา้งรถ 80 30 62.5 
33 ลา้งท าความสะอาด 40 40 - 
34 ตรวจสอบคุณภาพ 20 20 - 
35 ตรวจสอบก่อนส่งมอบ 30 30 - 

ระยะเวลาโดยรวม 2,520 1,260 50 

 
     ผู้ศกึษาน าแนวความคิด PDCA และเทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS มาร่วมวิเคราะห์ ดงัตอ่ไปนี ้
การก าจดั (Eliminate) ตรวจสอบกระบวนการท างานในปัจจุบนั เพ่ือก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก การรอคอย ใน
กระบวนการท่ีไม่ท าใหเ้กิดประโยชน ์ไดแ้ก่  (1) จอดรถรอเขา้ซ่อม (2) รออะไหล่ (3) รอสีโป๊วแหง้ (4) รอสีพ้ืนแหง้ 
(5) รอสีจริงแหง้ (6)  รอเคลียร์แหง้ (แกะกระดาษปิดพ่นสี) (7) รอประกอบช้ินส่วน (8) ประกอบช้ินส่วน (เตรียม
อะไหล่พร้อม) (9) จอดรอคิวลา้งรถ  การท าใหง่้าย (Simplify) ปรับปรุงกระบวนการซ่อมใหง่้ายข้ึน โดยการน า
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ (1) รอสีโป๊วแหง้ (2) รอสีพ้ืน
แหง้ (3) รอสีจริงแหง้ (4) รอเคลียร์แหง้ (แกะกระดาษปิดพ่นสี) โดยการวางแผนการท างานใหเ้ป็นระบบ (Plan) 
น าไปปฏิบติั (Do) และน าผลที่การปฏิบตัิมาท าการตรวจสอบ (Check) และท าการปรับปรุงแกไ้ข (Act) 

     จะเห็นไดว้า่การศึกษาโดยใชแ้นวความคิดทั้งสองน้ี จะใหเ้กิดการลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Sokovic, M., Pavletic, D., & Pipan, K. K, (2010). ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวิธีการปรับปรุง
คุณภาพวงจร PDCA, RADAR matrix, DMAIC และ DFSS ท าใหก้ระบวนการในการซ่อมมีประสิทธิภาพ และมี
การปรับปรุงจนกลายเป็นมาตรฐาน และงานวิจยัของ (Pawar, G. J., Sirdeshpande, N. S., Atram, A. B., & Patil, P. 
R. (2014). ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการลดระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าของเคร่ืองจกัรในโรงงานผลิตแบร่ิง โดยใช้
หลกัการ SMED และ ECRS 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้ศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อม ศึกษา
สาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการซ่อม และก าหนดแนวทางการลดความสูญเปล่าท่ีเกิด
จากการรอคอยในกระบวนการซ่อม กรณีศึกษา ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์ABC หนองคาย โดยการน าเคร่ืองมือ
ภายใตก้รอบแนวความคิด ไดแ้ก่  แนวความคิด PDCA เทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS น ามาประยกุตใ์ชใ้น
การศึกษาตามวตัถุประสงคพ์บวา่ สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการท างานไดถึ้งร้อยละ 50 
     ส าหรับขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ ส าหรับองคก์ร ผูบ้ริหารผูจ้ดัการ และ
พนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการซ่อม ควรให้ความส าคัญเก่ียวกับการวางแผนประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างาน โดยการสร้างแรงกระตุน้ให้พนกังานมีความรู้สึกรักองค์กร อยากท่ีจะปฏิบติังานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบดว้ยความเต็มใจและตั้งใจ ส าหรับการวิจยั เน่ืองจากในกระบวนการซ่อมตวัถงัและสีรถยนตน์ั้น ใน
ทุกๆกิจกรรมมกัมีฝุ่ นละอองเกิดข้ึน ท าใหส้ภาพแวดลอ้มภายในองคเ์ส่ือมโทรมลง ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท่ีจะ
น ากิจกรรม 5ส มาใชเ้พ่ือปรับปรุงแกไ้ขรวมดว้ย 
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การลดความสูญเสียจากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนมข้าวโพดของโรงงาน 
ABC 

Reduction of  the loss of seasoning powder in corn sticks at ABC’s plant 

วรพนัธ์ พลรักษา1 และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 

Worapan Polruksa and Panutporn Ruangchoengchum 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความสูญเสียของผงปรุงรสจากแท่งขา้วโพดของของโรงงาน ABC เพ่ือท าการลด
ความสูญเสียและควบคุมคุณภาพของขนมข้าวโพดอบกรอบ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าปัญหาหลกัเกิดจากการท่ี
ผิวสัมผสัของแท่งขา้วโพดไม่เรียบ ซ่ึงเกิดจากกระบวนการฉีดซ่ึงมีผลจากขนาดของสกรูและบาร์เรล รวมถึง
ความช้ืนของเกลด็ขา้วโพด  และการท่ีน าแท่งขนมขา้วโพดท่ียงัร้อนไปท าการผสมกบัผงปรุงรส จากนั้นจึงท าการ
เกบ็ตวัอยา่งของความแท่งขนมขา้วโพดจากสกรูและบาร์เรลมาตรฐานกบัสกรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้ โดยสกรู
ขนาดมาตรฐานมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 83 มิลลิเมตร บาร์เรลมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 84 มิลลิเมตร ส่วนสกรูและบาร์เรวท่ี
ใช้งานไปแลว้มีเส้นผ่านศูนยก์ลางอยู่ท่ี 82.8 มิลลิเมตร สกรูตวัเมีย 84.4 มิลลิเมตร กบัเกล็ดขา้วโพดท่ีมีระดบั
ความช้ืนท่ี 12, 12.3, 12.4, 12.6 ส าหรับแท่งขนมขา้วโพดรสนมและ 12.5, 12.8, 13.3, 13.6 ส าหรับแท่งขนม
ขา้วโพดรสช็อคโกแลต จะพบว่าในการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบรสนมการใชส้กรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้
กลบัท าให้การร่วงหล่นของผงปรุงรสน้อยกว่าสกรูและบาร์เรวมาตรฐาน และการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบ
รสช็อคโกแลตการใชส้กรูและบาร์เรวมาตรจะท าให้ผงปรุงรสร่วงหล่นนอ้ยกว่าสกรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้ 
และการผลิตแท่งขนมขา้วโพดรสช็อคโกแลตตอ้งการความช้ืนของเกลด็ขา้วโพดมากกวา่การผลิตแท่งขนมขา้วโพด
รสนม จากนั้นจึงท าการค านวณจากยอดขายของปี 2558 เพ่ือหาแท่งขนมขา้วโพดท่ีควรผลิตเพ่ือเก็บไวใ้นแต่ละวนั
เพ่ือป้องกันการน าแท่งขนมข้าวโพดท่ียงัร้อนไปผลิต จาการค านวณพบว่า ช่วงกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมและ
พฤศจิกายน ควรผลิตแท่งขนมขา้วโพดรสนม สั้น กลาง ยาว ตามล าดบัไวท่ี้ 223, 440, 483 กิโลกรัมต่อวนั แท่งขนม
ขา้วโพดรสช็อคโกแลตท่ี 122, 212, 231 กิโลกรัมต่อวนั ช่วงกนัยายนถึงตุลาคม ควรผลิตแท่งขนมขา้วโพดรสนม 
สั้น กลาง ยาว ตามล าดบัไวท่ี้ 722, 679, 779 กิโลกรัมต่อวนั แท่งขนมขา้วโพดรสช็อคโกแลตท่ี 430, 368, 402 
กิโลกรัมต่อวนั ช่วงธนัวาคมถึงมกราคม ควรผลิตแท่งขนมขา้วโพดรสนม สั้น กลาง ยาว ตามล าดบัไวท่ี้ 239, 712, 
752 กิโลกรัมต่อวนั แท่งขนมขา้วโพดรสช็อคโกแลตท่ี 178, 284, 305 กิโลกรัมต่อวนั 

ค าส าคัญ: สกรู, บาร์เรว, ความชืน้, แท่งขนมข้าวโพด 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 
emai:polruksa@hotmail.com 
2อาจารยป์ระจ าวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 corresponding auther, email:rpanut@kku.ac.th 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 910 
 

Abstract 

This research aimed to reduce the loss of seasoning powder in corn sticks at ABC’s plant and control the quality 
of corn snack.  The study found that the main problem was rough of corn stick surface.  It caused by the extrusion 
process, diameter of the screw and barrel with humidity of corn grit, and using hot corn stick mix with seasoning 
powder. Then samples of the corn sticks were collected by using standard screws and barrels compare with screws 
and barrels that already used.  The standard screw and barrel diameter  was 83  mm barrel 84  mm screw and the 
diameter of screw and barrel that already used was 82.8 mm and 84.4 mm. A humidity level was 12,12.3,12.4,12.6  
for  extrusion milk flavored of corn stick  and 12.5,12.8,13.3,13.6 for extrusion chocolate flavor of corn stick. It 
found that the use of standard screws and barrels for production corn flavored milk was better than screws and 
barrels that already used because the loss of seasoning powder is less than. The use of standard screws and barrels 
for production corn flavored chocolate was better than screws and barrels that already used because the loss of 
seasoning is less than.  Production of chocolate flavor of corn stick used high humidity than milk flavored of corn 
stick.  Then calculated the sales of the year 2558  to find corn sticks that had to produce for work in process to 
prevent using hot corn sticks. From the calculation, the study found that during February to August and November 
the plant should produced corn stick size small, medium, large 223 ,440 ,483  kg milk flavored per day and 
122,212,231 kg chocolate flavor per day. During September and October milk flavored should be 722,679,779 kg 
per day and chocolate flavor of corn stick should be 430, 368,402 kg per day. During December and January milk 
flavored should be 239,712,752 kg and 178,284,305 kg corn flavored chocolate bar per day. 

 

Keyword; Screws, Barrels, Humidity, Corn sticks 
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1.บทน า 

     ปัจจุบนัตลาดขนมขบเค้ียวหรืออาหารทานเล่นในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูป้ระกอบการหนา้
ใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  เน่ืองจากตลาดขนมขบเค้ียวในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2.9 หม่ืนลา้นบาท และมี
อตัราการเติบโตปี 2552 ถึง 2557 เฉล่ียกวา่ 9 เปอร์เซ็นตต่์อปี ซ่ึงมาจากการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่และ
สินคา้รูปแบบใหม่ จากขอ้มูลจะเห็นไดว้า่ขนมข้ึนรูปมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดถึง 35 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็น
มูลค่ากวา่ 1 หม่ืนลา้นบาท โดยขนมข้ึนรูปนั้นสามารถแยกออกเป็นขนมท่ีผลิตมาจากหลากหลายวตัถุดิบเช่น 
ขา้วโพด ขา้ว เป็นตน้ 

     โรงงาน ABC ตั้งอยู่ท่ี จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตขนมขา้วโพดอบกรอบ ซ่ึงเป็นขนมท่ีจดัอยู่ในประเภทขนม
ข้ึนรูปปัจจุบนัมีรายไดจ้ากยอดขายขนมขา้วโพดประมาณ 15 ลา้นบาทต่อปี คิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต ์ของมูลค่าตลาด
ของขนมข้ึนรูป ซ่ึงปัจจุบนัทางโรงงานก าลงัประสบปัญหาวตัถุดิบต่างๆ ข้ึนราคา เช่น ขา้วโพด ผงปรุงรสรสนม ผง
ปรุงรสรสช็อคโกแลต เป็นตน้ ดว้ยการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ท าใหก้ารข้ึนราคาผลิตภณัฑอ์าจส่งผลท าใหย้อดขาย
ลดลงหรือหากใชก้ารลดปริมาณของขนมลงนั้นก็อาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัไปบริโภคขนมประเภทอ่ืนได ้ดงันั้นทาง
โรงงานจึงพยายามหาแนวทางในการควบคุมตน้ทุนของการผลิตโดยการลดของเสีย 

     ในกระบวนการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบของทางโรงงาน ABC จะมีผลปรุงรสท่ีร่วงหล่นจากแท่งขา้วโพด ซ่ึง
เกิดจากการท่ีผงปรุงรสไม่สามารถยึดติดกบัแท่งขา้วโพด โดยโรงงาน ABC มีการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบ 2 
รสชาติ คือ รสนม และรสช็อคโกแลต โดยการร่วงหล่นของผงปรุงรสรสนมจะเฉล่ียอยู่ท่ี 10.5 กิโลกรัมต่อวนั คิด
เป็น 2.7 เปอร์เซ็นต ์ของผงปรุงรสท่ีใชต่้อวนั เป็นมูลค่าประมาณ 444 บาทต่อวนั หรือ 138,649 บาทต่อปี ส่วนผง
ปรุงรสรสช็อคโกแลตนั้น จะมีการร่วงหล่นโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 14.3 กิโลกรัมต่อวนั คิดเป็น 3.1 เปอร์เซ็นตข์องผงปรุงรส
ท่ีใชต่้อวนั เป็นมูลค่าประมาณ 652 บาทต่อวนั หรือ 203,329 บาทต่อปี 

     จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเสีย พบว่าส่วนใหญ่จะท าการลดสูญเสียเพ่ือลด
ตน้ทุนในการผลิต แต่การศึกษาการลดความสูญเสียของผงปรุงรสท่ีร่วงหล่นจากแท่งขา้วโพดน้ีนอกจากจะสามารถ
ลดตน้ทุนของการผลิตไดแ้ลว้ ยงัท าให้ขนมขา้วโพดมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาความ
สูญเสียของผงปรุงรสท่ี 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนมขา้วโพด 
2. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่งขนมขา้วโพด 
3. เพ่ือหาแนวทางในการลดความสูญเสียของผงปรุงรสจากแท่งขนมขา้วโพด 

 
ประโยชน์ของผลงานวจิัย 

1. ทราบถึงความสูญเสียท่ีเกิดจากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนมขา้วโพด 
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2. ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่งขนมขา้วโพด 
3. สามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดแนวทางในการลดความสูญเสียท่ีเกิดจากผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่ง

ขนมขา้วโพด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การสนทนากลุ่ม 
     (วรรณี  แกมเกตุ, 2551)ไดมี้การสัมภาษณ์บุคคลพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั คร้ังละ 2 คนข้ึนไป โดยอาจจะเป็น
กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได ้ทุกคนจะตอ้งตอบค าถามเดียวกนัหมด  การสัมภาษณ์กลุ่มจะใชเ้ม่ือนักวิจยัตอ้งการ
ทราบขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง เป็นแบบการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และเป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเดน็ดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอยา่งเจาะจง 
ตามคุณสมบติัท่ีนักวิจยัก าหนด แลว้เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาได้มีโอกาสโต้ตอบ ถกเถียงปัญหา แสดง
ความเห็นและอภิปรายร่วมกนั ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทศันะคติกนัอย่างกวา้งขวางในแต่ละประเด็นต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพ่ือท่ีจะหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงประเดน็ส าหรับตอบค าถามวิจยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
 
2.2  แผนผงัการไหลของกระบวนการ (Process Diagrams) 
     (รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม,2550) ไดก้ล่าวว่า แผนภูมิการผลิตสามารถช่วยให้มองเห็นภาพรวมขั้นตอนการ
ปฏิบติังานไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และสามารถบอกความบกพร่องในกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์นอ้ยท่ีสุด เพ่ือ
ท าใหเ้กิดการปรับปรุงขั้นตอนใหง่้ายข้ึน 
     (Heizer& Render,2014) ไดก้ล่าววา่ แผนผงัการไหลของกระบวนการ เป็นเคร่ืองมือท่ีบนัทึกกระบวนการท างาน
ใหเ้ขา้ใจไดง่้ายมากข้ึนและสามารถมองเห็นภาพกวา้งในกระบวนการทั้งหมด 
 
2.3 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect Diagram) 

     วนัรัตน์ จนัทกิจ (2547) ไดใ้ห้ความหมายแผนผงัสาเหตุและผล คือแผนผงัท่ีไดแ้สดงลกัษณะความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุต่าง ๆท่ีเป็นไปได ้โดยท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหานั้น ๆ ไดจ้ริงหรืออีกนยัหน่ึงวา่ เป็นแผนผงั
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือคน้หาสาเหตุต่าง ๆวา่ มีอะไรท่ีมาเก่ียวขอ้งกนั หรือสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่งไรบา้ง แผนผงั
สาเหตุและผลหรือเรียกอีกในช่ือหน่ึงว่า แผนผงักา้งปลา  หรืออาจจะเรียกไดอี้กช่ือนึงว่า แผนผงัอิชิกาว่า  โดย
แผนผงัน้ีจะใชเ้ม่ือเราตอ้งการคน้หาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เม่ือตอ้งท าการรักษา การท าความเขา้ใจในกระบวนการ
อ่ืน ๆซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รหน่ึงๆ ทราบสาเหตุแห่งปัญหาได ้เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่พนกังานหรือบุคลากรในองคก์ร
นั้น ๆ จะรู้ปัญหาเฉพาะในส่วนพ้ืนท่ีของตนเองเท่านั้น แต่เม่ือมีแผนผงัน้ีจะช่วยท าใหส้ามารถรับรู้ถึงกระบวนการ
ของแผนกอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ยรวมถึงการใชแ้ผนผงัน้ีในองคก์รจะท าใหพ้นกังานเกิดการระดมสมอง ระดมความคิด ซ่ึง
จะท าใหพ้นกังานทุกคนมุ่งความสนใจไปท่ีหวัปลา นั้นกคื็อ ต าแหน่งท่ีแสดงปัญหา 

2.4 สินค้าคงคลงัเพ่ือความปลอดภัย 
     พิภพ เลา้ประจงและมานพ ศรีตุลย ์(2536) ไดก้ล่าววา่การก าหนดสินคา้เผื่อไว ้(Safety Stock) เป็นระบบสินคา้คง
คลงัท่ีใชใ้นกรณีท่ีระบบสินคา้คงคลงัมีปริมาณการสัง่ซ้ือคงท่ีเม่ือเกิดเม่ือมีตวัแปรของความตอ้งการสูง ซ่ึงการ
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แกปั้ญหาความขาดแคลนสามารถท าไดโ้ดยการก าหนดสินคา้เผื่อไวเ้พ่ือจะไดเ้กิดการป้องกนัการขาดแคลนเฉพาะ
ช่วงเวลารอคอยเท่านั้นแต่ถา้เราใชร้ะบบสินคา้คงคลงัโดยก าหนดรอบระยะเวลาการสัง่ซ้ือสินคา้คงท่ีเม่ือมีการผนั
แปรของความตอ้งการสูงข้ึนการป้องกนัสินคา้ขาดจะท าใหแ้กไ้ขไดย้ากเพราะเราไดก้ าหนดการสัง่ซ้ือสินคา้ไว้
แน่นอนดงันั้นจึงตอ้งเตรียมสินคา้เผื่อไวสู้งกวา่ระดบัแรก 
 𝑆𝑆 =  z𝑆√𝑆         (1) 
สมการท่ี 1 สมการแสดงการค านวณสินคา้คงคลงัส ารอง 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1. ศึกษาความสูญเสียที่เกดิขึน้จากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนมข้าวโพด 
3.1.1 หน่วยวเิคราะห์ 
     ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ ผูจ้ดัการโรงงานขนมขา้วโพดอบกรอบ หวัหนา้แผนกกระบวนการฉีดขา้วโพด หวัหนา้แผนก
ผสมผงปรุงรสกบัแท่งขนมขา้วโพด 
3.1.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ท าการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบ โดยเกบ็ขอ้มูลจากการ
สงัเกตการณ์ในกระบวนการผลิต 

การร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่ง

ขนมขา้วโพด 

- ปริมาณของผงปรุงรสท่ี

ร่วงหล่นในเตาอบ 

พนักงาน 

- ประสบการณ์ในการ

ท างานของพนกังานใน

ต าแหน่ง 

เคร่ืองจักร 

- การสึกหลอของสกรูท่ี

ใชใ้นเคร่ือง 

วธิีการ 

- การเคล่ือนยา้ยของ

แท่งขนมขา้วโพดจาก

แผนกผสมไปยงัเตา

อบ 

วตัถุดบิ 

- ความช้ืนของเกล็ด

ขา้วโพดก่อนน ามาท าการ

ผลิต 
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ขอ้มูลทุติยภูมิ คือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความสูญเสียของผงปรุงรสท่ีเกิดข้ึนจากผูจ้ดัการโรงงาน 
3.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     แผนภูมิกระบวนการผลิต เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการผลิต วา่ในแต่ละกระบวนการผลิตเป็นอยา่งไร มี
ความส าคญักบัคุณภาพของขนมขา้วโพดอยา่งไรบา้ง 
3.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์และการรวบรวมขอ้มูลของผงปรุงรสท่ีสูญเสียมาวิเคราะห์และท าความเขา้ใจ
ในกระบวนการผลิต เพ่ือเขียนเป็นแผนภูมิกระบวนการผลิต 
3.1.5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
     น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์มาท าการตรวจสอบแบบสามเสา้ดว้ยการทวนกลบั 
3.2 ศึกษาสาเหตุของปัญหาที่ผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่งขนมข้าวโพด 
3.2.1 หน่วยวเิคราะห์ 
     ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนร่วมในการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบ โดยมีผูจ้ดัการโรงงาน หวัหนา้
แผนกฉีดขา้วโพด พนกังานประจ าแผนกฉีดขา้วโพด 3 คน หวัหนา้แผนกผสมผงปรุงรสกบัแท่งขนมขา้วโพด และ
พนกังานประจ าแผนกผสมผงปรุงรสกบัแท่งขา้วโพด จ านวน 7 คน 
3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสนทนากลุ่ม โดยจดัประชุมระดมสมอง ซ่ึงเป็นการเกบ็ขอ้มูลดว้ยค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิด จากนั้นท าการจดบนัทึก รวมไปถึงเก็บตวัอยา่งขนมขา้วโพดอบกรอบ 
3.2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     แผนภูมิกา้งปลา เพ่ือท าการวิเคราะห์หาสาเหตุในแต่ละปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนม
ขา้วโพด 
3.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมมาวิเคราะห์เน้ือหา และท าความเขา้ใจสาเหตุท่ีผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่งขนม
ขา้วโพดดว้ยแผนผงักา้งปลา 
3.2.5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
     น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาท าการตรวจสอบแบบสามเสา้ดว้ยการทวนกลบัไปดูสาเหตุท่ีระบุไว ้และน า
ขอ้มูลไปตรวจสอบกบัผูจ้ดัการโรงงาน 
3.3 หาแนวทางในการลดความสูญเสียของผงปรุงรสจากแท่งขนมข้าวโพด 
3.3.1 หน่วยวเิคราะห์ 
     ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ผูจ้ดัการโรงงานขนมขา้วโพดอบกรอบ หวัหนา้แผนกกระบวนการฉีดขา้วโพด หวัหนา้
แผนกผสมผงปรุงรสกบัแท่งขนมขา้วโพด 
3.3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     เป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการเกบ็ตวัอยา่งของขนมขา้วโพดอบกรอบ รวมไปถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
น ามาวิเคราะห์เพ่ือลดความสูญเสียของผงปรุงจากแท่งขนมขา้วโพดอบกรอบ 
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3.3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากรวบรวมมาวิเคราะห์และท าความเขา้ใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
3.3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
     น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการตรวจสอบแบบสามเสา้ดว้ยการทวนกลบัจากนั้นน าขอ้มูลไปตรวจสอบกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

4. ผลการศึกษาและอธิปราย 
4.1 ผลการศึกษาความสูญเสียที่เกดิขึน้จากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนมข้าวโพด 
     จากการศึกษากระบวนการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบของโรงงาน ABC จึงท าการจดัท าแผนภูมิการผลิตดงั
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 กระบวนการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบ 

ล าดบั                   กระบวนการ    สญัลกัษณ์ 
 

1. น าเกลด็ขา้วโพดจากท่ีเกบ็มายงัเคร่ืองผสม 
2. น าเกลด็ขา้วโพดเขา้เคร่ืองผสมพร้อมผสมน ้า 

(ส าหรับการฉีดแท่งขา้วโพดรสช็อคโกแลตตอ้งใส่ผงโกโกด้ว้ย) 
3. น าเกลด็ขา้วโพดท่ีผสมเสร็จออกจากเคร่ืองผสม 
4. น าเกลด็ขา้วโพดท่ีผสมแลว้ใส่เคร่ืองฉีด 
5. เช็คคุณภาพของแท่งขนมขา้วโพด 
6. บรรจุแท่งขนมขา้วโพดใส่ถุง 
7. น าไปเกบ็ไวท่ี้เกบ็แท่งขนมขา้วโพด 
8. น าแท่งขนมขา้วโพดจากท่ีเกบ็ไปยงัท่ีวางแท่งขนมขา้วโพด 

ส าหรับผสม 
9. เทแท่งขนมขา้วโพดลงท่ีวางแท่งขา้วโพด 
10. เทแท่งขนมขา้วโพดใส่ภาชนะ 
11. น าภาชนะท่ีใส่แท่งขนมขา้วโพดไปยงัเคร่ืองผสม 
12. เทแท่งขา้วโพดลงในเคร่ืองผสม 
13. ฉีดน ้ามนัปาลม์ใส่แท่งขนมขา้วโพด 
14. โปรยผงปรุงรสใส่แท่งขนมขา้วโพด 
15. เทขนมขา้วโพดลงใส่ภาชนะ 
16. น าภาชนะท่ีมีขนมขา้วโพดไปยงัเตาอบ 
17. เทขนมขา้วโพดใส่เตาอบ 
18. บรรจุขนมขา้วโพดอบกรอบ 
19. น าขนมขา้วโพดอบกรอบไปเก็บท่ีเกบ็ 
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     จากการศึกษาพบวา่ผงปรุงรสจะร่วงหล่นในบริเวณเตาอบ ซ่ึงการร่วงหล่นของผงปรุงรสรสนมจะเฉล่ียอยูท่ี่ 10.5 
กิโลกรัมต่อวนั คิดเป็น 2.7 เปอร์เซ็นต ์ของผงปรุงรสท่ีใชต่้อวนั เป็นมูลค่าประมาณ 444 บาทต่อวนั หรือ 138649 
บาทต่อปี ส่วนผงปรุงรสรสช็อคโกแลตนั้น จะมีการร่วงหล่นโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 14.3 กิโลกรัมต่อวนั คิดเป็น 3.1 
เปอร์เซ็นตข์องผงปรุงรสท่ีใชต่้อวนั เป็นมูลค่าประมาณ 652 บาทต่อวนั หรือ 203329 บาทต่อปี ซ่ึงการท่ีผงปรุงรส
ร่วงหล่นเกิดจากการท่ีแท่งขนมขา้วโพดมีผิวสมัผสัท่ีไม่เรียบ 
4.2 สาเหตุของปัญหาที่ผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่งขนมข้าวโพด 

     จากขอ้มูลท่ีศึกษามาจากแผนภูมิกระบวนการผลิตจึงน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล 
ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แสดงแผนผงัสาเหตุและผล 
 
4.3 แนวทางในการลดความสูญเสียของผงปรุงรสจากแท่งขนมข้าวโพด 
ด้านคน 

     ควรจดัการอบรมพนกังานเพ่ือกระตุน้ใหพ้นกังานท างานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะ
พนกังานในกระบวนการฉีดขา้วโพด ควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิ่งเพราะเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและมีผลต่อ

แท่งขา้วโพดท่ีฉีดไว้

ไม่ไดคุ้ณภาพ 

แท่งขา้วโพดไม่เรียบ 

น าแท่งขา้วโพดท่ียงัร้อน

ไปผสมกบัเคร่ืองปรุงรส 

แท่งขา้วโพดพอง 

ขา้วโพดมีคุณภาพท่ีไม่เหมาะสม 

เคร่ืองจกัรสร้างเอง 

วตัถุดิบ 

เคร่ืองจกัรไม่สามารถควบคุม

ปัจจยับางอยา่งได ้

เคร่ืองจกัร 

ขนมขา้วโพดอบกรอบ 

ไม่ไดคุ้ณภาพ 

วิธีการ 

การเคล่ือนยา้ยขนมขา้วโพดท่ี

ผสมเสร็จไปเตาอบ 

เกิดแรงกระแทกขนมขา้วโพดกบัเตา

,kdgdbowx 

คน 

ขาดการอบรม 

ขาดประสบการณ์ สกรู 

สึกหลอ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 917 
 

คุณภาพของขนมขา้วโพดกรอบ ในส่วนพนกังานใหม่ท่ีขาดประกบการณ์ควรมีการอบรมพนกังานก่อนเร่ิมท างาน
ในต าแหน่งท่ีพนกังานจะเขา้ไปปฏิบติังาน 

ด้านวัตถุดบิ 

     เน่ืองจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพของเกล็ดขา้วโพดได ้จึงสามารถท าไดแ้ค่เพียงให้พนกังานในกระการฉีด

สังเกตขา้วโพดในแต่ละรอบว่าเป็นเช่นไรเพ่ือปรับความช้ืนของเกลด็ขา้วโพดใหเ้หมาะกบัเคร่ืองฉีดขา้วโพด รวม

ไปถึงพยายามหาทางเขา้ไปหาขอ้มูลกบัผูผ้ลิตเก่ียวกบัคุณภาพของเกล็ดขา้วโพดว่าคุณภาพของเกล็ดขา้วโพดท่ี

เหมาะสมเป็นเช่นไร 

ด้านเคร่ืองจกัร 

      ทางผูศึ้กษาไดท้ าการเกบ็ตวัอยา่งแท่งขา้วโพดโดยควบคุมคุมความช้ืนของเกลด็ขา้วโพด ขนาดของสกรูและบาร์

เรว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้โดยเปรียบเทียบสกรูและบาร์เรวท่ีมีขนาดตามมาตรฐาน เปรียบเทียบกบัสกรู

และบาร์เรวท่ีใช้งานไป โดยสกรูมาตรฐานมีระยะเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 83 มิลลิเมตร บาร์เรวมีเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 84 มิลลิเมตร ส่วนสกรูท่ีใชง้านไปแลว้มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 82.8 มิลลิเมตร บาร์เรว 84.4 มิลลิเมตร โดย

ท าการเกบ็ตวัอยา่งดว้ยการวดัระดบัความช้ืนท่ีแตกต่างกนั โดยใชเ้คร่ืองวดัท่ีทางโรงงานมีอยู ่โดยขา้วโพดอบกรอบ

รสนมวัดความช้ืนได้ 12.2,12.3 ,12.4 ,12.6 ส่วนขนมข้าวโพดอบกรอบรสช็อคโกแลตวัดความช้ืนได้ 

12.5,12.8,13.3,13.6 จากนั้นจึงท าการฉีดขา้วโพดออกมา ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 

  

ความช้ืนของเกลด็
ขา้วโพด 

ปริมาณการร่วงหล่นของผงปรุงรส (กิโลกรัม) 

สกรูและบาร์เรวมาตรฐาน 
สกรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไป

แลว้ 

ขนมขา้วโพดอบกรอบ
รสนม 

12 1.65 1.38 
12.2 1.63 1.34 
12.3 1.57 1.37 
12.4 1.55 1.38 

12.6 1.56 1.4 

ขนมขา้วโพดอบกรอบ
รสช็อคโกแลต 

12.5 2.01 2.04 

12.8 1.98 2.02 

13.3 1.89 2.11 

13.6 1.93 2.17 
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     ผลการทดสอบโดยการใชแ้ท่งขนมขา้วโพด 200 กิโลกรัม พบว่าสกรูและบาร์เรวมาตร ตอ้งการความช้ืนของ

เกลด็ขา้วโพดในการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบรสนมท่ี 12.4 รสช็อคโกแลตท่ี 13.3 ส่วนในสกรูและบาร์เรวท่ีใช้

งานไปแลว้ตอ้งการความช้ืนของเกล็ดขา้วโพดเพ่ือผลิตขา้วโพดอบกรอบรสนมท่ี 12.2 รสช็อคโกแลตท่ี 12.8 

เพ่ือใหผ้งปรุงรสร่วงหล่นนอ้ยท่ีสุด 

     ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการร่วงหล่นทั้งหมดจะพบว่า ในการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบรสนมนั้น การใชส้กรูและ

บาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้จะท าใหก้ารร่วงหล่นของผงปรุงรสนอ้ยกวา่สกรูและบาร์เรวมาตรฐาน อีกทั้งระดบัความช้ืน

ของเกลด็ขา้วโพดท่ีเปล่ียนไปจะส่งผลต่อการร่วงนอ้ยกวา่สกรูและบาร์เรวมาตรฐาน ส่วนการผลิตขนมขา้วโพดอบ

กรอบรสช็อคโกแลตสกรูและบาร์เรวมาตรฐานจะใหผ้ลการร่วงหล่นของผงปรุงรสนอ้ยกว่าสกรูและบาร์เรวท่ีใช้

งานไปแลว้ 

     จากขอ้มูลทั้งหมดจะเห็นไดว้่า ในการผลิตแท่งขนมขา้วโพดการใช้สกรูและบาร์เรวมาตรฐานนั้น ตอ้งการ

ความช้ืนของเกลด็ขา้วโพดสูงกว่าสกรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้ทั้งการผลิตขนมขา้วโพดอบกรอบทั้งรสนมและ

รสช็อคโกแลตเพ่ือใหผ้งปรุงรสร่วงหล่นนอ้ย 

ด้านวธีิการ 

     เน่ืองจากปัจจุบนัทางโรงงานขนมวรพนัธ์ ไม่ไดมี้การเช็คขอ้มูลของแท่งขา้วโพดในแต่ละวนัไว ้จึงท าใหเ้ม่ือมี

ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เขา้มา ตอ้งท าการผลิตแท่งขา้วโพดออกมาทนัทีจากนั้นน าไปผสม ซ่ึงการท่ีน าแท่งขา้วโพดท่ีพ่ึง

ฉีดออกมาไปผสมเลยนั้น แท่งขา้วโพดยงัคงความร้อนอยู่เม่ือไปเจอกบัน ้ ามนัปาลม์ท่ีใชย้ึดติดผงปรุงรสกบัแท่ง

ขา้วโพดจะท าใหเ้น้ือขา้วโพดเป็นรู รวมไปถึงถา้แท่งขา้วโพดมีลกัษณะพองเป็นรูท่ีเน้ือขา้วโพดอยูแ่ลว้จะยิ่งท าให้

คุณภาพของขนมขา้วโพดอบกรอบไม่ดี ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงท าการค านวณหาปริมาณของแท่งขา้วโพดท่ีควรผลิต

เพ่ือเกบ็ไวด้  าเนินการผลิตต่อไปจากยอดขายปี 2558 

     จากจอ้มูลจะเห็นไดว้า่ ยอดขายขนมขา้วโพดอบกรอบของโรงงานขนมวรพนัธ์มีช่วงท่ียอดขายมากกวา่ปกติอยู ่2 

ช่วง จึงท าการแบ่งช่วง เพ่ือหาปริมาณของแท่งข้าวโพดท่ีต้องเก็บไว ้แบ่งเป็น 1.กุมภาพนัธ์ถึงสิงหาคมและ

พฤศจิกายน 2. กนัยายนถึงตุลาคม 3. ธนัวาคมถึงมกราคม จากนั้นน าขอ้มูลมาท าการค านวณเพ่ือหา ปริมาณขา้วโพด

ท่ีตอ้งฉีดเพ่ือเกบ็ไว ้

1. ช่วงกมุภาพนัธ์ถึงสิงหาคมและพฤศจิกายน 

ผลการค านวณสินคา้คงคลงัท่ีควรเกบ็เพ่ือความปลอดภยัดงั ตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการค านวณสินคา้คงคลงั 

เดือน 
นม (กิโลกรัม) ช็อคโกแลต (กิโลกรัม) 

สั้น กลาง ยาว สั้น กลาง ยาว 

กมุภาพนัธ์ 2,765 6,363 7,469 1,659 3,042 3,318 
มีนาคม 2,884 6,290 6,552 1,047 2,884 3,143 

เมษายน 3,182 6,612 5,877 1,222 2,692 2,937 
พฤษภาคม 2,251 6,192 7,319 1,124 3,094 3,378 
มิถุนายน 2,797 5,873 6,993 1,117 3,077 3,357 
กรกฎาคม 3,374 7,053 7,669 2,146 3,374 3,679 

สิงหาคม 4,802 7,207 7,893 3,087 3,773 4,116 
พฤศจิกายน 3,007 6,265 6,766 1,754 2,755 3,007 
ทั้งหมด 25,060 51,853 56,536 13,153 24,689 26,933 

เฉล่ียต่อเดือน 3,133 6,482 7,067 1,644 3,086 3,367 
แท่งขนมขา้วโพดท่ีควรเก็บ

ไว ้
209 432 471 110 206 224 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 751 451 660 700 351 383 

แท่งขา้วโพดเพ่ือความ
ปลอดภยั 

14 8 12 13 6 7 

แท่งขนมขา้วโพดท่ีควรเก็บ
ไวท้ั้งหมดต่อวนั 

223 440 483 122 212 231 

 

2. ช่วงกนัยายนถึงตุลาคม 

     จากการค านวณควรเก็บแท่งขนมขา้วโพดรสนม สั้น กลาง ยาว ท่ี 722, 679, 779 กิโลกรัม แท่งขนมขา้วโพด

รสช็อคโกแลตท่ี 430, 368, 402 กิโลกรัม 

3. ช่วงธนัวาคมถึงมกราคม 

     จากการค านวณควรเก็บแท่งขนมขา้วโพดรสนม สั้น กลาง ยาว ท่ี 239, 712 752 กิโลกรัม แท่งขนมขา้วโพด

รสช็อคโกแลตท่ี 178, 284, 305 กิโลกรัม 
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สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการร่วงหล่นของผงปรุงรสจากแท่งขนม
ขา้วโพด ศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีผงปรุงรสร่วงหล่นจากแท่งขนมขา้วโพด และหาแนวทางในการลดความสูญเสีย
ของผงปรุงรสจากแท่งขนมขา้วโพด กรณีศึกษาโรงงาน ABC โดยการน า การสนทนากลุ่ม แผนผงัการไหลของ
กระบวนการ แผนผงัสาเหตุและผล และการควบคุมสินคงคลงัเพ่ือความปลอดภยั พบวา่สาเหตุท่ีผงปรุงรสร่วงหล่น
จากแท่งขนมขา้วโพดส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีผิวสมัผสัของแท่งขนมขา้วโพดไม่เรียบ ซ่ึงเกิดจากระดบัความช้ืนของ
เกล็ดขา้วโพดและขนาดของสกรูและบาร์เรว ซ่ึงการใช้สกรูและบาร์เรวขนาดมาตรฐานท าให้ผลของแท่งขนม
ขา้วโพดรสช็อคโกแลตดีกว่าสกรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้โดยวดัจากผงปรุงรสท่ีร่วงหล่น ส่วนการผลิตขนม
ขา้วโพดอบกรอบรสนมการใชส้กรูและบาร์เรวท่ีใชง้านไปแลว้จะท าให้ผงปรุงรสร่วงนอ้ยกว่าสกรูและบาร์เรว
มาตรฐาน  อีกทั้งการน าแท่งขนมขา้วโพดท่ียงัร้อนไปท าการผสมกบัผงปรุงรสจะท าใหก้ารร่วงหล่นนอกจากมีผง
ปรุงรสท่ีร่วงลงมากบัมีเน้ือของแท่งขนมขา้วโพดร่วงลงมาดว้ย จึงท าการค านวณเพ่ือหาแท่งขนมขา้วโพดท่ีควร
ผลิตเพ่ือเกบ็เป็นสินคา้คงคลงัไว ้
     ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการอบรมพนกังาน รวมไปถึงวิธีการในการผลิต
มากนกั เพียงแต่ใหแ้นวทางท่ีควรปรับปรุง รวมไปถึงในการทดสอบการฉีดขนมขา้วโพดอบกรอบ ผูศึ้กษาสามารถ
เกบ็ตวัอยา่งการทดสอบไดเ้พียงเท่าน้ี ซ่ึงมีปัจจยัอีกมากท่ีตอ้งท าการควบคุม แต่ปัจจยัท่ีควบคุมในการทดลองน้ีเป็น
ปัจจยัท่ีทางโรงงานมีเคร่ืองมือในการควบคุมพร้อมเท่านั้น ซ่ึงทางโรงงานควรท าการทดลองและเก็บผล เพ่ือศึกษา
ว่าในขนาดของสกรูและบาร์เรว รวมไปถึงความช้ืนท่ีเหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่เพ่ือสร้างมาตรฐานของการผลิต
แท่งขนมขา้วโพด และการสึกหรอของสกรูและบาร์เรวควรเป็นเท่าไหร่ทางโรงงานถึงควรท่ีจะไม่น ามาใชใ้นการ
ผลิต 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์ครีมบํารุงผวิหน้าสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร                 

โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ 

The group division of facial treatment herbal cream consumer in Bangkok area by the 

purchasing behavior and using behavior factors 
วนัวสิาข์ กนัทวี1 และ ดร.รวิดา วริิยกจิจา1 

Wanvisa Kantavee and Rawida Wiriyakitjar, Ph.D.  
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าสมุนไพรของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคครีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรของผูบ้ริโภค โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีทาํ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคท่ีเคยซ้ือและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้าสมุนไพรในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แบ่งกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ดว้ย

วิธี One way ANOVA และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง

ผูบ้ริโภค(เชิงลกัษณะ) โดยใชวิ้ธี Chi-square ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑค์รีมบาํรุง

ผิวหนา้สมุนไพร ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม 1 ผูบ้ริโภคท่ีทดลองใช ้เป็นผูบ้ริโภคท่ีทดลองใชต้ามเพ่ือนแนะนาํ กลุ่ม 

2 ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือตามความจาํเป็น เป็นผูบ้ริโภคท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาผิวหนา้ท่ีเฉพาะทาง กลุ่ม 3 ผูบ้ริโภคท่ีชอบ

ความคุม้ค่า เป็นผูบ้ริโภคท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาผิวหนา้ในทุกๆดา้นท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

คาํสาํคัญ: ครีมบาํรุงผิวหน้า, สมนุไพร, พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการใช้ 
 

Abstract 

The purposes of this study were to examine the purchasing and using behavior of facial treatment herbal cream consumer 

and to search for the result of dividing them as a group by using purchasing and using behavior factors. This study was a 

quantitative research which the author used questionnaire as a data collecting instrument. The representative sample of 

this study consists of 200 consumers who live in Bangkok area and have experienced in purchasing and using facial 

treatment herbal cream products. In addition, statistics used in data analysis were percentage, mean, frequency and 

standard deviation. In the analyzing process, the author firstly divided the sample as groups by hierarchical and K-means 

clustering, then analyzed the difference between these groups by the one-way analysis of variance (ANOVA). Besides, 

the author analyzed about personal data by Chi-square as well as attribute data about consumers’ purchasing and using 

behavior. It was found that the consumer can be divided into three main groups as follows: Group1 the consumer who 

just used product for trial according to their friend’s suggestion, Group2 the consumer who bought as their need and 

focus on the product which can solve their specific facial skin problem, Group3 the consumer who prefer cost-efficient 

product and focus on the product which can solve all facial skin problems as their requirement.  

Keywords: Facial treatment cream, Herb, Purchasing behavior, Using behavior 
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1. บทนํา 

     ขอ้มูลพ้ืนฐานของธุรกิจ  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองสุขภาพผิวมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากปัญหามลพิษ

จากส่ิงแวดลอ้มท่ีนบัวนัจะเป็นปัญหามากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งฝุ่ นละอองและแสงแดด ซ่ึงเป็นตวัการหลกัในการทาํร้าย

ผิวพรรณ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความจาํเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่ผิวพรรณมากข้ึน นอกจากน้ี อตัราการทาํงานนอกบา้นเพ่ิม

สูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าจะมีผูบ้ริโภคจาํนวนมากข้ึนท่ีจะให้ความสาํคญัเร่ืองบุคลิกภาพเพ่ือให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ี

การงาน ผูบ้ริโภคจาํนวนมากจึงหันมาให้ความสําคญักบัการบาํรุงผิว ทั้งในรูปแบบช่วยปกป้องและรูปแบบช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพผิวใหดู้มีสุขภาพดีข้ึน เม่ือภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโนม้หดตวัลง พบวา่มีหลายธุรกิจท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว หากทว่ายงัมีอีกธุรกิจท่ียงัคงขยายตวัอยู่ไดน้ัน่ก็คือธุรกิจเคร่ืองสาํอาง พบว่า

กลุ่มเคร่ืองสําอางท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีอยู่ในกลุ่มเคร่ืองสําอางประเภท ครีมกนัแดด ครีมลบเลือนร้ิวรอย 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มผิวขาว รวมทั้งผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางท่ีผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติ ท่ีไดรั้บความนิยมอย่าง

ต่อเน่ือง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2552)  

     ผูวิ้จยักาํลงัเร่ิมตน้ทาํธุรกิจเคร่ืองสาํอางจากสมุนไพรธรรมชาติ ประเภทครีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ตอ้งใชเ้งิน

ลงทุนค่อนขา้งสูง จึงพยายามปรับปรุงและพฒันาเพ่ือใหไ้ดสู้ตรครีมบาํรุงผิวหนา้ท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ใหไ้ด้

สูตรท่ีเหมาะสมและสามารถขายได ้ผูวิ้จยัจึงพยายามศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นในแนวทางไหน เพ่ือทาํการ

ออกสูตร จดัทาํผลิตภณัฑ ์และวางแผนส่วนประสมทางการตลาดให้มีความเหมาะสม จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูวิ้จยัมีความสนใจในธุรกิจครีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เน่ืองดว้ยมีความประสงคจ์ะเร่ิมตน้ทาํธุรกิจน้ีในอนาคต จึง

ทาํการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนาํไปเป็น

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ี พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคสามารถทาํให้ผูวิ้จยัทราบถึงความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้ได ้ทาํใหผู้วิ้จยัสามารถจดัทาํผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้ท่ี

ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสมออกจาํหน่ายได ้การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ีคือ 1) เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรของผูบ้ริโภค 2) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุง

ผิวหนา้สมุนไพรของผูบ้ริโภค 

     ทั้งน้ีประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุง

ผิวหนา้สมุนไพรของผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนตลาดท่ีแบ่งกลุ่มไดจ้ากการศึกษาโดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระกอบการ

วางแผนส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายลูกคา้อย่างเหมาะสม   

และทาํให้ทราบว่าส่ิงใดควรปรับปรุงหรือพฒันา เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดความสนใจและสามารถนาํไปสู่การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

 2. ทบทวนวรรณกรรม 

     กาํพล สุทธิพิเชษฐ์ (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing 

จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย (Segmentation) จากนั้นกก็าํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก(Target Market) 
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เม่ือเลือกตลาดท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปก็เป็นการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง Real Prospects) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือ และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ตลอดจนกลายเป็น

ลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ทั้งน้ีการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของ

ผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล หรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค 

แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีจะช่วยทาํใหน้กัการตลาด สามารถนาํมาสร้างกล

ยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยคาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, How? เพ่ือคน้หาคาํตอบ 

7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasion, Outlet, Operation 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ?) เป็นคาํถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือตอ้งการ

ไดจ้ากผลิตภณัฑ ์ซ่ึงก็คือความแตกต่างของผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เช่น เป็นผลิตภณัฑท่ี์ปราศจาก

นํ้าหอม เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเซร่ัมจากธรรมชาติเขม้ขน้ 

3. ผูบ้ริโภคทาํไมจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงวตัถุประสงค ์(Objectives) 

ของการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร และเหตุจูงใจในการซ้ือ เช่น ซ้ือเน่ืองจากแพค้รีมท่ีผสมสารเคมี 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the buying?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่ม

ต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เช่น ตวัเอง เพ่ือน ครอบครัว  

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงโอกาสในการซ้ือ เช่น 

ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งแลว้เห็นผลดีชดัเจน เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงแหล่งท่ีลูกคา้นิยมหรือสะดวก

ท่ีจะไปซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

วา่มีขั้นตอนการซ้ืออยา่งไร เช่น คน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบราคา สอบถามขอ้มูลจากเพ่ือนหรือ

คนรู้จกัท่ีเคยใชก่้อนการตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ 

   การประยกุตเ์พ่ือใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายและคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือการวิเคราะห์

พฤติกรรมการใชค้รีมบาํรุงผวิหนา้สมุนไพร มีดงัน้ีคือ 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นคําถามเพ่ือทราบลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร 
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2. ผูบ้ริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับอะไร (What does the consumer buy ?) เป็นคาํถามเก่ียวกับส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการใชร่้วมกบัผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เช่น สบู่สมุนไพร ผงขดัหนา้สมุนไพร ผง

พอกหนา้สมุนไพร เซร่ัมสมุนไพร เป็นตน้  

3. ผูบ้ริโภคทําไมจึงหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง

วตัถุประสงค ์(Objectives) ของการหยุดใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้ เช่น ไม่เห็นผลภายใน 7-15 วนั เน้ือ

ครีมมีการเปล่ียนสี ใชแ้ลว้มีสิวข้ึน เป็นตน้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการใช ้(Who Participates in the buying?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของ

กลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีส่วนร่วมในการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เช่น ใชร่้วมกบัคน

อ่ืนๆ ในครอบครัว ใชร่้วมกบัเพ่ือน ใชร่้วมกบัแฟน เป็นตน้ 

5. ผูบ้ริโภคใช้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงโอกาสในการใช้

ผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าสมุนไพร เช่น ใช้เฉพาะเวลาเช้า ใช้เฉพาะเวลากลางคืน ใช้ทั้งเวลาเช้าและ

กลางคืน เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคใชท่ี้ใด (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงสถานท่ีท่ีลูกคา้นิยมใช้

ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เช่น ใชท่ี้บา้น ใชท่ี้ทาํงาน เป็นตน้ 

7.ผูบ้ริโภคใชอ้ย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงวิธีการใชข้องลูกคา้ ว่า

มีขั้นตอนการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร อย่างไร เช่น ทดสอบการแพก่้อนการใชค้รีมชนิดใด

เป็นคร้ังแรก ใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยพายตกัครีม ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นแบบกระปุกกด ใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยมือ เป็นตน้ 

สรุปไดว้่าขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะช่วยให้ธุรกิจมีขอ้มูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีการทราบถึงความรู้สึกของลูกคา้หลงัการซ้ือ-การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น 

จะช่วยใหผู้ผ้ลิตทราบถึงแนวทางในการนาํมาปรับปรุงสินคา้และบริการไดดี้ และสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการต่อลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดมี้การกาํหนดกริบแนวคิดสาํหรับการศึกษาไวด้งัน้ี 

     ประชากรที่จะศึกษา  ผู ้บริโภคท่ีเคยซ้ือและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้าสมุนไพรในเขต

กรุงเทพมหานคร  

     ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ)  ใช้แนวทาง 5W1H 

     พฤตกิรรมการซ้ือ                                                                      พฤตกิรรมการใช้  

1. (What) : คุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือ                                 1. (What) : ใชร่้วมกบัอะไร  

2. (Why) : วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ                                            2. (Why) : วตัถุประสงคใ์นการหยดุใช ้

3. (Who Participate) : ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ                           3. (Who Participate) : ใครมีส่วนร่วมในการใช ้

4. (When) : โอกาสในการซ้ือ                                                   4. (When) : โอกาสในการใช ้

5. (Where) : สถานท่ีซ้ือ                                                            5. (Where) : สถานท่ีใช ้

6. (How) : ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ                                     6. (How) : วิธีการใช ้
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3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและเคยใชผ้ลิตภณัฑค์รีม

บาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เฉพาะเพศหญิง ท่ีมีอายุ 18 - 60 ปี มีจาํนวนประมาณ 2,133,334 คน จากผลสาํรวจสอบถาม

จากผูป้ระกอบการร้านคา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร 

     กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีอายุ 18 - 60 ปี เฉพาะกลุ่มผูห้ญิง ท่ีเคยซ้ือและเคยใช้

ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 ตวัอย่าง (จากวิธีของ Krejcie 

and Morgan (1970) ซ่ึงจาํนวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คนข้ึนไปใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีความ

คาดเคล่ือนเท่ากบั ± 5 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองดว้ยเวลาในการเก็บขอ้มูลและงบประมาณมีจาํกดั 

จึงจะใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 200 ตวัอยา่ง 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 7 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีประเมินลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและเคยใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้การพกัอาศยั โดยสามารถสามารถ

เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว  มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้น

พฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร (เชิงลกัษณะ) ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 8 ขอ้ 

โดยลกัษณะของคาํถามมีทางเลือกของคาํตอบใหเ้ลือก โดยสามารถสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว มีลกัษณะเป็น

แบบสาํรวจรายการ (Check list) ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั ท่านเคยใช ้“ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร” 

หรือไม่ โดยปกติท่านซ้ือ “ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร” ดว้ยตวัท่านเอง หรือไม่ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือ ฯลฯ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้

สมุนไพร (เชิงปริมาณ) เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะความเห็นดว้ย แบบ Likert - scale โดยมีจาํนวนรวม 58 ขอ้ 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล อาศยัวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยมีรายละเอียด

และลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 1) ทาํการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพ้ืนท่ี

ตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม 2) ใชวิ้ธีการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก ได ้12 เขต ดงัน้ี เขตดินแดง เขตราชเทวี เขต

วฒันา เขตพระโขนง เขตจตุจกัร เขตบางเขน เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตธนบุรี เขตทวีวฒันา เขตบางแค 

เขตหนองแขม 3) ใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้

แบบสอบถาม และทาํการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองตามบริเวณสถานท่ีมีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้

สมุนไพร  เ ช่น ท่ี ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP, ร้านค้า ท่ีขายผลิตภัณฑ์เค ร่ืองสําอางสมุนไพร , 

หา้งสรรพสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 

     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธี One Way ANOVA 

และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุง

ผิวหนา้สมุนไพรโดยใชวิ้ธี Chi-square 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     เม่ือวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคครีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใช ้

อาศยัเคร่ืองมือในการแบ่งกลุ่มคือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical พบวา่จาํนวนกลุ่มท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

พบว่าผลท่ีไดคื้อ กลุ่มย่อยท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มย่อยท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00  และกลุ่มย่อยท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 จาก

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง   

หลงัจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ล่ะกลุ่มย่อยดว้ยวิธี One Way ANOVA เพ่ือการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใช ้ท่ีระดบันยัสาํคญั (Sig) 0.05 โดยคาํถาม 

ท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มทั้งหมดมี 58 ขอ้ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ทุกขอ้ และวิเคราะห์แยก

ออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  ด้านพฤตกิรรมการซ้ือ 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงพบประเดน็ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 

ด้านคุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกซ้ือ พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือ 

โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ให้ความสําคญักบัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลบรอย

แผลเป็น ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดาํ กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้ความสําคญักบัดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้สมุนไพรทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านวตัถุประสงค์ในการซ้ือ พบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ซ้ือเพ่ือใชเ้อง และซ้ือเน่ืองจากแพค้รีมท่ีผสมสารเคมี กลุ่มย่อย

ท่ี 3 ใหค้วามสาํคญักบัดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียรวม

ของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านผู้มส่ีวนร่วมในการซ้ือ พบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุก

ขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และตดัสินใจซ้ือตามคาํแนะนาํของคนภายในครอบครัว กลุ่มย่อยท่ี 3 ให้

ความสาํคญักบัดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม

สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ด้านโอกาสในการซ้ือ พบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 โอกาสในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้        กลุ่ม

ย่อยท่ี 2 โอกาสในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 ซ้ือเน่ืองจากทดลองใช้

สินคา้ตวัอย่างแลว้เห็นผลดี ชดัเจน ซ้ือเพราะตอ้งการทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ๆ ซ้ือสินคา้ท่ีมีการลดราคามากกว่า 

20% ในช่วงเทศกาล และซ้ือสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ซ้ือ 2 แถม 1  

ด้านสถานที่ซ้ือ พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 สถานท่ีซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกข้อ กลุ่มย่อยท่ี 2 

สถานท่ีซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ ซ้ือจากร้านขาย

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพร ซ้ือจากร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP และซ้ือจากช่องทางจาํหน่ายทาง

อินเตอร์เน็ต  

ด้านขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ พบว่า กลุ่มย่อยท่ี 1 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 2 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม
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ยอ่ยท่ี 3 ตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาสินคา้ คน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต สอบถามขอ้มูลจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ี

เคยใชก่้อนการตดัสินใจซ้ือ หากใชแ้ลว้ดีท่านจะซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนท่ีเป็นของยี่ห้อเดิม และซ้ือเพราะความมี

ช่ือเสียงของตราสินคา้ 

ด้านพฤตกิรรมการใช้ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงพบประเดน็ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 

ด้านการใช้ผลติภัณฑ์ร่วมกบัอะไร กลุ่มยอ่ยท่ี 1 การใชผ้ลิตภณัฑร่์วมกบัอะไร มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย

รวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 2 การใชผ้ลิตภณัฑร่์วมกบัอะไร มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 

ใชร่้วมกบัสบู่สมุนไพร ใชร่้วมกบัผงพอกหนา้สมุนไพร  

ด้านการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ กลุ่มย่อยท่ี 1 การหยุดใช้ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้     

กลุ่มย่อยท่ี 2 จะหยุดใชเ้ม่ือใชแ้ลว้มีสิวข้ึน และมีการแบ่งตวักนัของเน้ือครีมและนํ้ามนัในผลิตภณัฑ ์กลุ่มย่อยท่ี 3  

จะหยดุใชเ้ม่ือใชแ้ลว้มีสิวข้ึน และมีกล่ินท่ีเปล่ียนไป  

ด้านใครมส่ีวนร่วมในการใช้ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ใชร่้วมกบั กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใครมีส่วนร่วมในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวม

ของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ใชร่้วมกบัคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ใชร่้วมกบัเพ่ือน  

ด้านโอกาสในการใช้ กลุ่มย่อยท่ี 1 โอกาสในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่ม

ยอ่ยท่ี 2 ใชท้ั้งเวลาเชา้ และกลางคืน กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ใชเ้ฉพาะเวลากลางคืน  

ด้านสถานที่ใช้ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 สถานท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใชท่ี้

บา้น กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ใชท่ี้บา้น ใชท่ี้ทาํงาน และใชใ้นช่วงระหวา่งการเดินทาง  

ด้านวิธีการใช้ กลุ่มย่อยท่ี 1 วิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกข้อ กลุ่มย่อยท่ี 2 

วิธีการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยมือ ใชผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นกระปุกแบบกด ทุกคร้ังท่ีท่านใชค้รีมชนิดใดเป็นคร้ังแรกท่านทดสอบการแพ ้ดว้ยการทาผลิตภณัฑใ์นปริมาณ

นอ้ยบริเวณทอ้งแขนหรือหลงัใบหู แลว้ท้ิงไว ้24-48 ชัว่โมง และใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยพายตกัครีม  

     วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลพฤติกรรมเชิงลกัษณะของผูบ้ริโภคครีมบาํรุงผิวหนา้

สมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 กลุ่ม โดยวิธี Chi-Square พบว่าจากขอ้คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 15 ขอ้ 

พบว่าขอ้คาํถามมีระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มย่อยท่ีแบ่งได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

รายได ้ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบัใคร ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมจากสมุนไพรชนิดใดบ่อย

มากท่ีสุด ค่าใชจ่้าย และใช ้ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน 

อภิปรายผลด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤตกิรรมการซ้ือและการใช้ผลติภัณฑ์ครีมบํารุงผวิหน้าสมุนไพร 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั / องคก์รเอกชน มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 15,000 – 35,000 บาท โดยอาศยัอยูก่บั

ครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยศสวดี อยู่สนิท (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑส์มุนไพรบาํรุงผิวหนา้โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-39 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของรายไดต่้อเดือน ท่ี
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ไม่สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากปัจจุบนัมีการปรับค่าแรงขั้นตํ่าอยูท่ี่ 15,000 บาทต่อเดือน จึงทาํใหร้ายไดต่้อเดือนเพ่ิมข้ึน

จากเม่ือก่อน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร และทาํการซ้ือดว้ยตวัเอง โดยซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของวา่นหางจระเข ้และซ้ือ 2 เดือนข้ึนไปต่อ 1 คร้ัง โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออยู่ท่ี 100 - 500 

บาท ระยะเวลาในการใชต้ั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ผลิตภณัฑส์มุนไพรประเภทอ่ืนๆ ท่ีใชคื้อ ยาสีฟันสมุนไพร และมี

วิธีการดูแลผิวหนา้โดยการมาร์คหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภาวิดา มัน่ในสจัจธรรม (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง

ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวพรรณจากสารสกัดใบหูกวาง พบว่า กลุ่มใหญ่ท่ีสุดเคยใช้ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวจากสารสกัด

ธรรมชาติ ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา ดา้นความถ่ีในการซ้ือ พบวา่ ซ้ือ 3-4 คร้ังต่อปี โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือคร้ังละ 101-

500 บาท แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรพีพร จนัทุมา (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร กรณีศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางบาํรุง

ผิวหนา้สมุนไพรอยู่ในช่วงราคา 100-200 บาท ท่ีไม่สอดคลอ้งกนัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีจาํหน่ายคนละพ้ืนท่ี และ

รายไดส่้วนบุคคลกอ็าจจะไม่เท่ากนั ซ่ึงราคาท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นราคาท่ีทาํการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ด้านคุณสมบัติที่ใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุดคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเซร่ัมจากธรรมชาติเขม้ขน้ รองลงมาคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหค้วามชุ่มช้ืน 

และเป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดาํ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยศสวดี อยูส่นิท (2554) 

ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรบาํรุงผิวหนา้โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ ์ลา้งหนา้/ทาํความ

สะอาดผิว รองลงมาคือ ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สาํหรับกลางวนั และผลิตภณัฑแ์กปั้ญหา

ฝ้า กระ จุดด่างดาํ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  3 อนัดบัแรก ด้านผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีม

บาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง รองลงมาคือ ตดัสินใจซ้ือตามคาํแนะนาํของ

เพ่ือน และตดัสินใจซ้ือตามคาํแนะนาํของคนภายในครอบครัว และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิติวฒัน์ 

สะสม (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

สมุนไพรจากธรรมชาติยี่หอ้ “พีรมณฑ”์ พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคตดัสินใจเอง และไดรั้บอิทธิพลจากเพ่ือนในการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภาวิดา มัน่ในสจัจธรรม (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวพรรณจากสารสกดัใบหูกวาง พบว่า การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวจากสารสกดัธรรมชาติโดยมีอิทธิพล

จากกลุ่มเพ่ือน และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยศสวดี อยู่สนิท (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรบํารุงผิวหน้าโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสมุนไพรบาํรุงผิวหนา้มากท่ีสุด คือ ตวัเอง รองลงมาคือ 

เพ่ือน ญาติพ่ีนอ้ง เช่นกนั ดา้นโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้สมุนไพร ส่วนใหญ่ซ้ือเน่ืองจากทดลอง

ใชสิ้นคา้ตวัอยา่งแลว้เห็นผลดีชดัเจน รองลงมาคือ ซ้ือเพราะตอ้งการทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ๆ และซ้ือเพราะสินคา้

มีการลดราคามากกวา่ 20% ในช่วงเทศกาล และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภาวิดา มัน่ในสจัจธรรม (2554) ท่ี

ศึกษาเร่ืองผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวพรรณจากสารสกดัใบหูกวาง พบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด เร่ืองการรับประกนั

คุณภาพ การแจกตวัอย่างสินคา้ และโปรโมชัน่ราคาส่วนลดในการซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียความสาํคญัสูง 3 อนัดบัแรก 

ด้านสถานที่ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ รองลงมาคือ 
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ซ้ือจากร้านขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสมุนไพร และซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

ภาวิดา มัน่ในสัจจธรรม (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวพรรณจากสารสกดัใบหูกวาง พบว่า ดา้นสถานท่ี

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรพีพร จนัทุมา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าสมุนไพร กรณีศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรจากซุปเปอร์มาเกต็/ร้านสะดวก

ซ้ือ เน่ืองจากซุปเปอร์มาเก็ต/ร้านสะดวกซ้ือมีการขยายสาขาไปสถานท่ีต่างๆ มากข้ึนทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือ

สินคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็วทนักบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ด้านขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุง

ผิวหนา้สมุนไพร ส่วนใหญ่หากใชดี้แลว้จะซ้ือผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนท่ีเป็นของยี่หอ้เดิม รองลงมาคือ จะสอบถามขอ้มูล

จากเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ีเคยใชก่้อนการตดัสินใจซ้ือ มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือ ท่านจะคน้หาขอ้มูล

ผา่นทางอินเตอร์เน็ตก่อนการตดัสินใจซ้ือ และท่านซ้ือเพราะความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ และไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของภาวิดา มัน่ในสัจจธรรม (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวพรรณจากสารสกดัใบหูกวาง พบว่า 

ปัจจยัดา้นตราสินคา้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ และความมีช่ือเสียงของ

ตราสินคา้ ในระดบัมากสุด แต่ในขณะเดียวกนัผลการศึกษาของผูวิ้จยักลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัความมีช่ือเสียง

ของตราสินคา้อยูใ่นระดบันอ้ยสุด ด้านโอกาสในการใช้ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑ์

ครีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ทั้งเวลาเชา้และกลางคืน รองลงมาคือ ใชเ้ฉพาะเวลากลางคืน และใชเ้ฉพาะเวลาเชา้ และ

ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภาวิดา มัน่ในสจัจธรรม (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวพรรณจากสารสกดั

ใบหูกวาง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวจากสารสกดัธรรมชาติ ทุกวนั เวลาเช้า-เย็น ด้าน

วธีิการใช้ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ดว้ยมือ รองลงมา

คือ ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกระปุกแบบกด และทุกคร้ังท่ีใช้ครีมชนิดใดเป็นคร้ังแรกจะทดสอบการแพ ้ดว้ยการทา

ผลิตภณัฑใ์นปริมาณนอ้ยบริเวณทอ้งแขนหรือหลงัใบหู แลว้ท้ิงไว ้24-48 ชัว่โมง และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของรพีพร จันทุมา (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าสมุนไพร 

กรณีศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ดา้นการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าสมุนไพรกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชแ้บบกระปุกกดหรือตลบัครีม เช่นกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤตกิรรมการซ้ือและการใช้ผลติภัณฑ์ครีมบํารุงผวิหน้าสมุนไพร 

     จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.0ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั / องคก์รเอกชน มีรายได้

ต่อเดือนประมาณ 15,000 – 35,000 บาท โดยอาศยัอยู่กบัครอบครัว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ครีม

บาํรุงผิวหนา้สมุนไพร และทาํการซ้ือดว้ยตวัเอง โดยซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของว่านหางจระเข ้และซ้ือ 2 เดือน

ข้ึนไปต่อ 1 คร้ัง โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ืออยู่ท่ี 100 - 500 บาท ระยะเวลาในการใชต้ั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ผลิตภณัฑ์

สมุนไพรประเภทอ่ืนๆ ท่ีใชคื้อ ยาสีฟันสมุนไพร และมีวิธีการดูแลผิวหนา้โดยการมาร์คหนา้  
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     ดา้นคุณสมบติัท่ีใช้ในการเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของเซร่ัมจากธรรมชาติเขม้ขน้ ดา้น

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือใชเ้อง ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ดา้น

โอกาสในการซ้ือ ส่วนใหญ่ซ้ือเน่ืองจากทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งแลว้เห็นผลดีชดัเจน ดา้นสถานท่ีซ้ือ ส่วนใหญ่กลุ่ม

ตวัอย่างซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ ดา้นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่หากใชดี้แลว้จะซ้ือผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนท่ี

เป็นของยี่ห้อเดิม   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชส้บู่สมุนไพรร่วมกบัผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร จะหยดุใช้

เม่ือใช้แลว้มีสิวข้ึน  ใช้ผลิตภณัฑ์ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ใช้ผลิตภณัฑ์ทั้ งเวลาเช้าและกลางคืน โดยใช้

ผลิตภณัฑท่ี์บา้น และใชด้ว้ยมือ 

สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์ครีมบํารุงผวิหน้าสมุนไพร มทีั้งหมด 3 กลุ่มดงันี ้

     กลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคที่ทดลองใช้ เป็นผูบ้ริโภคท่ีทดลองใช้โดยจะมีพฤติกรรมท่ีใช้ครีมบาํรุงผิวหน้าสมุนไพร

ร่วมกบัเพ่ือนและอาจจะไม่คาดหวงักบัผลลพัธ์ท่ีได ้เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีการศึกษาระดบัการศึกษา ปริญญาตรี และมี

รายไดสู้งถึง 35,000-55,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบัครอบครัวโดยจะซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของว่านหางจระเข ้

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ คือ 100-500 บาท  

      กลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคที่ซ้ือตามความจําเป็น เป็นผูบ้ริโภคท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาผิวหนา้ท่ีเฉพาะทางและตรงจุด        

มีการศึกษาระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได ้15,000-35,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบนัพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว โดย

ผลิตภัณฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ คือ 100-500 บาท 

ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี  คุณสมบติัท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือ คือ 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ปราศจากนํ้ าหอม ลบรอยแผลเป็น ลดรอยเห่ียวย่น กระตุน้ให้เกิดการผลดัเซลลผ์ิว ลดการเกิดฝ้า 

กระ จุดด่างดาํ ป้องกนัการเกิดสิว  มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือใชเ้อง เน่ืองจากแพค้รีมท่ีผสมสารเคมี ผูมี้ส่วนร่วม

ในการซ้ือ คือ ซ้ือดว้ยตวัเอง และครอบครัว จะหยดุใชเ้ม่ือมีการแบ่งตวักนัของเน้ือครีมและนํ้ามนัในผลิตภณัฑ ์และ

จะหยดุใชเ้ม่ือใชแ้ลว้มีสิวข้ึน จะใชท้ั้งเวลาเชา้และเวลากลางคืน โดยใชท่ี้บา้น  

     กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคชอบความคุ้มค่า เป็นผูบ้ริโภคท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาผิวหนา้ในทุกๆดา้นท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองได ้มีการศึกษาระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได ้15,000-35,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบนัพกั

อาศยัอยู่กบัครอบครัว โดยจะซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของว่านหางจระเข ้ค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือ คือ 100-500 บาท ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร นอ้ยกว่า 6 เดือน และตั้งแต่ 6 

เดือนถึง 1 ปี  กลุ่มตวัอยา่งน้ีใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑท่ี์ใหค้วามชุ่มช้ืน ช่วยปรับสีผิวใหส้มํ่าเสมอ เป็นผลิตภณัฑ์

ท่ีมีส่วนผสมของเซร่ัมธรรมชาติเขม้ขน้ ลดการเกิดฝ้า กระ จุดด่างดาํ ช่วยทาํใหผ้ิวขาว เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยลด

ไขมนัส่วนเกินบริเวณใตค้าง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือใชเ้อง และอยากใหใ้บหนา้ดูเดก็ลง ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง 

และซ้ือตามคาํแนะนาํของเพ่ือน โดยจะซ้ือเน่ืองจากทดลองใช้สินคา้ตัวอย่างแลว้เห็นผลดีชัดเจน โดยจะจาก

หา้งสรรพสินคา้ โดยจะตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาสินคา้ โดยจะใชร่้วมกบัสบู่สมุนไพร จะหยุดใชเ้ม่ือใชแ้ลว้มีสิว

ข้ึน และมีกล่ินท่ีเปล่ียนไป โดยใชร่้วมกบัคนอ่ืนๆ ในครอบครัว และจะใชเ้ฉพาะเวลากลางคืน ส่วนใหญ่ใชท่ี้บา้น มี

วิธีการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพรดว้ยมือ เป็นกระปุกแบบกด  

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 932 

 
ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. การศึกษาเพ่ิมเติมให้มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีในแต่ละจังหวดัของประเทศไทย เพ่ือจะได้ข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง และสามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 

     2. การศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้สมุนไพร เพ่ือ

ใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และทราบถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

     3. การศึกษาถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และเครือค่ายสังคมออนไลน์ (Social 

Network) เพ่ือเป็นการขยายฐานผูซ้ื้อและผูใ้ชใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 933 

 
บรรณานุกรม 

 

ชยัเชษฐ ์โสพิมพา. (2558). STP คืออะไร [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:         

http://thbusinessinfo.blogspot.com/2015/02/stp.html 

ฉตัยาพร เสมอใจ.(2549).การบริหารการตลาด.กรุงเทพมหานคร:ซีเอด็ยเูคชัน่ 

ศิริวรรณ  เสรียรั์ตน์, ศุภกร เสรียรั์ตน,์ องอาจ ปทะวานิช และปริญลกัษิตานนท.์ (2546). การบริหารการตลาดยคุใหม่. 

กรุงเทพมหานคร:บริษทั ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์ จาํกดั. 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย. (2548).พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมนุไพร[ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก: 

https://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=4942 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ และดลยา จาตุรงคกลุ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 8. 

        กรุงเทพฯ : วิรัตน ์เอด็ยเูคชัน่. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thbusinessinfo.blogspot.com/2015/02/stp.html
https://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=4942


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 934 

 
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอสิระในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ                                                             

 The Market Segmentation of Consumers of the Antioxidant Dietary Supplements in 

Bangkok Area using Purchasing Behavior Factors.  

สาริศา สิทธิภูวัต 1 และ ดร.ธีริน วาณิชเสนี 2 

 Sarisa Sitthiphuwat and Teerin Vanichseni, Ph.D. 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์การวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูล

อิสระและการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการ

ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาสุ่มจากประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึน

ไปท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความ

แตกต่างของแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธี One Way ANOVA ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ26-35 

ปี รายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีการซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ 

นํ้ ามนัปลา ความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ัง/เดือน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 1,001-2,000 บาท สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่ม 1 Frequent Consumers  เป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือเป็นประจาํ กลุ่ม 2 Infrequent Consumers เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยสนใจ

ในการซ้ือมากนกั กลุ่ม 3 Beginner Consumers เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมมาสนใจในการซ้ือรับประทาน  

คาํสาํคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, พฤติกรรมการซื้อ, การแบ่งกลุ่มการตลาด  

Abstract 

The objectives of this study are to explore the Purchasing Behavior of the Antioxidants Dietary Supplements and identify 

their market segmentation particularly in Bangkok area. For the study, a random sample of the population, both male and 

female, aged 15 years and over who have purchased the Antioxidant Dietary Supplements in Bangkok Area. The 

Consumers of quantitative method using questionnaire was applied to 400 samples 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 of the market. The differences of the market segmentation were 

then analyzed by One Way ANOVA method. The results have been found most of the respondents were female, aged 

26-35 years, a monthly income of 15,001 to 25,000 baht the Antioxidant Dietary Supplements that are bought most 

frequently fish oil, often to buy one / month charge. 1001-2000 baht per visit that 3 different groups could be separated 

which were (1)  Frequent Consumers, whom has purchased as regular basis (2)  Infrequent Consumers, whom is not 

interested (3) Beginner Consumers, people began to eat.       

Keywords: Dietary Supplements, Purchasing Behavior, Market Segmentation     
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1. บทนํา 

     สภาวะทางสงัคมและรูปแบบการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีเปล่ียนแปลงไปการใชชี้วิตท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลาท่ีมีเพ่ิม

มากข้ึน ส่งผลทาํใหไ้ม่มีเวลาในการดูแลใส่ใจในเร่ืองของอาหารและการออกกาํลงักายท่ีนอ้ยลงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี

ทาํให้ปัจจุบนัมีการเจ็บป่วยดว้ยโรคต่างๆ โดยอตัราการป่วยจากโรคท่ีสําคญั พ.ศ. 2551-2555 พบว่ากลุ่มโรคท่ีมี

อตัราการป่วยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง (ตบั ปอด เตา้นม มดลูก) และโรคเบาหวาน ตามลาํดบั 

โดยพบว่าในแต่ละปีจะมีผูป่้วยเพ่ิมมากข้ึน ( กระทรวงสาธารณสุข, 2556 )  จากการท่ีไดมี้การศึกษาวิจยัจากหลาย

สถาบนัทั้งในและต่างประเทศท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือวา่การรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นมีส่วนช่วยใน

การป้องกนัและรักษาโรค โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีจะลดความเสียหายท่ี

จะเกิดจากอนุมูลอิสระ ซ่ึงอนุมูลอิสระน้ีจะไปทําให้เกิดความเสียหายภายในเซลล์จนอาจจะทําให้เกิดเป็น

เซลลม์ะเร็งหรือไปกระตุน้ใหเ้กิดไขมนัสะสมในหลอดเลือดจนทาํใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในสมองแตกได ้

(กิจจา ฤดีขจร และคณะ, ผูแ้ปล, 2548:  88) รวมถึงการทานเพ่ือเป็นการเพ่ิมใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้น

ในปริมาณท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละวนั จึงส่งผลทาํใหต้ลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีการเติบโตท่ีสูงข้ึน โดยใน

ปี 2553 ได้มีการสํารวจตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบว่ามีมูลค่ามากกว่า 26,600 ลา้นบาท (Euromonitor 

International, 2009. อา้งอิงใน การประชุมวิชาการประจาํปี สวทช, เมษายน 2556 ) และล่าสุดพบว่ามูลค่าตลาด

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในปี 2557 ในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 39,000 ลา้นบาท (กิจธวชั ฤทธีราวี, 2557 ) จาก

ขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ตลาดในกลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเติบโตและการขยายตวัในเกณฑ์

สูงเน่ืองจากคนไทยหนัมาใหค้วามสนใจในดา้นสุขภาพมากข้ึน  

     จากเหตุผลท่ีกล่าวมาผูท้าํการศึกษาจึงมีความตอ้งการท่ีจะเปิดทาํธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสาร

ตา้นอนุมูลอิสระโดยท่ีจะทาํการจา้งผลิต จึงเป็นเหตุท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี เม่ือสามารถท่ีจะแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค

ออกมาเป็นกลุ่มๆไดแ้ลว้ ผูท้าํการศึกษาสามารถท่ีจะทาํการเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและตลาดเป้าหมายของธุรกิจท่ี

กาํลงัจะมีการลงทุนเพ่ือท่ีจะไดก้าํหนดตาํเหน่งของผลิตภณัฑร์วมทั้งนาํมาใชใ้นการสร้างกลยุทธ์ใหต้รงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเลือกไว ้นอกจากน้ีจากอตัราการเติบโตของตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี

แนวโนม้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงเป็นธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ีเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมี

ผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีจาํนวนกว่า 1,000 ราย โดยท่ี 90% เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดเลก็ มีเพียง 10% เท่านั้นท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีสัดส่วนทางการตลาดในประเทศจาํนวนมาก 

(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2552) อีกทั้งตน้ทุนในการเร่ิมตน้ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นใชเ้งินลงทุนใน

จาํนวนท่ีไม่สูงมากนกั จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในธุรกิจประเภทน้ี เป็นเหตุท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการราย

ใหม่ๆท่ีเขา้มาลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจาํนวนมากไม่ประสบความสาํเร็จจนตอ้งปิดกิจการลง       

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     สุถาพร กณุฑลบุตร( 2557) ไดก้ล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาด คือการแบ่งยอ่ยของผูซ้ื้อท่ีมีความหลากหลายออกเป็น

หน่วยท่ีเลก็ลง และทาํใหสิ้นคา้ในธุรกิจเป็นท่ีตอ้งการของตลาดได ้ระดบัในการแบ่งส่วนของตลาด มีดงัน้ี 1. ตลาด
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มหาชน  2. ตลาดส่วนแบ่ง  3. ตลาดเฉพาะกลุ่ม 4. ตลาดสินคา้กลุ่มย่อย  ในการแบ่งส่วนตลาดนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

กาํหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ โดยการกาํหนดส่วนแบ่งตลาดมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เลือกตวัแปรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงท่ีจะแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีลกัษณะในกลุ่มเหมือนกัน 2. ศึกษา

ลกัษณะของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพในการซ้ือ โดยตวัแปรท่ีใชแ้บ่งส่วนตลาดมี

ดงัน้ี แบ่งกลุ่มโดยพิจารณาจากพ้ืนท่ี, แบ่งกลุ่มโดยพิจารณาจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์, แบ่งจากลกัษณะทาง

จิตวิทยาและการดาํรงชีวิต, แบ่งจากพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี ฉตัยาพร เสมอใจ ( 2550 ) ไดก้ล่าววา่ 

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ 

การบริโภค แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจ จากขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยทาํใหส้ามารถนาํมา

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยคาํถามท่ีใชใ้น

การค้นหาพฤติกรรมการซ้ือ คือ 6Ws’1 H ซ่ึงประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ 

How? เพ่ือค้นหาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 

Occasions, Outlets และ Operations โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.ตลาดเป้าหมายคือใคร (Who is target market?) ทาํใหรู่้ว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ี

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ รวมถึงลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ 

2.อะไรคือส่ิงท่ีตลาดจะซ้ือ (What does the market buy?) เพ่ือทาํใหรู้้ว่าผูซ้ื้อตอ้งการผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่ม

ของสารตา้นอนุมูลอิสระมีความตอ้งการอะไรบา้งจากตวัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารท่ีมีอยูใ่นตลาด เช่น เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีสารตา้นอนุมูลอิสระพร้อมทั้งมีสารท่ีช่วยในการบาํรุงสมอง เป็นตน้ 

3.ทาํไมถึงซ้ือ (Why does the market buy?) ทาํให้รู้ว่าผูซ้ื้อมีวตัถุประสงค์อะไรท่ีทาํให้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารในกลุ่มสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น ใชท้านเพ่ือช่วยป้องกนัลดความเส่ียงท่ีจะเกิดโรค เป็นตน้ 

4.ใครบา้งท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เพ่ือใหรู้้วา่ใครบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีทาํให้

ผูซ้ื้อเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น อิทธิพลท่ีมาจากเพ่ือนหรือคนรู้จัก, 

อิทธิพลท่ีมาจากคนในครอบครัว เป็นตน้ 

5.เม่ือใดท่ีตอ้งซ้ือ (When does the marker buy?) เพ่ือใหรู้้ว่าผูซ้ื้อจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสาร

ตา้นอนุมูลอิสระเน่ืองในโอกาสใดบา้ง เช่น การซ้ือเพ่ือนาํมารับประทานเอง, การซ้ือเพ่ือนาํไปเยี่ยมผูป่้วย เป็นตน้ 

6.สถานท่ีซ้ือ (Where does the market buy?) เพ่ือให้รู้ว่าผูซ้ื้อจะไปทาํการหาซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระจากท่ีไหนบา้ง เช่น ซ้ือจากร้านขายยาทัว่ไป  เป็นตน้ 

7.เลือกซ้ือไดอ้ย่างไร (How does the market buy?) เพ่ือให้รู้ว่าผูซ้ื้อนั้นมีขั้นตอนในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระอยา่งไร เช่น มีการเปรียบเทียบราคาของผลิตภณัฑก่์อนท่ีจะ

ทาํการซ้ือ เป็นตน้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในของสาร

ตา้นอนุมูนอิสระ ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป  มีจาํนวน 2,748,065 คน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 
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2556) ( จากการสอบถามขอ้มูลจากร้านขายยาท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารพบว่าผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่ม

ของสารตา้นอนุมูลอิสระพบว่ามีจาํนวนท่ีจาํหน่ายคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทั้งหมด ดงันั้นจะมี

จาํนวนประชากรเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในของสารตา้นอนุมูนอิสระ จาํนวน 1,648,839 คน ) 

กลุ่มตวัอย่างสาํหรับการศึกษาสุ่มจากประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ( จากตารางสาํเร็จรูปของ 

Krejcie & Morgan (1970) เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวนมากกว่า 1,000,000 คนข้ึนไป จึงตอ้งใช้

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง  384 ตวัอย่าง แต่เพ่ือความง่ายต่อการคาํนวณจึงทาํการเก็บตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง )

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล อาศยัวิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) ใชวิ้ธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยเลือกห้างสรรพสินคา้ท่ีมีผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารจาํหน่าย, ศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโดยเฉพาะ และ ศูนยจ์าํหน่ายของธุรกิจขายตรง 2) ใช้

วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก ( Convenience Sampling )การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค่้าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งส่วนผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูล

อิสระโดยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่าง

ของแต่ละส่วนตลาด ด้วยวิธี One Way ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระในแต่ละส่วนตลาด ดว้ยวิธี Crosstabs และ Chi-Square 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระโดยใชปั้จจยั

ด้านพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มคือ Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical พบว่าสามารถ

แบ่งกลุ่มย่อยไดเ้ป็น 3 กลุ่ม และนาํมาจาํแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มย่อยดว้ยวิธี K-Means Cluster Analysis 

ผลท่ีไดพ้บวา่ กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวน 60

คน คิดเป็นร้อยละ 15 จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 จาก

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   

 

   
กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า                 ตารางแสดง Number of Cases in each              กราฟวิเคราะห์ความแตกตา่งแต่ละกลุ่มดว้ย 

Agglomeration Coefficient เม่ือมีการยุบรวม            Cluster ดว้ยวิธี K-Means Cluster Analysis          ดว้ยวิธีวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

กลุ่มดว้ยวิธี ( Hierarchical  Ward’s Method )                                                                             ( ONE WAY ANOVA )   

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 
174.000 

2 60.000 

3 166.000 

 Valid 400.000 

 Missing 0.000 
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หลงัจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยดว้ยวิธี One Way ANOVA เพ่ือการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีระดบันยัสําคญั (Sig) 0.05 โดยคาํถามท่ีใชใ้น

การแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด 36 ขอ้ พบวา่คาํถามทั้งหมดมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ผูท้าํการศึกษาไดน้าํ

ขอ้มูลมาแปลงค่าเป็นกราฟเพ่ือใหง่้ายแก่การวิเคราะห์และเห็นถึงความแตกต่างท่ีชดัเจน (เน่ืองจากแต่ละกราฟมีค่า 

Mean ท่ีไม่เท่ากนัดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งทาํการทาํให้กราฟมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัเสียก่อน ดว้ยวิธีการทาํ mean zero) โดย

ทาํการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 

                        
 

 1.คุณสมบติัท่ีใชใ้นการซ้ือ                             2.เม่ือใดท่ีจะมีการซ้ือ                          3. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

 

                            
4.บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ                     5. สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ                                  6. วิธีในการซ้ือ  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแยกออกเป็นในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

     ดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ พบว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 จะให้

ความสาํคญัในดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระในเร่ืองของการลดเลือนร้ิว

รอยและช่วยลดอาการอกัเสบไดม้ากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มย่อยท่ี 3 จะใหค้วามสําคญัในดา้นน้ีรองลงมา และในกลุ่ม

ยอ่ยท่ี 2 จะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นน้ีมากนกั 

     ดา้นของเม่ือใดท่ีจะมีการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ พบว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 จะให้

ความสาํคญัในดา้นเม่ือใดท่ีจะมีการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ คือซ้ือเม่ือมีการจดั

บูทแสดงสินคา้แจกสินคา้ตวัอย่างให้ทดลองมากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มย่อยท่ี 3 จะให้ความสําคญัในดา้นน้ีรองลงมา 

และในกลุ่มยอ่ยท่ี 2 จะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นน้ีมากนกั 

     ดา้นวตัถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ พบว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 จะให้

ความสาํคญัในดา้นวตัถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระเพ่ือนาํไปเป็น
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ของฝากมากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มย่อยท่ี 3 จะให้ความสําคัญในดา้นน้ีรองลงมา และในกลุ่มย่อยท่ี 2 จะไม่ได้ให้

ความสาํคญัในดา้นน้ีมากนกั 

     ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ พบวา่กลุ่มยอ่ยท่ี 1 จะให้

ความสาํคญัในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ คือตดัสินใจ

ซ้ือเพราะส่ือโฆษณามากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มย่อยท่ี 3 จะให้ความสําคญัในดา้นน้ีรองลงมา และในกลุ่มย่อยท่ี 2 จะ

ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นน้ีมากนกั 

     ด้านสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 จะให้

ความสําคัญในด้านสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระโดยสั่งซ้ือทาง

โทรศพัท์มากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มย่อยท่ี 3 จะให้ความสําคญัในดา้นน้ีรองลงมา และในกลุ่มย่อยท่ี 2 จะไม่ไดใ้ห้

ความสาํคญัในดา้นน้ีมากนกั 

     ดา้นวิธีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ พบวา่กลุ่มยอ่ยท่ี 1 จะใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นวิธีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระโดยตอ้งมีการเปรียบเทียบยี่หอ้ของสินคา้

ก่อนท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มย่อยท่ี 3 จะให้ความสําคญัในดา้นน้ีรองลงมา และในกลุ่มย่อยท่ี 2 จะไม่ไดใ้ห้

ความสาํคญัในดา้นน้ีมากนกั 

     วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือเชิงลกัษณะของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 กลุ่ม ดว้ยวิธี Crosstabs และ Chi-Square 

พบว่าจากขอ้คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 14 ขอ้ มีขอ้คาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีแบ่งได ้จาํนวน 11 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดต่้อเดือน, การพกัอาศยัร่วม, ผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารในกลุ่มสารอนุมูลอิสระท่ีมีการซ้ือบ่อยมากท่ีสุด, ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสาร

ตา้นอนุมูลอิสระ, ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระต่อคร้ัง,  ความถ่ีในการ

บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระของท่าน, ระยะเวลาในการรับประทานผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระมาอย่างต่อเน่ือง, การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระจากแหล่งใดมากท่ีสุด, มีวิธีในการดูแลสุขภาพท่ีกระทาํบ่อยมากท่ีสุด และ

คาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญัมากกวา่ 0.05 มี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ, สถานะภาพ และอาชีพ 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

     ดา้นคุณสมบติัท่ีใชใ้นการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระนั้นจะให้ความสําคญัใน

เร่ืองของการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถลดเลือนร้ิวรอย ช่วยบาํรุงให้ผิวขาวกระจ่างใส และสามารถลดระดับ

คอเลสเตอรอลไดอ้ย่างรวดเร็วหลงัการใช้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ พิมลกัษณ์ สวสัดิโอ (2553) ได้

ทําการศึกษาในเ ร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกค้าในเขตหลักส่ี  

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมากท่ีสุด ในดา้นผลิตภณัฑ ์คือ

คุณค่าของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

     ดา้นโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระนั้นจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการให้

ส่วนลด 30%ในช่วงเทศกาล รองลงมา คือ การมีการจดับูทแสดงสินคา้ แจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลอง และการมีการ

ใหส่้วนลดพิเศษเม่ือซ้ือในปริมาณมากกว่า 6 ช้ินข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธญัภา กิตติรังสิ ( 2555 ) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 940 

 
ไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

พบวา่ การส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือการไดรั้บส่วนลด 

     ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ

การซ้ือทานเพ่ือช่วยในการลดเลือนร้ิวรอย ชะลอความแก่ก่อนวยั รองลงมา คือ ซ้ือเพ่ือนาํไปเป็นของฝาก ซ้ือเพ่ือ

นาํไปเป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ  และ ซ้ือเพ่ือนาํไปเยี่ยมผูป่้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธญัภา กิตติรังสิ 

( 2555 ) ท่ีไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือทานเพ่ือบาํรุงสุขภาพและมีผลในการตา้นอนุมูลอิสระ 

    ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระจะใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ของการท่ีตดัสินใจซ้ือเพราะส่ือโฆษณา รองลงมา คือตดัสินใจซ้ือเพราะคนภายในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ พิมลกัษณ์ สวสัดิโอ (2553) ไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพของลูกคา้ในเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขาย คือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

     ดา้นสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการ

ท่ีซ้ือจากร้านภายในห้างสรรพสินค้า รองลงมา คือซ้ือจากศูนย์จาํหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิธร สุระกุล (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

พิมลกัษณ์ สวสัดิโอ (2553) ท่ีไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพของ

ลูกคา้ในเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือสินคา้ท่ีสามารถซ้ือไดง่้ายตามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

     ดา้นวิธีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระจะให้ความสาํคญัในเร่ืองท่ีตอ้งมีการ

เปรียบเทียบยี่หอ้ของสินคา้ก่อนท่ีจะซ้ือ รองลงมา คือ ตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนท่ีจะซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ ศศิธร สุระกุล (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ  สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ พิ

มลกัษณ์ สวสัดิโอ (2553) ท่ีไดท้าํการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพของ

ลูกคา้ในเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ดา้นราคา 

คือราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

5.  สรุปผลการศึกษา 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุ 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท พกัอาศยัอยูร่่วมกบัครอบครัวผลิตภณัฑเ์สริมอาหารใน

กลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีการซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ นํ้ ามนัปลา ความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ัง/เดือน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

1,001-2,000 บาท ความถ่ีในการรับประทาน 3-4 วนั/สัปดาห์ ระยะเวลาท่ีรับประทานมาอย่างต่อเน่ืองนอ้ยกว่า 6 

เดือน มีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต และนอกจากการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมในกลุ่มของสารตา้น



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 941 

 
อนุมูลอิสระแลว้ก็จะมีการดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ ง 5 หมู่ คุณสมบัติท่ีใช้ในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระนั้นในเร่ืองของการเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถลดเลือนร้ิวรอย

ไดอ้ย่างรวดเร็วหลงัการใช ้ จะมีการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระนั้นในเร่ืองมีการให้

ส่วนลด 30%ในช่วงเทศกาล วตัถุประสงค์ในการซ้ือทานเพ่ือช่วยในการลดเลือนร้ิวรอย ชะลอความแก่ก่อนวยั 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือโดยตดัสินใจซ้ือเพราะส่ือโฆษณา สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือจากร้านภายในหา้งสรรพสินคา้ มี

วิธีในการซ้ือโดยจะตอ้งมีการเปรียบเทียบยี่ห้อของสินคา้ก่อนท่ีจะซ้ือ และสามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในดา้นพฤติกรรมการซ้ือของแต่ละกลุ่ม จึงทาํให้สามารถท่ีจะตั้งซ่ือกลุ่มแต่ละส่วน

ตลาดท่ีแบ่งได ้ดงัน้ี  

กลุ่มย่อยที่ 1 frequent Consumers เป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระเพ่ือ

นาํไปรับประทานอยู่เป็นประจาํ โดยจะให้ความสนใจในการซ้ือเม่ือมีการจดับูทแสดงสินคา้และมีการแจกสินคา้

ตวัอย่างให้ทดลอง มีการซ้ือเพ่ือนาํไปเป็นของฝาก รวมทั้งจะซ้ือสินคา้ท่ีมีการให้ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือในปริมาณ

มากกว่า 6 ช้ินข้ึนไป กลุ่มน้ีจะให้ความสําคญัในทุกๆดา้นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างคือ เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนผูซ้ื้อมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทาน 5-6 

วนัต่อสปัดาห์และมีความต่อเน่ืองในการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระตั้งแต่ 6 

เดือน – 1 ปี 

กลุ่มย่อยที่ 2 Infrequent Consumers เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยสนใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้น

อนุมูลอิสระมากนกั โดยท่ีเม่ือมีการซ้ือจะตอ้งมีการเปรียบเทียบยี่หอ้และราคาของสินคา้ก่อนท่ีจะซ้ือ มีการตดัสินใจ

ซ้ือเพราะคนภายในครอบครัว จะซ้ือผลิตภณัฑจ์ากศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโดยเฉพาะ กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่ม

ท่ีไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองของการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระมากนัก 

โดยส่วนใหญ่ท่ีจะมีความถ่ีการรับประทานเพียง 1-2 วนัต่อสปัดาห์และมีความต่อเน่ืองในการรับประทานผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกวา่ 6 เดือนเท่านั้น 

กลุ่มย่อยที่ 3 Beginner Consumers เป็นกลุ่มท่ีหันมาสนใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้น

อนุมูลอิสระมารับประทาน โดยใหค้วามสนใจในการซ้ือในช่วงของเทศกาลท่ีมีการใหส่้วนลด 30% มีการตดัสินใจ

ซ้ือเพราะส่ือโฆษณา และซ้ือมารับประทานเพ่ือช่วยในการลดเลือนร้ิวรอยชะลอความแก่ก่อนวยั โดยส่วนใหญ่ท่ีจะ

มีความถ่ีการรับประทาน 3-4 วนัต่อสัปดาห์และมีความต่อเน่ืองในการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่ม

ของสารตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกวา่ 6 เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้                                                                                                                                           

จากผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือและการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้น

อนุมูลอิสระ สามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ท่ีแบ่งได ้ดงัน้ี 
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กลุ่ม 1 frequent Consumers เป็นกลุ่มที่มีการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระเพ่ือนําไป

รับประทานอยู่เป็นประจาํ  

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคน้พบ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้

1.เป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของ

สารตา้นอนุมูลอิสระเพ่ือนาํไปรับประทานอยูเ่ป็นประจาํ 

จะใหค้วามสาํคญัในทุกๆดา้นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

1.จดัทาํระบบสมาชิกให้แก่ลูกคา้และเน้นการทาํกลยุทธ์

การบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship 

Management : CRM) มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ี

ครบถว้น 

2.มีความสนใจเม่ือมีการจัดบูทแสดงสินคา้ แจกสินค้า

ตวัอยา่งใหท้ดลอง 

2.มีการจดักิจกรรมแสดงสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอพร้องทั้งมี

การแจงสินคา้ตวัอยา่งใหไ้ดท้ดลอง 

3.มีการซ้ือเพ่ือนาํไปเป็นของฝาก 3.มีการจดัจาํหน่ายสินคา้เป็นชุดเพ่ือใชเ้ป็นของขวญัและ

ของฝาก 

4.มีการซ้ือในปริมาณมากกว่า 6 ช้ินข้ึนไป เม่ือมีการให้

ส่วนลดเป็นพิเศษ 

4.มีการจาํหน่ายสินคา้ในราคาพิเศษเม่ือมีการซ้ือสินคา้

ตั้งแต่ 6 ช้ินข้ึน 

กลุ่ม 2 Infrequent Consumers เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูล

อสิระมากนัก 

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคน้พบ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้

1.เป็นกลุ่มท่ีไม่ไดใ้หค้วามสนใจท่ีจะซ้ือและรับประทาน

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระ   

มากนกั  

1.มีการเนน้ในการใหค้วามรู้ ความสาํคญั และประโยชน์

เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์จะไดรั้บแก่กลุ่มลูกคา้ 

2 . มีการการ เป รียบเ ทียบยี่ห้อของสินค้า  และมีการ

เปรียบเทียบราคาก่อนท่ีจะซ้ือ 

2.มีการใชก้ลยุทธ์ในด้านราคาของผลิตภณัฑ์ ท่ีมีราคาตํ่า

กวา่คู่แข่ง ในผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกนั 

3.มีการตดัสินใจซ้ือเพราะคนภายในครอบครัว 3.เนน้การใชก้ลยทุธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ในกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 

4.ซ้ือจากศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโดยเฉพาะ 4.กลยทุธ์เพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่ายให้มีความสะดวก

ในการซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 
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กลุ่ม 3 Beginner Consumers เป็นกลุ่มที่เร่ิมมาสนใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระมา

รับประทาน 

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคน้พบ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้

1.เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจท่ีจะซ้ือและ

รับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้น

อนุมูลอิสระมากข้ึน 

1.กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด การจดัใหมี้การแจกของ

แถมเพ่ือใหไ้ดท้ดลองใชสิ้นคา้อ่ืนๆท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2.ให้ความสนใจซ้ือเม่ือมีการให้ส่วนลด 30% ในช่วง

เทศกาล 

2.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด จดัโปรโมชัน่ในการให้

ส่วนลดพิเศษในการซ้ือผลิตภณัฑ ์

3.มีการตดัสินใจซ้ือเพราะส่ือโฆษณา 3 .กลยุท ธ์การส่ง เสริมการต ลาด ด้วยการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์, 

Facebook 

4.ซ้ือจากร้านภายในหา้งสรรพสินคา้ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด จดัโปรโมชัน่ต่างๆ การจดั

บูทแสดงสินคา้ภายในหา้งสรรพสินคา้ 

 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคว่าตอ้งการผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูล

อิสระท่ีมีคุณสมบติัอยา่งไรท่ีตอ้งการใหมี้เพ่ิมเติม 

2.ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทต่างๆเพ่ือเป็นการขยายตลาดของผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารใหค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

3.ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มของสารตา้นอนุมูลอิสระของกลุ่มผูบ้ริโภค 
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การวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางออร์แกนิค 

ของข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

Analysis of Consumer behavior of Bangkok government officer on Organic Cosmetics 

สิริวดี ยู่ไล้  และ รุ่งระว ีวีระเวสส์ 

Siriwadee    Youlai  and  Rungravee  Weravess 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในท่ีน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัทางดา้นประชากร เศรษฐกิจ และท่ีมีผลต่อ

การซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  ประเภท

ผลิตภณัฑส์าํหรับผิว ไดแ้ก่ ครีมลดร้ิวรอย ครีมลดถุงใตต้า  ครีมลา้งหนา้ ครีมกนัแดด มาร์กหนา้ ครีมบาํรุงผิวกาย 

ครีมบาํรุงมือ/เลบ็ และผลิตภณัฑส์าํหรับตกแต่งใบหนา้ ไดแ้ก่ ครีมรองพ้ืน แป้งแต่งหนา้ ลิปสติก อายชาโดว ์มาส

คาร่า โดย ใชแ้บบสอบถามขา้ราชการท่ีใชเ้คร่ืองสําอางออร์แกนิค ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 55-59 ปี 

จาํนวน 100 คน ผลวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ พบวา่ในกลุ่มช่วงอายดุงักล่าว เพศ

ชายและเพศหญิงเลือกใชผ้ลิตภณัฑส์าํหรับผิวมากกว่าผลิตภณัฑส์าํหรับตกแต่งใบหนา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ครีมบาํรุงผิวกาย  

เพศชายมีการใชจ่้ายซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคโดยเฉล่ีย  1,800 บาทต่อเดือน โดยเลือกซ้ือ แป้งฝุ่ น และเพศหญิงมี

การใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคโดยเฉล่ีย 2,460.56 บาทต่อเดือน โดยเลือกซ้ือ ครีมรองพ้ืน ทั้งน้ีแหล่ง

ซ้ือเคร่ืองสาํอาง เพศชายและเพศหญิงซ้ือผา่นเคาเตอร์เคร่ืองสาํอางในหา้งสรรพสินคา้  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยค่าสถิติ F-test พบวา่ ปัจจยัท่ีสาํคญั

ไดแ้ก่ คุณภาพของเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพเคร่ืองสําอาง สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้อยู่ใน

แหล่งสะดวกซ้ือ การโฆษณาเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคผา่นส่ือโซเชียล Facebook , Line ,TV 

คาํสาํคัญ: เคร่ืองสาํอาง, ออร์แกนิค, ข้าราชการ, กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

This study aims to the  demographic  economic  and market factors affecting the purchase of organic cosmetics. 

Products for the skin and product for make-up are focused. Skin care products, in this study, covers on wrinkle cream, 

eye cream, facial cleaner, sun screen, mark, body skin cream, and hand cream while make-up product refers to 

foundation, powder lipstick, eyeshadows, and mascara. The questionnaire data are collected from 100 Bangkok 

government officers, aging between 55-59 years old. The descriptive analysis such as mean, frequency, and percentage 

are used in this research. The results shows that both of male and female use skin care  products , especially 

bodyskin,cream,morethanmake-upproduct.Males are spending money, on average, 1,800 baht per month to buy 

organic cosmetics, which is powder while female spends 2,460.50 baht monthly to buy foundation. Focusing of sale 

channel, both male and female usually buy cosmetics via cosmetics counter in department store. Moreover, T-Test 

statistics analysis also shows that major factors affecting the purchase of organic cosmetics are the quality of product, 

reasonable pricing,convenience to buy as well as advertising through TV and social media i.e. Facebook, Line. 

Keywords: Organic, Cosmetics, Government officer, Bangkok. 
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บทนํา   

         สินคา้ออร์แกนิค  (Organic Product) ผลิตภณัฑท่ี์มาจากกระบวนการผลิตจากธรรมชาติโดยตรงไร้การปนเป้ือน

จากสารพิษ สารเคมี ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคมากข้ึน  จากการท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงสภาพแวดล้อมท่ี

ปนเป้ือนไปดว้ยมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บแก่ผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน   ทาํให้

ผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจกบัวิถีการกินอยู ่และเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพ่ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อร่างกายมากข้ึน  จากกระแส

ความต่ืนตวัดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค ทาํให ้ธุรกิจสินคา้ออร์แกนิค เร่ิมเปิดตวัข้ึนและขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว  โดยเฉพาะธุรกิจเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค (Organic Cosmetic ) มีแนวโนม้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางดา้น

ผูป้ระกอบการและจาํนวนผูบ้ริโภค มูลค่าทางการตลาดเคร่ืองสําอางออร์แกนิคในประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 3 

พนัลา้นบาท  อตัราการขยายตวั ร้อยละ 12 - 20 ต่อปีโดยไม่ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี (จากขอ้มูล

สํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ)   การดาํเนินธุรกิจเคร่ืองสําอางออร์แกนิคในไทย ยงัมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อีก

จาํนวนมาก เน่ืองจากยงัมีผูป้ระกอบการในตลาดอยูไ่ม่มาก เม่ือเทียบกบัขนาดและประชากรของประเทศ แมว้่าทุก

วนัน้ีจะมีผูป้ระกอบการในห่วงโซ่การผลิตสินคา้ออร์แกนิคเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน ทั้งผูผ้ลิต เครือข่ายและผูจ้าํหน่าย

สินคา้ แต่กย็งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค 

         เคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  เป็นท่ีตอ้งการมากในกลุ่มผูบ้ริโภคคนรักสุขภาพ  โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งวยั อาย ุ55-59 ปี 

กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัการดูแลรักษาสุขภาพเป็นหลกั  สนใจสินคา้เพ่ือสุขภาพ    และเคร่ืองสาํอางออร์

แกนิคอยู่ในสินคา้สาํหรับ ตลาดเฉพาะกลุ่ม(Niche Market) ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มเล็กแต่มีกาํลงัซ้ือสูง  เคร่ืองสําอาง

ออร์แกนิคเป็นสินคา้ท่ีมี Value added ในตวั  ผูบ้ริโภคจาํกดัเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางถึงสูง    ดงันั้นการเขา้ถึง 

ฐานลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  นั้นกลุ่มผูสู้งวยัช่วงอายุ 55-59 ปี  ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆเป็น

กลุ่มเป้าหมายสําคญัท่ีการตลาดเคร่ืองสําอางออร์แกนิคควรให้ความสนใจเน่ืองจากในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยจากการเกิดและการตายท่ีลดนอ้ยลง ส่งผลใหส้งัคมไทยกา้วเขา้สู่  สงัคมสูงอายุ 

(Aging Society)  โดยสดัส่วนผูสู้งอายจุากร้อยละ 7.3 ในปี 2533 เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 25.1 ในปี 2573  

ตารางที่ 1.1 แสดงร้อยละของประชากรผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2533 – 2573 

      
ท่ีมา:   สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533และ2543 สํานักงานสถิติแห่งชาติ การประมาณประชากรของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2543 – 2573 ตุลาคม 2551 

0

10

20

30

2533 2543 2553 2555 2563 2565 2573

7.3 9.5 11.9 14.2 17.5 21.2 25.1

0 5 10 15 20 25 30

รอ้ยละ

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 947 

 
โดยกลุ่มผูสู้งอายุในยุคปัจจุบนัน้ี ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีดีกว่าผูสู้งอายุในยุคก่อน เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีไลฟ์สไตล์

ทนัสมยั ไม่แตกต่างจากกลุ่มวยัทาํงานช่วงปลายมาก  มีความมัง่คัง่ สามารถทาํงานได ้  เป็นกลุ่มท่ีเปิดรับส่ิงใหม่ๆ  

เขา้ถึงเทคโนโลยี  มีสังคม ตอ้งการท่ีจะพบปะเพ่ือนฝูง ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ ดว้ยไลฟ์สไตล์

ในลกัษณะน้ี สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายกุลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้เพ่ือสุขภาพ ผิวพรรณและ

การเขา้สังคม เช่น เคร่ืองสําอางออร์แกนิคท่ีมาจากธรรมชาติช่วยชะลอวยั เน้นการต่อตา้นร้ิวรอย  ดงันั้น จึงมอง

เป้าหมายกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค ไปท่ีกลุ่มผูสู้งอาย ุช่วง 55-59  ปี  ท่ีมีอาชีพรับราชการ  เน่ืองจากมีรายได้

แน่นอนและมีเงินบาํนาญหลงัเกษียณเล้ียงชีพตลอดชีวิต มีการศึกษาเขา้ถึงเทคโนโลยี มีสังคม  ค่อนขา้งมีกาํลงัซ้ือสูง  

จึงนาํกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมาศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอาง

ออร์แกนิค  เพ่ือเป็นขอ้มูลแนวทางการวางแผนทางการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเคร่ืองสาํอางออร์แก

นิค อนัจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดอ้ยา่งสูงสุด   

นิยามศัพท์   

เคร่ืองสําอางออร์แกนิก คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากพ้ืนฐานอันแท้จริงของธรรมชาติไม่มีการปนเป้ือนของสาร

สังเคราะห์ใดๆท่ีเกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยีหรือสารเคมีใดๆไม่ก่อให้เกิดอาการแพแ้ละไม่มีสารตกคา้งใน

ร่างกาย ส่วนใน เคร่ืองสาํอางแบ่งเป็นผลิตภณัฑส์าํหรับผิว และสาํหรับตกแต่งใบหนา้ 

ข้าราชการ คือ กลุ่มขา้ราชการท่ีมีอายุ ช่วง 55-59  ปี เป็นบุคคลซ่ึงรับการบรรจุแต่งตั้งใหรั้บราชการปฏิบติัหนา้ท่ี 

และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองคก์รท่ีบุคคลดงักล่าวปฏิบติังานอยู่นั้นเรียก 

ส่วนราชการ 

ปัจจยัทางการตลาด 4 P  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)ไดแ้ก่ ยี่หอ้เคร่ืองสาํอาง   บรรจุภณัฑ ์  ฉลากวิธีใช ้     คุณภาพ

เคร่ืองสําอาง    ดา้นราคา (Price)   ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมคุณภาพ  ราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน   ราคาเดียวกบัราคาตลาด   

ราคาแนะนาํส่วนลด   ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ไดแ้ก่ สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้อยู่ในแหล่งสะดวกซ้ือ   มีบูทสินคา้

ขายบริเวณ  MRT/BTS   จดัวางสินคา้ในร้านหาง่าย   บริการสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลน์   ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ได้แก่  โฆษณาผ่านส่ือ facebook line TV  ของแถม/ส่วนลด/แต้มสะสม  แจกสินค้าทดลอง  มี 

Presenter โฆษณา 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา   

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือทราบพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค   ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกประเภทผลิตภณัฑ์ 

ไดแ้ก่ บาํรุงผิวและตกแต่งใบหนา้ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา   

อุปสงคข์องผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีคือ  การซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกประเภทผลิตภณัฑส์าํหรับ

ผิวและผลิตภณัฑ์สําหรับตกแต่งใบหน้า   อุปสงค์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจะมีปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อจาํนวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเรียกปัจจยัเหล่าน้ีว่า ตวักาํหนดอุปสงค ์(Demand Determinants) ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อจาํนวนสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ซ่ึงแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนแต่ละเวลาและปัจจยัต่างๆ  ดงัน้ี  

1.ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัรสนิยมของผูบ้ริโภคและความนิยมส่วนใหญ่ของคนในสังคม   

2.ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัจาํนวนประชากร การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํแนวคิด 

3.ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน  

4.ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัสภาพการกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ  

5.ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

และการศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํแนวคิดของ Kotler, Philip 1999 อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุม

ได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม  หรือ “4 Ps” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) 

และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ทบทวนวรรณกรรม     

สุรียรั์ตน์ รัตนมณี (2551)  การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่  วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากตางประเทศ

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ ความมีคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความปลอดภยัในการใช ้ในการศึกษาภาพลกัษณะของ Philip Kotler พบวา่ปัจจยัการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง 

นฤมล  วฒันศิริ ( 2551 )  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑล์ดร้ิวรอยบนใบหนา้ของผูห้ญิงใน 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ลดร้ิว

รอยบนใบหน้าของผูห้ญิง ผลการศึกษาพบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ ตนเอง ส่วนใหญ่จะซ้ือยี่ห้อเดิม 

เพราะเช่ือมัน่ในคุณภาพตราสินคา้เดิม ส่วนประสมการตลาดทุกด้าน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ลดร้ิวรอยบน

ใบหนา้ ไดแ้ก่ มีความปลอดภยัในการใช ้ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ ความสะดวกในการซ้ือ และการบริการและการ

ใหค้วามรู้ของพนกังานขาย 

ณชัชา บางท่าไม ้และคณะ (2552)  ทศันคติและพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของนิสิตนกัศึกษาปริญญา

ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของนิสิต

นกัศึกษาปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา่ทศันคติของนิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและหญิง มีความตระหนกัต่อความ

เป็นมิตรต่อส่ิงต่อแวดล้อมของสินค้าก่อนการตัดสินใจซ้ือ โดยพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าท่ีสามารถช่วยรักษา

ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริงและสินคา้มีคุณภาพน่าพอใจ ส่วนของพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มพบวา่พฤติกรรม

การใชสิ้นคา้มีความสัมพนัธ์กบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้ และความตอ้งการท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและได้

แนะนาํบอกต่อใหค้นรอบขา้งใชด้ว้ย 
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ขนิษฐา  ยาวะโนภาส (2553)  ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน กรณีศึกษา 

นกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจและ

ทัศนคติผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ผล

การศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนนอ้ย  เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

ฉลากลดคาร์บอนเพราะเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  มีคุณภาพดีกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป คุณภาพกบัราคามีความ

สอดคลอ้งกนั ผลิตภณัฑห์าซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้สะดวกซ้ือและมีการโฆษณาการประชาสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจ 

หลุยส์ วิทยาเอนกนนัท์ (2555)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่  

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวดัเชียงใหม่  ผล

การศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์คุณภาพตาม

มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปรท่ีมีผลกระทบ คือรายรับของนักศึกษาท่ีได้รับแต่ละเดือน และสถาบันการศึกษา 

สถาบนัการศึกษาของเอกชนจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอางต่อเดือนมากกวา่นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐ 

กรอบแนวคิด     

จากการทบทวนทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาจะเห็นไดว้า่ ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ ของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยูก่บั

ราคาของสินคา้และบริการ รายไดข้องผูบ้ริโภค รสนิยมของผูบ้ริโภค ราคาของสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาคร้ังน้ี 

สาํหรับผลจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาประยกุต ์ เป็นกรอบแนวแนวคิดการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

 

                         

          

  

 

 

 

 

 

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางออร์แกนิคของกลุ่มขา้ราชการ 

ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นประชากร  ดา้นเศรษฐกิจ   และปัจจยัทางการตลาด  โดยปัจจยัดา้นประชากร  ไดแ้ก่  เพศ สถานภาพ   

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ คือ รายไดต่้อเดือนของกลุ่มขา้ราชการ  และปัจจยัทางการตลาด  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ราคา  การจดัจาํหน่าย 

ตวัแปรอสิระ                                                   ตวัแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากร  เศรษฐกิจ 

-  เพศ  

- สถานภาพ   

- รายได้ตอ่เดือน 

 

  
ปัจจัยทางการตลาด 

- ดา้นผลติภณัฑ ์(Product).  

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
 

 

พฤติกรรมการเลือก ซ้ือเครื่องสาํอางออรแ์ก

นิค  ของข้าราชการในเขตกรงุเทพมหานคร 

จาํแนกตามประเภท 

• ผลติภณัฑส์าํหรบัผวิ 

• ผลติภณัฑส์าํหรบัตกแต่งใบหน้า 
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การส่งเสริมการตลาด  พิจารณาจากแผนภาพกรอบแนวคิด งานศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดให ้การซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคจาํแนก

ตามผลิตภณัฑ ์ แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ ผลิตภณัฑส์าํหรับผิวและ ผลิตภณัฑส์าํหรับตกแต่งใบหนา้ เป็นตวัแปรตาม ส่วน

ปัจจยัทางดา้นประชากร ดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางการตลาด เป็นตวัแปรอิสระ  สามารถนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดของ

การศึกษาการวิเคราะห์    

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางออร์แกนิคของข้าราชการใน

กรุงเทพมหานคร  ช่วงอายุ 55-59  ปี จาํแนกตามประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอาง คือ ผลิตภณัฑส์ําหรับผิว ไดแ้ก่  

ครีมลดร้ิวรอย ครีมลดถุงใตต้า  ครีมลา้งหนา้ ครีมกนัแดด มาร์กหนา้ ครีมบาํรุงผิวกาย ครีมบาํรุงมือ/เล็บ  และ

ผลิตภัณฑ์สําหรับตกแต่งใบหน้า ได้แก่ ครีมรองพ้ืน แป้งแต่งหน้า ลิปสติก อายชาโดว์ มาสคาร่า   ข้าราชการใน

กรุงเทพมหานครในท่ีน่ี ไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

กระทรวงการคลงั  

วธีิการศึกษา 

การศึกษาในท่ีน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่า อตัราร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ความถ่ี 

(Frequency) และ ค่า F-test  เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  โดยมีปัจจยัดา้น เพศ  สถานภาพ รายได ้ปัจจยั

ทางการตลาดท่ีเป็นตวักาํหนด   

ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางออร์แกนิค ของข้าราชการในเขต

กรุงเทพมหานคร อายรุะหวา่ง 55-59 ปี  จาํนวน 100 คน 

ตารางที ่2   ปัจจยัทางดา้นประชากร เศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคจาํแนกประเภท ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ บาํรุงผิว  

และตกแต่งใบหนา้  ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเภท ตวัแปร ค่าความถี่(คน) ร้อยละ 

จาํแนกตามเพศ เพศชาย 29 29 

เพศหญิง 71 71 

รวม 100 100 

จาํแนกตามรายได้(ต่อเดือน) ตํ่ากวา่ 30,000 บาท 13 13 

30,000-35,000บาท 30 30 

35,001-40,000 บาท 34 34 

40,0001 บาทข้ึนไป 23 23 

รวม 100 100 
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จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

มีคู่สมรส 46 46 

ไม่มีคู่สมรส 54 54 

  รวม 100 100 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ  

     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มชา้ราชการ ในกรุงเทพมหานคร อาย ุ55-59 ปี พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพมีคู่

สมรสแลว้ และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001-40,00บาท  

 

ตารางที่ 3  พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางออร์แกนิค จาํแนกประเภท ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ บาํรุงผิว  และตกแต่งใบหน้า  ของ

ขา้ราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

ประเภทผลติภัณฑ์สําหรับผวิ 

ชาย หญิง รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

      

   ลดร้ิวรอยบนใบหนา้ 69 69.00 79 78.90 76 76.00 

   ลดถุงใตต้า 38 37.90 58 57.70 52 52.00 

   ครีม/เจลลา้งหนา้ 10 10.30 27 26.80 22 22.00 

   ครีมกนัแดด 76 75.90 75 74.60 75 75.00 

   มาร์กหนา้ 7 6.90 41 40.80 31 31.00 

   ครีมบาํรุงผิวกาย 79 79.30 85 84.50 83 83.00 

   ครีมบาํรุงมือ/เลบ็ 0 0 11 11.30 8 0.08 

ประเภทผลติภัณฑ์ตกแต่งใบหน้า จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

  ครีมรองพ้ืน 14 13.80 80 80.30 61 61.00 

  แป้งแต่งหนา้ 17 17.20 78 77.50 60 60.00 

  ลิปสติกสี/ลิปมนั 3 3.40 58 57.70 42 42.00 

  อายชาโดว ์ 0 0 20 19.70 14 14.00 

  มาสคาร่า 0 0 17 16.90 12 12.00 

ท่ีมา :จากการสาํรวจ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 952 

 
ผลจากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการใชแ้ละการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค จาํแนกประเภท ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ บาํรุงผิว  และ

ตกแต่งใบหนา้ พบวา่ เคร่ืองสาํอางออร์แกนิค ประเภทผลิตภณัฑส์าํหรับผิว กลุ่มขา้ราชการทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วน

ใหญ่ซ้ือครีมบาํรุงผิวกาย  ส่วนเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค ประเภทผลิตภณัฑส์าํหรับตกแต่งใบหนา้ เพศชาย ส่วนใหญ่ซ้ือแป้ง

แต่งหนา้/แป้งฝุ่ น  ในเพศหญิงซ้ือครีมรองพ้ืน  

ตารางที ่4 ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ในการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิก จาํแนกตาม เพศ 

 

ประเภทเคร่ืองสําอาง 

เพศ 

ชาย หญิง  

 

 

ประเภทบาํรุงผิว 1,268.97 1,647.89 

ประเภทตกแต่งใบหนา้ 531.03 833.8 

รวมทั้งหมด 1,800.00 2,460.56 

ท่ีมา :จากการสาํรวจ 

ผลการศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ในการซ้ือเคร่ืองสําอางออร์แกนิค พบว่า กลุ่มขา้ราชการ เพศหญิงมีการใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง

มากกวา่เพศชาย และทั้งเพศหญิงและเพศชายมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทบาํรุงผิวมากกวา่การซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทตกแต่ง

ใบหนา้ 

ตารางที ่5  แหล่งช่องทางการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  จาํแนกตามเพศ 

ท่ีมา :จากการสาํรวจ 

ผลการศึกษา แหล่งช่องทางการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค พบวา่ กลุ่มขา้ราชการ เพศหญิงและเพศชายซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคผ่านเคา

เตอร์เคร่ืองสาํอางในหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด 

 

 

ช่องทางการซ้ือ 

  

ชาย หญิง รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ซ้ือผา่นเคาเตอร์เคร่ืองสาํอางในหา้งสรรพสินคา้ 73 72.4 68 67.6 69 69 

ซ้ือผา่นเวบ็ไซตข์ายเคร่ืองสาํอาง 10 10.3 33 32.4 26 26 

ร้านขายเคร่ืองสาํอางเวชสาํอาง 52 51.7 55 54.9 55 55 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 953 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค(เพศชายและเพศหญิง) 

ตวัแปร 

F-test 

ชาย หญิง 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ยีห่อ้เคร่ืองสาํอาง  8.756*** 5.241 

บรรจุภณัฑ ์ 1.007 6.677**** 

ฉลากวธีิใช ้ 6.281**** 7.588*** 

คุณภาพเคร่ืองสาํอาง  12.493** 12.189** 

ด้านราคา (Price) 

ราคาเหมาะสมคุณภาพ  5.086** 25.751* 

ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน  1.334**** 0.356**** 

ราคาเดียวกบัราคาทอ้งตลาด  0.003 0.048 

ราคาแนะนาํส่วนลด  0.150**** 5.226*** 

ด้านการจดัจาํหน่าย (Place) 

สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้อยูใ่นแหล่งสะดวกซ้ือ  6.885** 9.701** 

มีบูทสินคา้บริการ MRT,BTS 2.016**** 6.099*** 

จดัวางสินคา้ภายในร้านหาง่าย 0.285 3.708 

บริการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์/จดัส่งสินคา้ให ้ 4.110*** 6.668**** 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

โฆษณาผา่นส่ือ facebook Line TV.   7.675** 16.501* 

ของแถม/ส่วนลด/แตม้สะสม 2.988*** 8.874** 

แจกสินคา้ทดลอง 2.450 3.316 *** 

มี Presenter 2.516**** 2.768**** 

ท่ีมา:จากการสาํรวจ  

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  0.00 

** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  0.05 

*** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  0.10 

**** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85 0.15 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 954 

 
        จากผลการศึกษา   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคของก

ลุ่มขา้ราชการ  พบว่า กลุ่มขา้ราชการ เพศชายกบัเพศหญิง  ให้ความสําคญักบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ  คุณภาพ

เคร่ืองสาํอาง   ปัจจยัดา้นราคา  คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  คือ สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้

อยู่ในแหล่งสะดวกซ้ือ   และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  คือ โฆษณาผ่านส่ือ facebook Line TV. อย่างมี

นยัสาํคญั  ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ยี่หอ้เคร่ืองสาํอาง บรรจุภณัฑ ์ฉลากวิธีใช ้ ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคา

ถูกกว่ายี่หอ้อ่ืน  ราคาเดียวกบัราคาทอ้งตลาด  ราคาแนะนาํส่วนลด   ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  ไดแ้ก่ มีบูทสินคา้

บริการ บริเวณ MTR/BTS จดัวางสินคา้หาง่าย บริการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ไดแ้ก่ ของแถม/ส่วนลด/แตม้สะสม แจกสินคา้ทดลอง มีPresenter  ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ตารางที่ 7 ลําดับความสําคัญ ในแต่ละดา้นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางออร์     แกนิคของกลุ่มตวัอยา่ง ขา้ราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ชาย หญิง รวม 

 

ค่าเฉลีย่ ลาํดบั ค่าเฉลีย่ ลาํดบั ค่าเฉลีย่ ลาํดบั 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

-คุณภาพเคร่ืองสาํอาง 

4.12 1 4.44 1 4.43 1 

ด้านราคา (Price) 

-ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

3.68 4 4.10 4 3.97 4 

ด้านการจดัจาํหน่าย (Place) 

-สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้อยูใ่นแหล่งสะดวกซ้ือ 

3.94 2 4.23 3 4.14 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

-โฆษณาผา่นส่ือ facebook Line TV.   

3.86 3 4.29 2 4.16 2 

ท่ีมา:จากการสาํรวจ 

        จากผลการศึกษา    ลาํดับความสําคัญในแต่ละด้านของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือ

เคร่ืองสําอางออร์แกนิคของกลุ่มตวัอย่าง ขา้ราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 55-59 ปี  พบว่า กลุ่มขา้ราชการ เพศชาย  ให้

ความสาํคญักบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ คุณภาพเคร่ืองสาํอางมากท่ีสุด รองลงมา ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  คือ สถานท่ีจาํหน่าย

สินคา้อยู่ในแหล่งสะดวกซ้ือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  คือ  โฆษณาผ่านส่ือ facebook Line TV.  และ ปัจจยัดา้นราคา  คือ 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ตามลาํดบั      ในกลุ่มขา้ราชการ เพศหญิง ให้ความสําคญักบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  คือคุณภาพ

    



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 955 

 
เคร่ืองสาํอาง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  คือ โฆษณาผา่นส่ือ facebook Line TV.   ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

คือ สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้อยูใ่นแหล่งสะดวกซ้ือ และปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวเิคราะห์     

1. ผลิตภณัฑ์ (Product)  จากผลการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า เคร่ืองสําอางออร์แกนิค ประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนา้ กลุ่มเพศชาย ควรเลือก

จาํหน่ายสินคา้ คือ  แป้งแต่งหนา้/แป้งฝุ่ น  ส่วนกลุ่มลูกคา้เพศหญิง ควรเลือกจาํหน่ายสินคา้ คือ ครีมรองพ้ืน  และเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค 

ประเภทผลิตภณัฑส์าํหรับผิว  กลุ่มลูกคา้เพศชายและเพศหญิง  ควรเลือกจาํหน่ายครีมบาํรุงผิวกาย  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มลูกคา้เพศชาย

และเพศหญิงมีความตอ้งการซ้ือมาก 

2. ราคา (Price)   จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ในการตั้งราคา สินคา้เคร่ืองสาํอางออร์แกนิค พบว่าราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มขา้ราชการ ช่วงอายุ 55-59 ปี น้ี มีรายไดสู้ง มีกาํลงั

ซ้ือไม่สนใจเร่ืองราคาสินคา้สูง พร้อมยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ท่ีแฝงอยู่ในตวัสินคา้เคร่ืองสาํอางออร์แกนิคท่ีมีคุณภาพดี 

ใชแ้ลว้เห็นผลไม่เกิดอนัตรายและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  จากผลการศึกษา พบว่า สถานท่ีในการวางขายสินคา้เคร่ืองสําอางออร์แกนิค ควรวางขายท่ี

หา้งสรรพสินคา้ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเนน้ซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้หรู ทนัสมยั มีท่ีจอดรถ เดินทางสะดวก  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  จากผลการศึกษาพบว่า  การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค

ของผูบ้ริโภค  ควรเพ่ิมการกระตุ้นการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียล เช่น Facebook  Line TV. เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

ขา้ราชการท่ีมีความรู้ ผา่นการฝึกอบรมทางดา้นคอมพิวเตอร์มาแลว้มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการทาํงาน การติดตามข่าวสาร มีการ

สัง่ซ้ือสินคา้ บริการ ผา่นทางส่ือโซเชียล 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.ทาํการศึกษาถึงตลาด  ของกลุ่มอาชีพอ่ืน  ๆกลุ่มอายปุระมาณ 30-50 ปี  เป็นอีกกลุ่มตลาดท่ีใหค้วามสาํคญัการดูแลสุขภาพ เสริม

ความงามดว้ยผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางออร์แกนิค และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดป้ระจาํ เพ่ือดูพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  

แลว้นาํมาวิเคราะห์วา่จะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดอ้ยา่งสูงสุด ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

2.ควรศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพ่ือเจาะลึกถึงความสาํคญัของพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองสาํอางออร์แกนิค  
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Segmentation of Wholesalers’ Customer by using Satisfaction Level toward Marketing 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการจากร้านคา้ส่งโดยใชปั้จจยัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านสุวรรณาค้าส่ง อาํเภอเมืองพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้

แบบสอบถาม จาํนวน 200 ราย ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Cluster analysis One-Way ANOVAและChi-Squareวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ

และแบ่งกลุ่มของผูใ้ช้บริการร้านสุวรรณาคา้ส่งท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า สามารถ

แบ่งกลุ่มจากกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมีจาํนวนสมาชิก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 มีระดบัความพึง

พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นทั้งตํ่าและสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิก 66 คน คิด

เป็นร้อยละ 33 มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมเกือบทุกดา้นและ กลุ่มท่ี 3 มี

จาํนวนสมาชิก 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสูงกวา่ค่าเฉล่ียทุกดา้น

และสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มใส่ใจในสถานท่ี  2. กลุ่มเพ่ิมเติมโปรโมชัน่ 3.  กลุ่มพอใจ

ในผลิตภณัฑ ์

สาํคัญ : ระดับความพึงพอใจ, ค้าส่ง, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 

An independent study of ‘Segmentation of Wholesalers’ Customer by using Satisfaction Level towards Marketing 

Mix: Case Study of Suwanna Wholesaler, Phanom Sarakham District, Chachoengsao’ uses questionnaire as a tool 

for examining and inquiring the 200 customers of Suwanna Wholesaler. In this study, the statistical instruments 

including frequency, percentage, mean value, standard deviation, Cluster analysis, One-Way ANOVA, and Chi-

Square are used. Objective is examine satisfaction level and segmentation of Suwanna Wholesaler’s customers 

towards marketing mix. The results reveal in the first group with 32 members or 16% had the satisfaction level in 

terms of the average score both above and below an overall average second group with 66 people or 33% had the 

lowest satisfaction level in terms of the average scores in the marketing mix in all aspects. Third group with 102 
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people or 51% had the satisfaction level in terms of the average score both above the overall average in every 

aspect. Customers can be classified into 3 groups including 1) Attention on place, 2) Add promotion, and 3) have 

satisfaction on product  

Keywords: Satisfaction Level, Wholesale, Marketing Mix 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัธุรกิจการคา้ส่งถือไดว้่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญั และมีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย ซ่ึงผูค้า้ส่ง 

(Wholesalers) หรืออาจเรียกว่าผูจ้ดัจาํหน่าย (distributors) จะมีทิศทางหรือขบวนการในการดาํเนินงานท่ีแตกต่าง

จากประเภทธุรกิจการคา้ปลีกหลายประการ ประการท่ีหน่ึงประเภทธุรกิจการค้าส่งจะให้ความสําคัญกับการ

ดาํเนินงานโดยใชพ้นกังานขาย การโฆษณา และการตกแต่งร้านเพ่ือขายสินคา้ หรือเรียกว่าการส่งเสริมการตลาด 

นอ้ยกว่าธุรกิจคา้ปลีก เพราะธุรกิจการคา้ส่งไม่ไดเ้นน้การขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ดงันั้นผูซ้ื้อไม่ไดซ้ื้อ

สินคา้เพ่ือนาํไปใชใ้นการอุปโภคบริโภค แต่เป็นการซ้ือสินคา้เพ่ือนาํไปขายต่อ โดยส่วนใหญ่แลว้ผูซ้ื้อสินคา้ของ

ผูค้า้ส่ง ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้พ่อคา้ปลีกท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ส่งเพ่ือไปขายต่อให้กลบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ประการท่ี

สองธุรกิจการคา้ส่งจะมีขนาดใหญ่กวา่ธุรกิจการคา้ปลีก ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ีอยา่งกวา้งขวางกว่าธุรกิจการคา้ปลีก 

ร้านคา้ส่งถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัในธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงเป็น

กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีซ้ือสินคา้เพ่ือนาํไปขายต่อ และกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ปริมาณมากเพ่ือนาํสินคา้ไปใช้ในการ

ดาํเนินการธุรกิจของตน ( อารีรัตน ์สุขพิริยกลุ , 2550) 

ขอ้มูลของร้านสุวรรณาคา้ส่งร้านสุวรรณาคา้ส่ง ไดจ้ดทะเบียนการคา้ วนัท่ี 16 มกราคม 2550 ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 

899/1 ตลาดเขาหินซอ้น อาํเภอ พนมสารคาม จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ไดด้าํเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานกวา่ 8 ปี จนเป็นท่ี

รู้จกัในย่าน ตลาดเขาหินซ้อนและมีช่ือเสียงในดา้นความหลากหลายของสินคา้และราคาค่อนขา้งจะถูกท่ีสุดใน

ละแวกนั้นขอ้ไดเ้ปรียบประการท่ีหน่ึง คือ ทาํเลท่ีตั้ง ติดกบัถนนใหญ่ และไม่ไกลจาก ชุมชน และ ถนนทางหลวง

พิเศษหมายเลข 304 เน่ืองจากทาํใหผู้บ้ริโภคหรือกลุ่มคา้ปลีกสะดวกและประหยดัในการท่ีจะตอ้งเดินทางเขา้เมือง

เพ่ือไปซ้ือสินคา้จากในตวัเมืองมาขายในทอ้งถ่ินประการท่ี 2 เน่ืองจากละแวกร้านสุวรรณาคา้ส่ง และอาํเภอแถวๆ

นั้นจะมีคู่แข่งขนั ประมาณ 3-4 ร้าน แต่ละร้าน จะมีลกัษณะร้านท่ีแตกต่างออกไป โดยแต่ละร้านจะเป็น ร้านห้อง

แถวขนาดเล็กไม่ใหญ่มากซ่ึงท่ีจอดรถอาจจะไม่สะดวกในการรับ-ส่งสินคา้เพราะติดถนนใหญ่จนเกินไปไม่มีท่ี

รองรับในการขนส่งซกัเท่าไหร่  และร้านส่วนใหญ่มีการขายส่งค่อนขา้งนอ้ยส่วนใหญ่จะมุ่งไปในทิศทางของการ

ขายปลีกผสมขายส่งเล็กนอ้ย และส่วนมากจะเป็นร้านท่ีขายของสดคลา้ยๆเป็นตลาดเล็กๆรวมอยู่ในร้านดว้ย ซ่ึง

สินคา้การขายส่งของคู่แข่งแต่ละร้านมีการวางจาํหน่ายสินคา้จาํนวนนอ้ยและไม่ค่อยจะหลากหลาย ไม่มีการสต็อก
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สินคา้เท่าร้านสุวรรณาคา้ส่ง การบริการกจ็ะไม่มีการส่งสินคา้โดยส้ินเชิง โดยจะใหผู้ซ้ื้อสินคา้มารับสินคา้ไปเอง จึง

เป็นส่ิงท่ีจูงใจลูกคา้หนัมาใชบ้ริการร้านสุวรรณาคา้ส่ง (สุวรรณาคา้ส่ง, 2549) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านสุวรรณาคา้ส่ง 

2. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโดยใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านสุวรรณาคา้ส่ง 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรท่ีจะศึกษา  คือ ลูกคา้ในอาํเภอ พนมสารคาม จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ท่ีซ้ือสินคา้ อุปโภคบริโภคของ

ร้านสุวรรณาคา้ส่ง  เพ่ือนาํสินคา้ไปขายต่อ  

ตวัแปรท่ีจะศึกษา ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บั ร้านสุวรรณาคา้ส่ง โดยเจา้ของร้านจะนาํผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การวางแผนพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและปรับปรุงส่วนประสมทาง

การตลาดของร้าน ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและยงัคงใชบ้ริการต่อไปเร่ือยๆ หรืออาจจะ

ไดผู้ใ้ชบ้ริการรายใหม่ๆเพ่ิมข้ึน และยงัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆได ้

2. เพ่ือทาํให้ผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่ม มีความพอใจในการใชบ้ริการต่างกนัไดรั้บการบริการ การจดัการใน

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของร้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทยค์วามพึงพอใจได้

สูงท่ีสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

Kotler (2003 อา้งถึงในสุวิมล แมน้จริง, 2552) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้

เพ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม 

ดงัท่ีรู้จกักนั คือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ปณิศา ลชัชานนท์ (2548: 26-28) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps หมายถึง ตวั
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แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย

เคร่ืองมือต่อไปน้ี    

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ซ่ึงไดแ้ก่สินคา้และบริการท่ีธุรกิจพฒันาและผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภณัฑห์รือสอนคา้และบริการนั้นมีทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถจบัตอ้ง

ได ้บางคร้ังเป็นตวับุคคลหรือสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากการตลาดสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุกๆ

ส่ิง จึงทาํให้ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นเป็นตวัผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีผลิตภณัฑย์งัรวมไปถึงตราสินคา้ (Brand) การ

บรรจุหีบห่อ (Packaging) การรับประกนั (Guarantee) คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Quality) บางธุรกิจพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ี

สามารถจบัตอ้งไดเ้พียงอย่างเดียว ไม่มีบริการเสริม บางผลิตภณัฑร์วมไปถึงบริการเสริมหรือบางธุรกิจมีแต่การ

บริการเท่านั้นท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกค่า เช่น ร้านตดัผม เป็นตน้ เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์ป็นตวัแปรทางการตลาดอยา่งหน่ึง

ท่ีควบคุมได ้โดยนอกจากน้ียงัรวมไปถึงตราสินคา้  คุณภาพผลิตภณัฑ ์หากสินคา้ใดมีคุณภาพท่ีดี ย่อมส่งผลทาํให้

สินคา้นั้นขายดีตามไปดว้ย          

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งชาํระใหก้บัผูข้ายเพ่ือใหไ้ดรั้บสินคา้และบริการ โดยธุรกิจ

ตอ้งกาํหนดราคาใหอ้ยู่ในระดบัท่ีลูกคา้สามารถซ้ือได ้การกาํหนดราคานั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัในระดบัท่ีธุรกิจยงัคงมีกาํไรและลูกคา้สามารถซ้ือได ้      

 3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการนาํสินคา้และบริการไปส่งมอบให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงมี

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของสินคา้ พฤติกรรมของลูกคา้ สถานท่ีตั้งของธุรกิจ และท่ีตั้งของลูกคา้ โดยมี

ความเก่ียวขอ้งกบังานของนกัการตลาดในการออกแบบและพฒันาระบบการจดัการช่องทางการตลาดใหเ้หมาะสม

กบัตวัสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย         

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกาํหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

เก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูลอ่ืนๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการ ดว้ยการประสมประสานส่วนประสมทาการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม

การขาย การตลาดทางตรง และการใชพ้นกังานขาย 
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                                                                      กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีจะใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อสินคา้อุปโภคบริโภคร้านสุวรรณาคา้ส่ง อาํเภอเมืองพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือนาํสินคา้ไปขายต่อ จาํนวนลูกคา้ทั้งลูกคา้ขายส่งและขายปลีกเฉล่ียต่อปี คือ 5,000 

คน โดยเป็นลูกคา้ขายส่งหรือเป็นผูท่ี้ซ้ือเพ่ือนาํไปขายต่อ เฉล่ียประมาณ 50% หรือ 2,500 คนจากจาํนวนลูกคา้

ทั้งหมด (สุวรรณาคา้ส่ง, 2549) ผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยการอา้งอิงจาก Krejcie and  Morgan (1970) จึง

จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 333 เน่ืองจากผูศึ้กษาวิจยัมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา จึงทาํการปรับลดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งเหลือ 200 ตวัอยา่ง ซ่ึงจะมีความคาดเคล่ือนในระดบั ± 6.65% โดยระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  

3.2 การเกบ็รวมรวมข้อมูล  

 ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการ

ร้านสุวรรณาคา้ส่ง อาํเภอเมืองพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราซ่ึงผูศึ้กษาจะทาํการแจกแบบสอบถามภายในร้าน

สุวรรณาคา้ส่ง ในขณะท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ 

ผูใ้ชบ้ริการร้านสุวรรณา

คา้ส่ง จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ประชากรทีจ่ะศึกษา ประชากรกลุ่มย่อย 

2. ตัวแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่ม

ย่อย          (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ต่างๆ             1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

กลุ่มท่ี 1       กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี ...       กลุ่มท่ี K 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 962 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบาย

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถ่ีและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3.3.2 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Hierarchical (Ward’s Method) ในการหาจาํนวนกลุ่มยอ่ย 

(Cluster)ท่ีเหมาะสมจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 ชุด 

 3.3.3 การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means จะทาํใหท้ราบถึงจาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นกลุ่มยอ่ย (Clusters) วา่มี

กลุ่มละก่ีคน และสรุปลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 3.3.4 วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 

 3.3.5 วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square 

 3.3.6 นาํผลท่ีไดม้าอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งตั้งช่ือกลุ่มใหเ้หมาะสม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีใชบ้ริการของลูกคา้ร้านสุวรรณาคา้ส่งอาํเภอเมืองพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  เพศหญิง 

มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 พกัอาศยัอยู่ท่ีตาํบลท่ากระดาน โดยจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี มีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 สถานภาพ สมรส  มีจาํนวน 128 คิดเป็นร้อยละ 64 รายได้

ของร้านท่านเฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5     

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าร้านสุวรรณาค้าส่งอาํเภอเมืองพนมสารคาม จังหวดั

ฉะเชิงเทรา พบว่า ท่านมกัใชบ้ริการร้านคา้ส่งน้ีเวลาใดมากท่ีสุด ช่วงเชา้ (6.30-11.00 น.) มีจาํนวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.5  ท่านซ้ือของท่ีร้านคา้ส่งน้ีโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน 2-3 คร้ัง มีจาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 ท่าน

มกัใชบ้ริการร้านคา้ส่งน้ีวนัใดมากท่ีสุด จนัทร์ – ศุกร์ มีจาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 จาํนวนเงินท่ีใชจ่้าย

เฉล่ียแต่ละคร้ังเม่ือมาใชบ้ริการร้านคา้ส่งน้ี ตํ่ากวา่ 5,000 บาท มีจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการจากร้านคา้ส่งโดยใชปั้จจยัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด กรณีศึกษา ร้านสุวรรณาคา้ส่ง อาํเภอเมืองพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดบั

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถิติ ANOVA 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 

จาํนวน 32 คน  

Cluster 2 

จาํนวน 66 คน 

Cluster 3 

จาํนวน 102 คน  

สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมภายในร้านมีความหลากหลาย 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.81 

ค่าเฉล่ีย = 2.97 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.47 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.29 

 

สินคา้ประเภทขนมขบเค้ียวภายในร้านมีความหลาก 

หลาย ค่าเฉล่ียรวม = 3.75 

ค่าเฉล่ีย = 2.84 

 

ค่าเฉล่ีย = 2.66 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.99 

 

สินคา้ประเภทอาหารแหง้อาหารกระป๋องมีความ

หลากหลาย ค่าเฉล่ียรวม = 3.79 

ค่าเฉล่ีย = 3.69 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.61 ค่าเฉล่ีย = 3.94 

 

สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายภายในร้านเกิดการเสียหายสามารถ

คืนสินคา้ได ้ค่าเฉล่ียรวม = 3.69 

ค่าเฉล่ีย = 3.25 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.27 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.10 

 

สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายภายในร้านมีสินคา้ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของท่าน ค่าเฉล่ียรวม = 3.83 

ค่าเฉล่ีย = 3.25 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.52 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.21 

 

มีการนาํสินคา้ใหม่มาจาํหน่ายภายในร้านคา้ 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.29 

ค่าเฉล่ีย = 3.50 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.59 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.28 

 

การวางจาํหน่ายสินคา้บางประเภทท่ีร้านคา้อ่ืนไม่มี

ค่าเฉล่ียรวม = 3.98 

ค่าเฉล่ีย = 3.84 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.47 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.35 

 

มีการติดป้ายราคาท่ีบรรจุภณัฑห์รือบริเวณชั้นวางสินคา้ 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.72 

ค่าเฉล่ีย = 4.19 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.74 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.56 

 

การใหข้อ้มูลราคาของสินคา้ท่ีชดัเจน  

ค่าเฉล่ียรวม = 3.73 

ค่าเฉล่ีย = 3.25 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.45 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.06 

 

มีการปรับเปล่ียนราคาสินคา้โดยแจง้ใหท้ราบทนัที 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.83 

ค่าเฉล่ีย = 3.66 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.35 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.19 

 

มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในใบเสร็จท่ีชดั เจน

ค่าเฉล่ียรวม = 3.98 

ค่าเฉล่ีย = 3.22 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.65 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.42 

สินคา้ภายในร้านถูกกวา่ตามทอ้งตลาด 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.86 

ค่าเฉล่ีย = 3.44 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.36 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.31 

 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน 

ค่าเฉล่ียรวม = 4.00 

ค่าเฉล่ีย = 3.78 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.44 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.42 

 

ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ของทางร้าน 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.94 

ค่าเฉล่ีย = 3.41 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.44 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.43 

 

ความครบถว้นของสินคา้ท่ีถูกจดัส่งไป 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.85 

ค่าเฉล่ีย = 3.19 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.48 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.28 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 964 

 
 

ตารางท่ี 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 

จาํนวน 32 คน  

Cluster 2 

จาํนวน 66 คน 

Cluster 3 

จาํนวน 102 คน  

ทางร้านมีสินคา้พร้อมสาํหรับการขายอยูเ่สมอ 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.76 

ค่าเฉล่ีย = 2.94 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.12 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.78 

 

ทาํเลท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทางหลาย ค่าเฉล่ีย

รวม = 3.78 

ค่าเฉล่ีย = 3.56 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.97 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.73 

 

ความสะอาดและเป็นระเบียบของร้านคา้ 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.76 

ค่าเฉล่ีย = 3.97 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.82 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.66 

 

บริเวณหนา้ร้านสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.74 

ค่าเฉล่ีย = 4.34 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.42 ค่าเฉล่ีย = 3.75 

 

การจดัวางสินคา้ สามารถมองเห็นสินคา้ไดช้ดัเจนค่าเฉล่ีย

รวม = 3.87 

ค่าเฉล่ีย = 4.19 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.91 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.74 

 

เวลาเปิดของร้าน 6.30 น. เหมาะสมสาํหรับการเลือกซ้ือ

สินคา้ค่าเฉล่ียรวม = 3.87 

ค่าเฉล่ีย = 3.47 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.65 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.13 

 

เวลาปิดของร้าน 20.00 น. เหมาะสมสาํหรับการเลือกซ้ือ

สินคา้ ค่าเฉล่ียรวม = 4.07 

ค่าเฉล่ีย = 4.84 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.35 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.29 

 

ขั้นตอนในการสัง่ซ้ือทางโทรศพัท ์

ค่าเฉล่ียรวม = 3.91 

ค่าเฉล่ีย = 3.91 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.44 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.21 

 

การลดราคาสินคา้ในเทศ กาลต่างๆ 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.98 

ค่าเฉล่ีย = 4.22 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.67 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.10 

 

การแจกของแถม เช่น ปฏิทิน ท่ีเปิดขวด เป็นตน้ค่าเฉล่ีย

รวม = 4.09 

ค่าเฉล่ีย = 4.56 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.08 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.95 

 

สามารถนาํฝาเคร่ืองด่ืมบางประเภทท่ีทางร้านระบุจาํนวน

ไวน้าํกลบัมาแลกสินคา้ใหม่ได ้

ค่าเฉล่ียรวม = 4.06 

ค่าเฉล่ีย = 3.78 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.59 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.44 

 

พนกังานมีความรู้และสามารถแนะนาํสินคา้ใหม่ได้

ค่าเฉล่ียรวม = 4.06 

ค่าเฉล่ีย = 3.78 

 

ค่าเฉล่ีย = 3.76 

 

ค่าเฉล่ีย = 4.34 

     จากตางท่ี 1 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดช่ือกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มใส่ใจในสถานท่ี  เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดขอ้คาํถามท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุดท่ีสุดคือ เร่ืองผลิตภณัฑ ์และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ เร่ือง ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเพ่ิมเติมโปรโมชัน่ เน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ขอ้คาํถามท่ี

มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ เร่ืองโปรโมชัน่ เช่นการลดแลกแจกแถม และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลิตภณัฑ ์เช่น

การนาํสินคา้ใหม่จาํหน่าย 

     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพอใจในผลิตภณัฑ ์ เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดขอ้

คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าทั้ง  3 กลุ่ม ให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

โดยมีลกัษณะท่ีเด่นชดัหรือแตกต่างกนัของทั้ง 3 กลุ่ม และไดน้าํมาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มใส่ใจในสถานท่ี มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่อาศยัอยู่ตาํบลปรือวาย เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 

สถานภาพ สมรส มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท เวลาท่ีมาใชบ้ริการ ช่วงเชา้ (6.00-11.00 น.) จาํนวนคร้ังท่ีมาใช้

บริการร้านคา้ 2-3 คร้ังต่อเดือน วนัท่ีมาใชบ้ริการ จนัทร์-ศุกร์ จาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายแต่ละคร้ัง ตํ่ากวา่ 5,000 บาทและมี

ค่าเฉล่ียความพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เร่ืองเวลาปิดของทางร้าน บริเวณหนา้ร้านสะดวกต่อการ

เลือกซ้ือสินคา้สูงกว่าค่าเฉล่ียรวมส่วนระดบัความพึงพอใจดา้นอ่ืนๆตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมและขอ้ท่ีตํ่าท่ีสุดคือดา้น

ผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้ประเภทขนมคบเค้ียวภายในร้านมีความหลากหลาย 

   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเพ่ิมเติมโปรโมชัน่ มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่อาศยัอยู่ตาํบลท่ากระดาน เป็นเพศหญิง อาย ุ41-

50 ปี สถานภาพ สมรส มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท เวลาท่ีมาใชบ้ริการ ช่วงเชา้ (6.00-11.00 น.) จาํนวนคร้ัง

ท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ 2-3 คร้ังต่อเดือน วนัท่ีมาใชบ้ริการ จนัทร์-ศุกร์ จาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายแต่ละคร้ัง ตํ่ากว่า 5,000 

บาทและมีค่าเฉล่ียความพอใจดา้นผลิตภณัฑ(์Product) เร่ือง การนาํสินคา้ใหม่มาจาํหน่ายสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมส่วน

ระดบัความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 

   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพอใจในผลิตภณัฑ ์มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่อาศยัอยู่ตาํบล ท่ากระดาน เป็นเพศชาย อายุ41-

50ปี สถานภาพ สมรส มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001-40,000 บาท เวลาท่ีมาใชบ้ริการ ช่วงเชา้ (6.00-11.00 น.) จาํนวนคร้ัง

ท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ 2-3 คร้ังต่อเดือน วนัท่ีมาใชบ้ริการ จนัทร์-ศุกร์ จาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายแต่ละคร้ัง ตํ่ากว่า 7,000-

8,000 บาทและมีค่าเฉล่ียความพอใจดา้นผลิตภณัฑ(์Product)สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกๆขอ้ส่วนระดบัความพึงพอใจ

ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีใช้

บริการจากร้านสุวรรณาคา้ส่ง อาํเภอเมืองพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของร้าน ทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและยงัคงใชบ้ริการต่อไปเร่ือยๆ หรืออาจจะไดผู้ใ้ชบ้ริการรายใหม่ๆเพ่ิมข้ึน และ

ยงัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัทางร้านสุวรรณาคา้ส่งเพ่ือท่ีจะไดรู้้แนวทางในการพฒันา

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โดยมีขอ้แนะนาํในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดก็ควรรักษามาตรฐานไวใ้ห้
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อยู่ในระดบัท่ีดีท่ีสุดต่อไปส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของแต่ละดา้นก็ควรปรับแกด้า้นต่างๆเช่นดา้นผลิตภณัฑมี์

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ก็ควรนาํสินคา้ท่ีในทอ้งถ่ินนั้นไม่ค่อยมีการจาํหน่ายมาจดัจาํหน่ายหรือการเพ่ิมจาํนวนสินคา้ให้

หลากหลายมากข้ึน เพ่ือจะไดต้อบสนองความตอ้งการของ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ1. กลุ่มใส่ใจในสถานท่ี  2. กลุ่มเพ่ิมเติม

โปรโมชัน่ 3.  กลุ่มพอใจในผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  การวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการจากร้านคา้ส่งโดยใชปั้จจยัระดบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านสุวรรณาคา้ส่ง อาํเภอเมืองพนมสารคาม จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มีขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป ดงัน้ี  

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเกบ็แบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการสมัภาษณ์ ควบคู่กบั

แบบสอบถามไปดว้ย 

2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใหค้รอบคลุมและเกบ็กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

3. ควรเพ่ิมประเดน็คาํถามอ่ืนในแบบสอบถามใหม้ากยิ่งข้ึนจากการท่ีไดท้าํการศึกษาคร้ังน้ี  
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การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีในการตดัสินใจ

ซ้ือเคมีภณัฑ์ของเกษตรกร อาํเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรี  

Segmentation by using the retail mix in buying chemical product of  

Banmi , Lopburi’s famers 

  ณชัชา สิงห์สูง1 และลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 

Nutcha Singsoong and Laddawan  Lekmat 

 

 

บทคดัย่อ 

        การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้วามสําคญัของส่วนประสม

การคา้ปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑ์ของเกษตรกร อาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี อ.บา้นหม่ี จ.ลพบุรี ท่ีใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในนาขา้ว จาํนวน 

200 คน โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น ความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีก

ในการเลือกซ้ือเคมีภณัฑ์ (ระดบัความสําคญั) ของเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 2.เพื่อศึกษาการ

แบ่งกลุ่มของเกษตรกรท่ีใชส้ารกาํจดัศตัรูในพื้นท่ีอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี โดยใชปั้จจยัดา้นความสําคญั

ต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ของเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

คือ ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ พื้นท่ีทาํการเกษตร 

ประเภทการเกษตร ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคมีภณัฑ์ต่อปี ประเภท

เคมีภณัฑ์ท่ีใชม้ากท่ีสุด ระยะเวลาในการใช้เคมีภณัฑ์ ช่วงเดือนท่ีใช้เคมีภณัฑ์มากท่ีสุด และปัจจยัทางด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ นโยบายราคา ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด การออกแบบร้านและ

การจดัวางสินคา้ และการบริการลูกคา้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผล

การศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีให้ความสําคญัในบางดา้น กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม

ท่ีไม่ใหค้วามสาํคญัในทุกดา้นหรือให้ความสาํคญันอ้ย และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในทุกดา้น โดยทั้ง 

3 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัในเร่ืองการให้ความสําคญั ทาํให้ทั้ง 3 กลุ่มมีการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑ์ท่ีแตกต่าง

กนั กล่าวคือ กลุ่มท่ี 3กลุ่มท่ีให้ความสําคญัในทุกดา้นมากกว่า กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีให้ความสําคญัในบางด้าน 

และ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีไม่ใหค้วามสาํคญัในทุกดา้นหรือให้ความสาํคญันอ้ย เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบั 

ความสําคญั พบว่า กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีให้ความสําคญัในทุกดา้นจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีให้

ความสาํคญัในบางดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้ และดา้นการบริการลูกคา้และ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีไม่ให้

ความสาํคญัในทุกดา้นหรือใหค้วามสาํคญันอ้ย 
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Abstract 

This research is to study the consumer segmentation by using the retail mix in buying chemicals product  

of Ban Mi district's farmers.. In the case is study the farmers in Ban Mi ,Lopburi. The sampling of the research 

were 200 sample, The objectives of this study are as follows: (1) to study the factors of important to the retail mix 

in buying chemicals product  (Priority) of Ban Mi district's farmers. (2 ) to study a group of farmers who use 

pesticides in this area by using the retail mix factors of Ban Mi district's farmers. The questionnaires were used to 

collect data consisting of 2 sections: general demographic (i.e. gender, status, age, education, income,farming area, 

type of agriculture,agriculture sector ,period of occupation farmers, cost of buying chemicals per year,the most 

commonly used types of chemicals, duration of the use chemicals product , chemicals used most during the month); 

the retail mix factors (i.e. location, goods, cost, marketing communications, customer service , Store Design)  The 

results showed that consumers could be grouped into three groups:(1)the group to focus on some aspects. (2)the 

groups that do not focus on all aspects or less important, and (3)the group to focus on  all sides. By all three groups 

were different in terms of the importance make each group has decided to purchase difference chemical  
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1. บทนํา 

  

 “ร้านเกษมพานิช ” ตั้งอยูท่ี่ 17 ม.3 ตาํบลสนามแจง อาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการทาํ

การเกษตร เป็นร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและไดรั้บมาตรฐาน โดยมีสินคา้

หลกัเป็น สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ปุ๋ยเคมี  โดยดาํเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี และมีการขยายกิจการจน

ปัจจุบนัมีสินคา้จดัจาํหน่ายอย่างครบครัน โดยทางร้านจะมีลูกคา้ทั้งท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกนักบัร้านและชุมชนอ่ืนๆ

ภายในอาํเภอกระจายอยู่ทัว่ไป คู่แข่งขนัหลกัของร้านเกษมพานิช แบ่งเป็นท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกนั มีจาํนวน 2 ราย 

และคนละชุมชนอีก 2 ราย โดยจาํหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกนั ร้านคู่แข่งขนัในชุมชนจะค่อนขา้งมีผลต่อการ

แข่งขนัในเร่ืองยอดขายบา้งเลก็นอ้ย ส่วนร้านคู่แข่งขนัคนละชุมชนจะไม่มีผลต่อยอดขาย แต่อาจเป็นขอ้เปรียบเทียบ

ในเร่ืองภาพลกัษณ์ของร้าน และยงัมีคู่แข่งรายเล็กรายนอ้ยเพ่ิมจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ ในหลายพ้ืนท่ีของอาํเภอบา้นหม่ี 

กลยุทธ์ท่ีทางร้านเกษมพานิช ใช ้คือ การจดัทาํโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และมีการจดับู๊ทร่วมกบับริษทัของ

สินคา้ท่ีจาํหน่ายอีกดว้ย 

 เม่ือปี พ.ศ. 2554 เกิดนํ้าท่วมอาํเภอบา้นหม่ี เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ภาคเกษตรกรไม่ไดรั้บผลผลิต 

ทางร้านขาดรายไดไ้ป 1 ปี หลงัจากปี 2554 เกษตรกรจึงกลบัมาทาํการเกษตรไดด้งัเดิม ปี 2555 – 2556 ธุรกิจกลบัมา

ฟ้ืนตัวอีกคร้ัง เน่ืองจากมีระบบชลประทานท่ีดี และจากการท่ีรัฐบาลประกันราคาข้าวทาํให้ข้าวมีราคาท่ีสูง 

เกษตรกรจึงกลา้ทาํการลงทุนกบัปัจจยัในการผลิตต่างๆ ในช่วงตน้ปี 2557 เกิดสถานการณ์ท่ีรัฐบาลจ่ายเงินค่าประกนั

ราคาขา้วให้กบัเกษตรกรล่าชา้ ทาํให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถลงทุนทาํการเกษตรในคราวถดัไปได ้อตัราการเพาะปลูก

จึงลดลง ส่งผลทาํใหธุ้รกิจมียอดขายท่ีลดลงมาก บรรยากาศการซ้ือปัจจยัการผลิตทางการเกษตรก็ซบเซาลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

จากสภาพท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่เกษตรกรมีอตัราการเพาะปลูกลดลง ธุรกิจมียอดขายท่ีลดลงมากและยงัมีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิม

จาํนวนข้ึนเร่ือยๆ จากสภาพท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหส้ามารถอยูร่อดในสถานการณ์เช่นน้ี ดงันั้นผูว้จิยั

จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้วามสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑ์

ของเกษตรกร อาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายจากการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาดใหต้รง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด 

การวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของ

ตลาดออกเป็นส่วนยอ่ย (Segmentation) จากนั้นก็กาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือ

เลือกตลาดท่ีต้องการได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการวางตาํแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมี

เป้าหมายเพื่อคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง (Real Prospects) เพื่อผลกัดนัไปสู่การซ้ือ และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี โดย

กาํพล สุทธิพิเชษฐ ์(2552) ไดร้ะบุรายละเอียดดงัน้ี 
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1) Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงอาจจะแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม เช่น 

แบ่งตามการเลือกตลาดท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปทาํตลาดไดง่้าย หรืออาจจะมองการแบ่งกลุ่มลูกคา้ อาทิ สภาพ

ภูมิศาสตร์ เช่น อตัราการเติบโตของประชากร ลกัษณะภูมิศาสตร์ ในดา้นความหนาแน่นของประชากร เป็น

ตน้ ลกัษณะประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพครอบครัวเป็นตน้ลกัษณะทาง

จิตวิทยา เช่น คุณค่า ทศันคติ เป็นตน้ พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซ้ือ ความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ 

ประโยชน์ใชส้อย และการอ่อนไหวดา้นราคา เป็นตน้  

2) Target Market คือ การกาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงมีศกัยภาพสําหรับการตลาด 

การกาํหนดตลาดเป้าหมายนั้นต้องมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละส่วน โดยคาํนึงถึงปัจจยั 2 

ประการ คือ ความน่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจากขนาดของตลาด มูลค่าตลาด ความเส่ียง 

และวตัถุประสงคแ์ละทรัพยากรของบริษทัท่ีมีอยู ่ 

3) Positioning คือ การออกแบบขอ้เสนอและภาพลกัษณ์ของสินคา้และธุรกิจ เพื่อสร้างความโดด

เด่นในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยใหอ้ธิบายไดว้า่ลูกคา้หรือตลาดเป้าหมายอยูต่รงไหนของตลาด เม่ือเทียบกบั

คู่แข่งขนั ตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ท่ีดีนั้นจะตอ้งทาํให้ผลิตภณัฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ห็นถึง

คุณประโยชน์ในผลิตภณัฑ ์ 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 

 Michael Levy&Barton Weitz (2007) ได้แบ่งองค์ประกอบสําคัญของ ส่วนประสมการค้าปลีก 

(Retail Mix) ออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ทาํเลท่ีตั้ง (Location)  ทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีก (Store Location) หมายถึง การพิจารณาการคดัเลือกทาํเล

ท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกให้เหมาะกบัสภาพธุรกิจเหมาะกบัธุรกิจแต่ละประเภทโดยคาํนึงถึงความหนาแน่นของ

ประชากรในชุมชนนั้น อาํนาจการซ้ือ การแข่งขนัของกิจการประเภทเดียวกนั อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสียค่าใชจ่้ายตํ่าสุด 

  2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise Assortment)  คือ ประเภทของสินค้าท่ีมี

จาํหน่ายในร้านมีความหลากหลายในประเภทของสินคา้ ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือก

และสามารถเลือกซ้ือตามความตอ้งการ  

3. นโยบายราคา (Pricing Policy) ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซ่ึง

สินคา้หรือบริการ หรือหมายถึง ผลรวมของมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคใช้แลกเปล่ียนเพื่อผลประโยชน์ในการมีหรือ

การใชสิ้นคา้หรือบริการ  

4. ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Communication Mix) คือ การวางแผนภายใตแ้นวความคิด

เดียว โดยใช้กิจกรรมการส่ือสารหลายรูปแบบร่วมกัน ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดเป็นปัจจยัทาง

การตลาดในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผา่นช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ การเลือกส่ือทางการตลาดท่ี
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จะนาํมาใชก้บัธุรกิจคา้ปลีกจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั กล่าวคือตอ้งศึกษากลุ่มลูกคา้ของเราเป็น

ใคร และช่องทางส่ือสาร ประเภทใดท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ไดดี้  

 5. การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ (Store Design and Display) บรรยากาศในร้านคา้ (Store 

Atmosphere) คือ การผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของร้านให้ลงตวัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของร้านในใจ

ผูบ้ริโภค ลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ย สถาปัตยกรรม โครงสร้าง แผนผงัการจดัวางสินคา้ ป้าย แสง สี 

เสียง และอุณหภูมิของร้าน เป็นตน้  

6. การบริการลูกคา้ (Customer Service)  คือ การปฏิบติัและการให้บริการตามความคาดหวงัของ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในร้าน การบริการลูกคา้ดว้ยรอยยิม้และการมีอธัยาศยัท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัของการ

ใหบ้ริการภายในร้าน นอกจากน้ีการบริการภายในร้านอ่ืนๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ในระหวา่งการ

ใชบ้ริการในร้านยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง  
 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกและการจดัการเชิงกล

ยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ผูป้ระกอบการจาํนวน 64 ตวัอย่าง และผูบ้ริโภคจาํนวน 400 

ตวัอย่าง พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะมีมุมมองท่ีชดัเจนเชิงกลยุทธ์การตลาด มีการใช้กล

ยุทธ์การตลาด จดัการร้านคา้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความใส่ใจกบัการดูแลสินคา้ภายในร้านคา้ การ

บริหารการจดัวางและการจดัแสดงสินคา้ อย่างสมํ่าเสมอ และมีมุมมองท่ีชดัเจนเก่ียวกบัตาํแหน่งท่ีตั้งของ

ร้านคา้เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวจิยัผูบ้ริโภคในเชิงปริมาณท่ีพบวา่ 

ปัจจยั 3 ประการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม

มากท่ีสุด คือ ชนิดของสินคา้และบริการ การจดัวางแผนผงัร้านคา้ ออกแบบร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้

ภายในร้านคา้ และความสะดวกของทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

วิภาค สุภาราญ , บุษกร จารุวชิราธนากุล (2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมร้านคา้

ปลีกกบัการตดัสินใจเลือกร้านคา้เคมีเกษตร ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัชยันาท จาํนวน  395 ตวัอยา่ง 

พบวา่ คุณลกัษณะของเกษตรกรดา้น เพศ และวุฒิการศึกษา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านคา้เคมีเกษตร 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมร้านค้าปลีกกับการตัดสินใจเลือกร้านค้า เคมีเกษตร มี

ความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 โดยลาํดบัความสําคญั คือ ทาํเลท่ีตั้ง การให้บริการลูกคา้ การ

กาํหนดราคา การกาํหนดความหลากหลายของสินคา้/บริการ การออกแบบร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

ยกเวน้การส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัการตดัสินใจเลือกร้านคา้เคมีเกษตรของเกษตรกรผู ้

ปลูกขา้วในจงัหวดัชยันาท 
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กรอบแนวความคดิ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดสาํหรับการศึกษา "การแบ่งกลุ่ม" 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี อ.บา้นหม่ี จ.ลพบุรี ท่ีใช้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในนาขา้ว จากขอ้มูลการสํารวจสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบว่าเกษตรกรอาํเภอ

บา้นหม่ีมีจาํนวน 8,003 ราย โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

(1970) โดยใช้ระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95เปอร์เซ็นต์ และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะได้กลุ่ม

ตวัอย่าง 367 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในด้านเวลา ผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน มี

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 6.84% โดยผูศึ้กษาเลือกใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 

Sampling) ซ่ึงไดว้างแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยอาศยัวิธีการจบัฉลากเลือก 10 

ตาํบลท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงอาํเภอบา้นหม่ีมีทั้งส้ิน 21 ตาํบล 

2.ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการกาํหนดว่าจะเก็บแบบสอบถาม

จากประชากรทั้งหมด 200 คน ใน 10 ตาํบลท่ีจบัฉลากได ้ซ่ึงเป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มูล โดยใช้สัดส่วน

พื้นท่ีเพาะปลูกของแต่ละตาํบลในการกาํหนดจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3 - 

เกษตรกรทีใ่ชเ้คมภีณัฑ์

ในการทาํนาในอําเภอ

บา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

 
ทฤษฎสี่วนประสมการคา้ปลกี 

1. ทาํเลทีต่ ัง้    4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

2. ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ 5. การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้  

3. นโยบายราคา   6. การบรกิารลกูคา้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง ไปตาม

ตาํบลทั้ง 10 ตาํบลตามสัดส่วนขา้งตน้ โดยขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่บา้นในการเรียกประชุมชาวบา้นเพื่อ

ตอบแบบสอบถามโดยจะทาํการแจก ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 จนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

หลงัจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูศึ้กษาจะนํา

แบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด มาทาํการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติในการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ผลข้อมูล  เม่ือไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งถึงความสมบูรณ์ของขอ้มูลเรียบร้อย

แลว้ หลงัจากนั้นจึงจะทาํการใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการใช้

โปรแกรมทางสถิติท่ีเหมาะสมเคร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่าทาง

สถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลระดบัสาํคญัในส่วนประสมทางการตลาดเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยกาํหนด

นํ้าหนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย             

การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของเกษตรกรท่ีใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในนาขา้ว ในเขต

พื้นท่ี อ.บา้นหม่ี จ.ลพบุรี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 สถานภาพสมรส คิดเป็น
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ร้อยละ 92 มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52 มี

รายได ้10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 มีพื้นท่ีทาํการเกษตรระหวา่ง 20 - 35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.50 

ประเภทขา้วนาปีและขา้วนาปรัง คิดเป็นร้อยละ 88 ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นระยะเวลา 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 73.50 ซ้ือสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชต่อปีเป็นเงินมากกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.50 เป็นประเภท

สารพิษฆ่าแมลง คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีการใชเ้คมีภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 20 ปีข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ 73.50และ

ไม่ไดก้าํหนดเดือนแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสําคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑ์

ของเกษตรกร อาํเภอบา้นหม่ีจงัหวดัลพบุรี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ในดา้นทาํเลท่ีตั้ง ใหค้วามสาํคญักบั

บริเวณร้านมีความกว้างขวางสามารถจอดรถได้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.200 ในด้านสินค้า ให้

ความสําคญักบัสินคา้มีความครบถว้นตามความตอ้งการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.485 ในดา้นราคา ให้

ความสาํคญักบักาํหนดราคาสินคา้จากราคาตลาดหรือเท่ากบัร้านคา้อ่ืนๆ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.280 ใน

ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ให้ความสําคญักับการทาํแปลงทดลองเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึง

ประสิทธิภาพของสินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.195 ในดา้นการบริการลูกคา้ ใหค้วามสาํคญักบัสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.655 ในดา้นการออกแบบร้าน

และการจดัวางสินคา้ ให้ความสําคญักบัการแสดงใบไดรั้บอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจนมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.420  

5.  สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า มีประเด็นท่ีน่าสนใจจากกลุ่มเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดั

ลพบุรี ทั้ ง 3 กลุ่ม ท่ีมีการให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลีก ทั้ง 6 ด้าน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี  

 ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี โดยใชก้ารให้ความสําคญัต่อส่วน

ประสมการคา้ปลีก ทั้ง 6 ดา้น ในการแบ่งกลุ่มและความแตกต่างของกลุ่มเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดั

ลพบุรี 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์และการแบ่งกลุ่มเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดั

ลพบุรี พบวา่ ดา้นประชากรศาสตร์ ในส่วนของเดือนท่ีใชเ้คมีภณัฑม์ากท่ีสุด มีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่ม

เกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี แต่ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่ม

เกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน พื้นท่ี

ทาํการเกษตร ประเภทของการเกษตร ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกร จาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อสารเคมี
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กาํจดัศตัรูพืชต่อปี ประเภทสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีซ้ือใช้ ระยะเวลาในการใช้เคมีภณัฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วภิาค สุภาราญ, บุษกร จารุวชิราธนากุล (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสม

ร้านคา้ปลีกกบัการตดัสินใจเลือกร้านคา้เคมีเกษตร ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัชยันาท ผลการวิจยั

พบวา่ คุณลกัษณะของเกษตรกรดา้น เพศ และวุฒิการศึกษา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านคา้เคมีเกษตร 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมร้านค้าปลีกกับการตัดสินใจเลือกร้านค้า เคมีเกษตร มี

ความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  ขอ้มูลดา้นระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ของเกษตรกรอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 

ไดแ้ก่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ดา้นการบริการลูกคา้ และ

ดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ มีดงัน้ี 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบับริเวณร้านมีความกวา้งขวางสามารถจอดรถได้

มากท่ีสุด เน่ืองจากขนาดบรรจุภณัฑ์ของเคมีภณัฑ์ทางการเกษตรบางประเภทอาจมีขนาดใหญ่ จึงตอ้งใช้

รถยนตใ์นการขนสินคา้ ซ่ึงการมีท่ีจอดรถจะช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคได ้ดงันั้นก่อนการเลือก

ทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชน อาํนาจการซ้ือ การ

แข่งขนัของกิจการประเภทเดียวกนั อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและ

เสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด ซ่ึงซ่ึงในประเด็นดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ให้ความสําคญัในระดบั

ใกลเ้คียงกนั แต่กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่ากวา่ 

ดา้นสินคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัสินคา้มีความครบถว้นตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

เน่ืองจากหากร้านคา้มีสินคา้หลากหลายประเภท ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือก นอกจาก

จะทาํให้ลูกคา้รู้สึกว่าร้านค้าดงักล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองแล้ว ก็ยงัทาํให้ลูกคา้

สามารถเลือกซ้ือและตดัสินใจได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเองได้ 

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อร้านคา้ ซ่ึงร้านคา้ควรบริหารความสมดุลระหว่างระดบัการให้บริการ (Service 

Level) และระดบัสินคา้คงคลงั (Inventory Level) ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 

ใหค้วามสาํคญัในระดบัใกลเ้คียงกนั แต่กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่ากวา่ 

ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการกาํหนดราคาสินคา้จากราคาตลาดหรือเท่ากบั

ร้านคา้อ่ืนๆ มากท่ีสุด เน่ืองจากในการรับรู้ของลูกคา้หากเปรียบเทียบสินคา้และราคา แลว้พบวา่ร้านคา้ใดท่ี
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ขายสินคา้เหมือนกนัแต่ขายแพงกวา่ ลูกคา้ยอ่มเลือกซ้ือจากร้านคา้ท่ีขายราคาถูกกวา่ เพื่อประโยชน์ในดา้น

ตน้ทุนของลูกคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกควรมุ่งเน้นไปท่ีการลดตน้ทุนสินคา้ โดยอาจทาํการ

ต่อรองจากพ่อคา้ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือจากผูผ้ลิต หรือซ้ือสินคา้คราวละมากๆ หากทาํให้ตน้ทุนสินคา้เฉล่ียต่อ

หน่วยถูกลง ซ่ึงถา้ตน้ทุนสินคา้ตํ่ากว่าคู่แข่งขนัจะทาํให้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจเหนือคู่แข่งขนั ซ่ึงในประเด็น

ดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสาํคญัมากกวา่กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 

ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการทาํแปลงทดลอง

เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงประสิทธิภาพของสินคา้มากท่ีสุด เน่ืองจากการพิจารณาเลือกเคมีภณัฑ์อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง เพื่อช่วยทาํให้ผลผลิตทางทางเกษตรเพิ่มข้ึน หรือช่วยแกปั้ญหาทางการเกษตร เกษตรกรเองก็ตอ้งการ

ความมัน่ใจว่าสินคา้ชนิดนั้นสามารถใช้ไดแ้ละไดผ้ลจริง ซ่ึงผูป้ระกอบการขายเคมีภณัฑ์ควรมีตวัอย่างให้

ลูกคา้ดู เช่น ทาํแปลงทดลอง ยกตวัอยา่งพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้ไดผ้ลดี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการ

พิสูจน์ประสิทธิภาพของตวัสินคา้ดว้ยผลลพัธ์ท่ีแทจ้ริง มิใช่คาํกล่าวอา้ง ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่ง

กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัในระดบัใกลเ้คียงกนั แต่กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่ากวา่ 

ดา้นการบริการลูกคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัการสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด เน่ืองจากการให้บริการท่ีดีกบัลูกคา้จะส่งผลต่อความพึงพอใจ และการซ้ือซํ้ า

ในอนาคต ดงันั้นการท่ีร้านคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงใจ เป็นไปตามความ

ตอ้งการ เช่น หยิบสินคา้ไดถู้กตอ้ง สินคา้ท่ีเลือกให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน ตอบคาํถามไขขอ้

สงสัยให้ลูกคา้ได ้และแนะนาํให้ลูกคา้ไดต้ามตอ้งการ เป็นตน้ ผูป้ระการจึงควรให้พนกังานภายในร้านคา้

บริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสาํคญัมากกวา่กลุ่มท่ี 

2 และกลุ่มท่ี 3 

ดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการแสดงใบไดรั้บ

อนุญาต มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจนมากท่ีสุด เน่ืองจากการเปิดร้านเคมีเกษตรผูป้ระกอบการร้านคา้ทุกราย 

ตอ้งมีใบอนุญาติของกรมวิชาการเกษตรในการขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพนัธ์ุพืช ตอ้งมีใบประกาศนียบตัร

ของกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้ดา้นวตัถุอนัตราย สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได ้

ตอ้งใหข้อ้มูลตามฉลากท่ีกรมวชิาการเกษตรรับรอง หรือใชภ้าษาท่ีเกษตรกรเขา้ใจง่าย เพื่อความปลอดภยัต่อ

ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นผูป้ระการควรดาํเนินการเปิดร้านขายสินคา้อย่างถูกตอ้ง เพื่อสร้าง
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ความน่าเช่ือถือให้แก่เกษตรกรผูบ้ริโภค ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสาํคญัมากกวา่

กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 

ซ่ึงผลการศึกษาดา้นความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกบั

การศึกษาของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ศึกษาเร่ือง การบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกและการจดัการ

เชิงกลยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะมี

มุมมองท่ีชดัเจนเชิงกลยุทธ์การตลาด มีการใช้กลยุทธ์การตลาด จดัการร้านคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้

ความใส่ใจกบัการดูแลสินคา้ภายในร้านคา้ การบริหารการจดัวางและการจดัแสดงสินคา้ อยา่งสมํ่าเสมอ และ

มีมุมมองท่ีชดัเจนเก่ียวกบัตาํแหน่งท่ีตั้งของร้านคา้เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ในการทาํวิจยัการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสินใจ

ซ้ือเคมีภณัฑ์ของเกษตรกร อาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี คร้ังน้ี ซ่ึงหากมีการวิจยัในคร้ังต่อไป ควรจะมีการ

เพิ่มเติมขอ้มูลดงัน้ี เพื่อใหไ้ดง้านวจิยัท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

1. ศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคมีภณัฑ์ เพื่อจะไดค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน และได้

ขอ้มูลท่ีแสดงถึงกลุ่มประชากรของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในการตดัสิน

ในซ้ือเคมีภณัฑ ์เช่น การรับรู้ต่อตวัผลิตภณัฑ ์การรับรู้ต่อร้านคา้เคมีภณัฑ ์ 

3. ศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นท่ีในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจะไดเ้ห็นความแตกต่าง

ของกลุ่มตวัอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

4. ควรศึกษาถึงผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเคมีภณัฑ์ เช่น ผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นการเกษตรทางเลือก และมีผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการคลนิิกเสริมความงามกบัระดบั

ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ลูกค้าใช้ในการ 

ตดัสินใจเลือกใช้บริการคลนิิกเสริมความงาม ชนน คลนิิก 

The relationship between consumers’ behavior of having beauty clinic service 

and importance of marketing mixtures which reflect consumer buying decision 

of Chanon clinic. 

รัชฎาภรณ์  สิทธิวงศ์1 และ อาจารย์ ดร.นิออน  ศรีสมยง2
 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการ และระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามกบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้

ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก จาํนวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และนาํขอ้มูลไป

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 

40,000 บาท และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

     ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกั

คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก โดยส่ือออนไลน์ เช่น เวปไซต,์ Facebook ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทฉีด Botox 

โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 2 คร้ังต่อเดือน มกัจะมาใชบ้ริการวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์ชาํระค่าบริการดว้ยวิธีชาํระ

ดว้ยเงินสด มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียมากกว่า 2,000 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง ส่วนใหญ่มีลกัษณะเลือกซ้ือซ้ือบริการทีละคร้ัง

ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง โดยมกัจะมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน มีเหตุผลในการมาใชบ้ริการเพ่ือเขา้พบแพทยต์ามการ

นดัหมาย และส่วนใหญ่กลบัมาใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิกอีกคร้ัง 

     การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามกบัระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก โดยใช้สถิติ 

Analysis of Variance (ANOVA) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางการรู้จกัคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก 

ประเภทการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ วนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ วิธีชาํระค่าบริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ลกัษณะการ

ซ้ือบริการ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการมาใชบ้ริการ ไปใชบ้ริการกบัใคร เหตุผลท่ีใชบ้ริการ และการกลบัมาใชบ้ริการ กบั
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ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 

ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนบัสนุนวา่มีความสมัพนัธ์กนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the customers’ behaviors and importance of marketing mix and to study 

the relationship between them which influence customers’ decision to choose Chanon Beauty Clinic. The research 

uses questionnaire as a tool to collect the data. The questionnaire is distributed to 200 samples which are customers 

from Chanon Beauty Clinic. All data is analyzed by the statistic program which is to calculate Frequency, 

Percentage, Mean, Standard deviation, and One-Way Analysis of Variance: ANOVA. From the data, the majority 

of the sample is female at the age of 20 – 30 years-old, occupation: freelance and business owner, Income between 

30,001 - 40,000 THB per month, and education of university degree.  

     From the study of Customers’ behavior from Chanon Beauty Clinic, the results show that most of the samples 

recognize the clinic from online media such as website and Facebook. Most of them have the aesthetic use of Botox 

with the frequency of 2 times per month, and they usually come on the weekend. The payment method is to pay by 

cash with the spending of more than 2000 THB per one visit. Most of them make the decision for the treatment by 

themselves, and always visit the clinic with friend; therefore, they may have the reasons to see the doctor from the 

appointment. Most of them return to the clinic again to have the treatment. 

     The study identifies the relationship between customers’ behaviors and importance of marketing mix which 

influence customers’ decision to choose Chanon Beauty Clinic by using One-Way Analysis of Variance or 

ANOVA, and finds that relationship between clinic recognition channel, treatment, frequency of visit, day of visit, 

payment method, spending per visit, how to choose treatment, influencer, companion when visit the clinic, reason 

of visit, and returning of visit; and the importance of marketing mix which influence customers’ decision to choose 

Chanon Beauty Clinic have to data that supports the relationship at the level 0.05.  
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บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัธุรกิจเสริมความงามนบัว่าเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างเมด็เงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง

มาก โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 20,000 – 30,000 ลา้นบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 15 – 

20 ตามความตอ้งการของตลาดความงามท่ีเพ่ิมมากข้ึนสวนทางกบัเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัท่ีชะลอตวัลง 

เน่ืองจากกระแสการใส่ใจสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาดูแลเอาใจใส่ตวัเองมากข้ึน โดยเฉพาะการดูแล

เอาใจใส่ในรูปร่าง หนา้ตา ซ่ึงถือเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากกระแสหนา้เดง้ ขาว

ใส สไตลเ์กาหลี จากกระแสเกาหลีฟีเวอร์ ท่ีดาราเกาหลีมีหนา้ตาสวยใส ไร้สิว มีใบหนา้ขาวเดง้ ไดเ้ขา้มามีบทบาท

กบัพฤติกรรมของคนไทยมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นทั้งเพศหญิง และชาย ส่งผลให้ธุรกิจคลินิกรักษาสิว และ

เสริมความงามเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน (วานิชหนุ่ม. “วุฒิ-ศกัด์ิ คลินิก” อพัเกรดคร้ังใหญ่.ไทยรัฐออนไลน์ วนัท่ี 26 

ตุลาคม 2556) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร  

     คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก ไดเ้ร่ิมดาํเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยมีพนัธกิจท่ีให้

ความสาํคญัในเร่ืองการบริการและคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั ตลอดจนความซ่ือสัตยแ์ละราคาท่ียุติธรรม และ

อีกหวัใจสาํคญัอย่างหน่ึงของธุรกิจคือ ไม่เคยหยุดน่ิงท่ีจะพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองมือใชส้าํหรับ

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก โดยเปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น.  

ความสาํคญัของงานวิจยั 

     เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนทั้งในเร่ืองของการขยายสาขาของผูป้ระกอบการรายใหญ่ เช่น 

วฒิุ-ศกัด์ิ คลินิก เป็นตน้ ท่ีปัจจุบนัมีจาํนวนสาขาในประเทศทั้งหมด 120 สาขา และยงัมีผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นจาํนวนมากกว่า 300 แห่ง ทาํใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือกในการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามไดม้ากยิ่งข้ึน 

จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริม

ความงามกบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิก

เสริมความงาม ชนน คลินิก เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะพฤติกรรมของลูกคา้ในการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม และ

เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามกบัระดบัความสาํคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. จาการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม สามารถนาํมาพฒันา และปรับปรุงการบริการ

คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม เป็นการสร้าง

ความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

 2. จากการศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก สามารถนาํมากาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือใชใ้นการวางแผนเพ่ิม

ยอดขาย และจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก 

 3. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามกบัระดบัความสาํคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก สามารถ

นาํมาปรับปรุงการบริการโดยโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้

เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการดาํเนินชีวิต รวมถึง

การตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้และบริการอย่างไร ซ่ึงหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

คือ 6W 1H ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ เก่ียวกบักรตลาดเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบท่ีตอ้งการทราบ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: 

30-32) ดงัน้ี 1. ใครคือตลาดเป้าหมาย 2. ตลาดซ้ืออะไร 3. ทาํไมจึงซ้ือ 4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ 5. ซ้ือเม่ือใด 6. 

ซ้ือท่ีไหน และ 7. ซ้ืออยา่งไร  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

     ฟิลลิป คอ็ตเล่อร์ (Kotler, 2006) กรููดา้นการตลาดชั้นนาํของโลก ไดใ้หแ้นวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่าง

สินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จาํเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7 P's ในการ

กาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 2. ดา้นราคา (Price) 3. ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) 4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotions) 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) 6. ดา้น

กายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence Environment and Presentation) และ7. ดา้นกระบวนการ (Process)  
 

3. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 

     สงครามชยั ลีทองดี และคณะ (2541: 14) ไดก้ล่าวถึง การบริการท่ีดีท่ีสามารถอธิบายได ้โดยใชอ้กัษรย่อของ

คาํอธิบายลกัษณะเด่นของการบริการท่ีดีไวด้งัน้ี  

S = Smiling & Sympathy การยิม้แยม้ และเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

 E = Early Response การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 R = Respect การแสดงออกถึงการนบัถือและใหเ้กียรติลูกคา้ 

 V = Voluntaries Manner ลกัษณะการใหบ้ริการแบบสมคัรใจและเตม็ใจ 

 I = Image Enhancing ลกัษณะการใหบ้ริการแบบสมคัรใจและเตม็ใจ 

 C = Courtesy กิริยาอ่อนโยนสุภาพ มีความออ้นนอ้ม 

 E = Enthusiasm ความกระฉบักระเฉงและกระตือรือร้นของผูใ้หบ้ริการ 

     จากความหมายขา้งต้น สรุปไดว้่า การบริการ คือ กิจกรรม หรือ ผลประโยชน์ ท่ีมีข้ึนเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินคา้ โดยอาจกระทาํไปพร้อมๆ กบัการขาย หรือภายหลงั

การขาย และจะเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีมีตวัตนหรือไม่กไ็ด ้เป็นการสร้างความแตกต่างท่ีเหนือคู่แข่งขนั ดงันั้นเพ่ือการ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การพฒันาคุณภาพการบริการจึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญั 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

     ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก ตั้ งแต่เปิด

ให้บริการมีจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จาํนวน 10,350 คน (ขอ้มูลลูกคา้คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก ณ 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

     ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด 10,350 คน โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ เครจซ่ี และ มอร์

แกรน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 370 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลา

และงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงค์ทาํการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 200 คน ท่ีระดบัความ

คลาดเคล่ือน 6.86% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนพร้อม

กบัวิธีการตอบคาํถามดงัต่อไปน้ี คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบั

การศึกษา มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close-ended) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบ

ปลายปิด (Close-ended) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 11 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความสาํคญัต่อการบริการของคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิกมีลกัษณะเป็นคาํถาม

แบบมาตราส่วน (Likert Scale) จาํนวน 32 ขอ้ โดยให้เลือกตอบตามระดบั ความสําคญั 5 ระดบั ดงัน้ี สําคญัอย่าง

ยิ่ง= 5, สาํคญัมาก= 4, สาํคญัปานกลาง= 3, ไม่สาํคญั = 2, ไม่สาํคญัอยา่งยิ่ง= 1 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี มีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 

ส่วนใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก โดยส่ือออนไลน์ เช่น เวปไซต์, Facebook ส่วน

ใหญ่ใชบ้ริการประเภทฉีด Botox โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 2 คร้ังต่อเดือน มกัจะมาใชบ้ริการวนัเสาร์หรือวนั

อาทิตย ์ชาํระค่าบริการดว้ยวิธีชาํระดว้ยเงินสด มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียมากกว่า 2,000 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง ส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเลือกซ้ือซ้ือบริการทีละคร้ัง ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง โดยมกัจะมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน มีเหตุผลในการมา

ใชบ้ริการเพ่ือเขา้พบแพทยต์ามการนดัหมาย และส่วนใหญ่กลบัมาใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิกอีกคร้ัง 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความสําคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการในเร่ือง ความ

ปลอดภยัของยาท่ีใชใ้นการรักษา เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา คือ ความน่าเช่ือถือของยาท่ีใชใ้นการ

รักษา มีค่าเฉล่ีย 4.28 และ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.79 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นราคาในเร่ือง ความเหมาะสมของราคากบั

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของราคากบักระบวนการรักษา 

มีค่าเฉล่ีย 3.82 และ การแจง้ราคาค่าบริการและค่าผลิตภณัฑก่์อนการรักษา มีค่าเฉล่ีย 3.61 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความสําคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเร่ือง ความ

เพียงพอของท่ีจอดรถ เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.12  

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในเร่ือง การจดั

คอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.04  

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นบุคคลในเร่ือง ความเช่ียวชาญของแพทย ์

เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.43  

     กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการในเร่ือง ความแม่นยาํ

ในการจ่ายยาใหก้บัลูกคา้ เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.26  

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ือง ความสะอาด

โดยรวมของคลินิก เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 3.75  

     การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามกบัระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก โดยใช้สถิติ 

Analysis of Variance (ANOVA) พบวา่  

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางการรู้จกัคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก กบัระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน 

คลินิก มีขอ้มูลสนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการ ในเร่ืองความหลากหลายของการใหบ้ริการความงาม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเร่ืองความเพียงพอของ



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 986 

 
 
ท่ีจอดรถ ดา้นบุคคลเร่ืองความเช่ียวชาญของแพทย ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองการติดตามผลหลงัเขา้รับการรักษา 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองความเพียงพอของจาํนวนท่ีนัง่เพ่ือรอเขา้รับการบริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทการใช้บริการ กับระดับ

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน 

คลินิก มีขอ้มูลสนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการ ในเร่ืองความน่าเช่ือถือของยาท่ีใชใ้นการรักษา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเร่ืองความเพียงพอของท่ีจอด

รถ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเร่ืองการจดัคอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม ดา้นบุคคล เร่ือง

ความเช่ียวชาญของแพทย ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองความแม่นยาํในการจ่ายยาใหก้บัลูกคา้ และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ เร่ืองความสวยงามของการจดัตกแต่งคลินิก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการใชบ้ริการ กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนบัสนุนว่ามี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเร่ืองการจดัคอร์สบ

ริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 4 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างวนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนบัสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ในเร่ืองความ

น่าเช่ือถือของยาท่ีใชใ้นการรักษา ดา้นราคาเร่ืองความเหมาะสมของราคากบักระบวนการรักษา ดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดเร่ืองการจดัคอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม ดา้นบุคคล เร่ืองความเช่ียวชาญของ

แพทย ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองการติดตามผลหลงัเขา้รับการรักษา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองความ

เพียงพอของจาํนวนท่ีนัง่เพ่ือรอเขา้รับการบริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานท่ี 5 พบว่า ความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างวิธีชําระ

ค่าบริการ กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริม

ความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจาํหน่าย ในเร่ืองความหลากหลายของช่องทางในการชําระค่าบริการ ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดเร่ืองความต่อเน่ืองของการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ดา้นบุคคล เร่ืองพนกังานบริการดว้ยร้อยยิ้ม  

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองมีบริการฟรี WiFi สาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานท่ี 6 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนับสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ในเร่ืองความเพียงพอ

ของท่ีจอดรถ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเร่ืองการมอบส่วนลดผลิตภณัฑ ์5% สาํหรับลูกคา้ท่ีแนะนาํคนรู้จกัมาใช้

บริการ ดา้นบุคคล เร่ืองความเช่ียวชาญของแพทย ์ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองความรวดเร็วและครบถว้นใน

การให้บริการของแผนกลงทะเบียน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองความสวยงามของการจดัตกแต่งคลินิก ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 987 

 
 

สมมติฐานท่ี 7 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการซ้ือบริการ กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนบัสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ในเร่ืองความ

ปลอดภยัของยาท่ีใชใ้นการรักษา ดา้นราคา ในเร่ืองการแจง้ราคาค่าบริการและค่าผลิตภณัฑก่์อนการรักษา ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาดเร่ืองการจดัคอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม ดา้นบุคคล เร่ืองความมี

ช่ือเสียงของแพทย ์ดา้นกระบวนการให้บริการ ในเร่ืองการติดตามผลหลงัเขา้รับการรักษา และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ เร่ืองความเพียงพอของจาํนวนท่ีนัง่เพ่ือรอเขา้รับการบริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 8 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้มีอิทธิพลในการมาใชบ้ริการ กบัระดบัความสําคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล 

สนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ใน

เร่ืองความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ต่างๆ ดา้นราคา ในเร่ืองการแจง้ราคาค่าบริการและค่าผลิตภณัฑก่์อน

การรักษา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เร่ืองการจดัคอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม ดา้น

กระบวนการให้บริการ ในเร่ืองความแม่นยาํในการจ่ายยาให้กบัลูกคา้ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองความ

สะอาดโดยรวมของคลินิก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 9 พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งไปใชบ้ริการกบัใคร กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนับสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ในเร่ืองความ

น่าเช่ือถือของยาท่ีใชใ้นการรักษา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เร่ืองการจดัคอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลด

หรือของแถม และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในเร่ืองความแม่นยาํในการจ่ายยาใหก้บัลูกคา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 10 พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุผลท่ีใชบ้ริการ กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนับสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ในเร่ืองความ

น่าเช่ือถือของยาท่ีใชใ้นการรักษา ดา้นราคา ในเร่ืองการแจง้ราคาค่าบริการและค่าผลิตภณัฑก่์อนการรักษา ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด เร่ืองการให้คาํปรึกษาปัญหาเก่ียวกบัความงามโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดา้นบุคคล เร่ืองความ

เช่ียวชาญของแพทย ์ดา้นกระบวนการให้บริการ ในเร่ืองการติดตามผลหลงัเขา้รับการรักษา และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ในเร่ืองความเพียงพอของจาํนวนท่ีนัง่เพ่ือรอเขา้รับการบริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

สมมติฐานท่ี 11 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการกลบัมาใชบ้ริการ กบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก มีขอ้มูล สนบัสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ในเร่ืองการความ

แม่นยาํในการจ่ายยาใหก้บัลูกคา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามกับระดับ

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 988 

 
 
ชนน คลินิก” ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริการโดยโดยใชปั้จจยัส่วนประสม

ทางการตลาดและพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัต่อไปน้ี  

 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิกควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยั

ของผลิตภณัฑ์ท่ีนาํมาให้บริการแก่ลูกคา้ โดยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคดว้ยการติดหมายเลขจดทะเบียน

ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทไวข้า้งกล่อง เพ่ือใหบ้ริโภคมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑท่ี์ใชมี้ความปลอดภยัและผ่านการรับรอง

คุณภาพแลว้ โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประเภทลดไขมนั พนกังานจะตอ้งแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัยาท่ีใชใ้นการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทราบก่อน เพ่ือเป็นการใหลู้กคา้มีขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ดา้นราคา คลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิกควรมีการแจง้ราคาค่าบริการและค่าผลิตภณัฑก่์อนการรักษา

ใหก้บัลูกคา้ เพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลลูกคา้ไดต้ดัสินใจก่อนการเขา้รับบริการ รวมไปถึงการใหค้าํแนะนาํในเร่ืองของ

สรรพคุณของสินคา้ เพ่ือสร้างความรู้สึกใหลู้กคา้ในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีความเหมาะสมกบัราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เน่ืองจากคลินิกเสริมความงาม ชนน คลินิก ไม่มีลานจอดรถไวบ้ริการลูกคา้ 

ดงันั้นคลินิกควรหาพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียง และทาํการเช่าสถานท่ีไวส้าํหรับเป็นท่ีจอดรถของลูกคา้โดยเฉพาะ เพ่ือ

ความสะดวกและความปลอดภยัของลูกคา้  

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด คลินิกควรมีการจดัคอร์สบริการแบบเหมาจ่ายท่ีมีส่วนลดหรือของแถม เช่น 

การซ้ือคอร์สสาํหรับทาํทรีตเมน้ 10 คร้ัง ไดรั้บการฉีดวิตามินซีฟรี จาํนวน 1 คร้ัง หรือการทาํโปรโมชัน่ส่วนลด

ร่วมกบัธนาคาร โดยการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป รับส่วนลดเงินคืน 3% เป็นตน้ เพ่ือเป็นการ

จูงใจใหลู้กคา้ทดลองบริการประเภทอ่ืนๆ ดว้ย 

ดา้นบุคคล คลินิกควรมีการติดใบรับรองของแพทยท่ี์ใหบ้ริการในบริเวณดา้นรับรอง เพ่ือใหลู้กคา้มัน่ใจได้

ว่า แพทยท่ี์ให้บริการภายในคลินิกมีความเช่ียวชาญดา้นความงามโดยเฉพาะ รวมไปถึงการคดัเลือกพนกังานท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจ และความสนใจส่วนตวัท่ีเก่ียวกบัความงาม  

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการในเร่ือง ทางคลินิกควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของยาก่อนท่ีจะมีการจ่าย

ยาให้กบัลูกคา้ รวมไปถึงการติดตามผลหลงัเขา้รับการรักษาจากลูกคา้ เพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจและเพ่ือ

เป็นการเกบ็ขอ้มูลการรักษาจากลูกคา้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คลินิกควรมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี รวมไปถึงการจดัตกแต่งร้านใหดู้

น่าเขา้มาใชบ้ริการ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซ้ือกบัการให้ระดบัความสําคญัต่อ 

ส่วนประสมการค้าปลกีของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหล ี

เขตกรุงเทพมหานคร 

The study of the relationship between buying behavior and level of importance 

of retailing mix of cosmetic makeup store imported from Korea in Bangkok. 

นัสรา บุญส่ง1 และ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวฒันา2 

Nassara Boonsong and Dr.Panita Surachaikulwattana 

 

บทคดัย่อ 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัโดย

เลือกสถานท่ีซ้ือจากร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางทัว่ไปในตลาดนดัเป็นส่วนมาก ยี่หอ้ท่ีซ้ือส่วนมากคือยี่หอ้อีทูด้ี และส่ือท่ี

มีอิทธิพลในการซ้ือส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ต และพบว่าระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของร้าน

จาํหน่ายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นมีครีมรองพ้ืน,  บีบีครีม

หลายยี่ห้อ และจากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์พบว่า สถานท่ีซ้ือให้ระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีก

ดา้นมีเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีฮอตฮิตอยุ่ตลอดแตกต่างกนั ยี่หอ้ท่ีซ้ือใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้

ปลีกดา้นใหส่้วนลดราคาเม่ือซ้ือในจาํนวนมากและดา้นบริการแต่งหนา้ฟรีแตกต่างกนั และส่ือทีมีอิทธิพลต่อการซ้ือให้

ระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นมีท่ีจอดรถบริเวณร้านสาํหรับลูกคา้แตกต่างกนั 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ส่วนประสมการค้าปลกี, เคร่ืองสาํอางนาํเข้าจากประเทศเกาหลปีระเภทเมคอัพ 

Abstract 

The result revealed that most respondent purchases face powder Etude brand from cosmetic shop in market place. 

and internet is influence on purchase. There are various of foundation and BB cream brand from Korea with the 

highest average of purchases. Place of purchases is different of importance of the retailing mix in a popular cosmetic 

makeup and trendy. Brand of purchases is different of importance of the retailing mix in offered discount on bulk 

purchases and free makeup. Influential media of purchases is different of importance of the retailing mix in parking 

service in front of store for customers. 

Keywords: behavior, retailing mix, cosmetic makeup store imported from Korea 
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1. บทนํา 

 

     จากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เคร่ืองสําอางถือไดว้่าเป็นศิลปะอย่างหน่ึงท่ีมีมาตั้งแต่ยุคโบราณเร่ือยมาจนถึงยุค

ปัจจุบนั เคร่ืองสาํอางเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้พ่ือเสริมแต่งความงามใหม้นุษยไ์ดอ้ยา่งดีโดยเฉพาะ ประกอบกบัการดาํเนิน

ชีวิตในแต่ละวนัของคนในเขตกรุงเทมหานคร ตอ้งเผชิญกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มและมลภาวะเป็นพิษท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ส่งผลใหค้นในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งหนัมาดูแลและเอาใจใส่ต่อผิวพรรณใบหนา้ของตนเองมากยิ่งข้ึน และเป็น

ท่ีรู้กนัว่าเคร่ืองสําอางกบัผูห้ญิงเป็นของคู่กนั เพราะผูห้ญิงทุกคนตอ้งการมีรูปร่างหนา้ตาและผิวพรรณท่ีสวยงาม 

ส่งผลใหเ้คร่ืองสาํอางไดรั้บความนิยมและถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายมากข้ึนกวา่เดิม เคร่ืองสาํอางเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถ

ตอบโจทยเ์ร่ืองความสวยงามอยา่งหน่ึง เคร่ืองสาํอางนั้นยงัช่วยสร้างเสริมและเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้จึงทาํให้

เคร่ืองสาํอางเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในสังคมสมยัใหม่ของไทย ( ปิติ พลงัวชิรา. 2543: 14 )  เคร่ืองสาํอางคอ์าร์

ทิสทรีโดยแอมเวย์ร่วมกับสวนดุสิตโพล ทําการสํารวจเร่ือง “พฤติกรรมการแต่งหน้าของหญิงไทย” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการแต่งหนา้ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์อผูห้ญิงท่ีอาศยั

อยูใ่นกรุงเทพมหานคร 2553. โดยผลการสาํรวจพบวา่ ผูห้ญิงกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 15 - 35 ปี 

ท่ีมีพฤติกรรมการแต่งหนา้ถึง 95% ในการแต่งหนา้ โดยกลุ่มน้ีมีการแต่งหนา้แบบใชร้องพ้ืน 71% และแต่งหนา้แบบ

ไม่ไดใ้ชร้องพ้ืนอีก 29%  

     ปัจจุบนัคนไทยเขา้สู่ยุค “เกาหลีฟีเว่อร์” สินคา้เกาหลีนาํเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํ

ใหเ้กาหลีเขา้มาเป็นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ริโภคของชาวไทย ไดแ้ก่ กระแสเกาหลีฟีเวอร์ท่ีเป็นการสนบัสนุนซ่ึงกนั

และกนัของวฒันธรรมเพลงป๊อปของเกาหลี ภาพยนตร์ แฟชัน่การแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงเคร่ืองสาํอางและเท

รนด์การแต่งหนา้ ดงัน้ีจะเห็นไดว้่ามีการขยายตวัของธุรกิจร้านขายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเคร่ืองสาํอางเกาหลีท่ีนาํเขา้มาแลว้ทาํตลาดในไทยท่ีเป็นนิยม  

     ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการประกอบธุรกิจร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีนั้น เน่ืองดว้ยสภาวะการ

แข่งขนัตลาดเคร่ืองสําอางเกาหลีในประเทศไทยรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆมีแบรนด์หลากหลาย มีเทรนด์สินคา้ใหม่ๆ

เกิดข้ึน ในการนาํสินคา้เขา้มาจาํหน่ายในประเทไทย การนาํเทรนด์สินคา้เคร่ืองสําอางการคดัเลือกเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่ายนั้นมาเพ่ือสร้างความแตกต่าง กลไกการตั้งราคาหนา้ร้านท่ีสามารถแข่งขนัได ้ผูศึ้กษาจึงให้

ความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั 

และส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี เพ่ือทาํความเขา้ใจในเร่ือง

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีมีอิทธิพลและท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลี ในความสัมพนัธ์และความแตกต่างของการวิจยันั้นนั้นเพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ทาํการตลาดการคา้ปลีกร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี เพ่ือใหส้นองตรงต่อความตอ้งการของผู ้

ซ้ือ และเป็นแนวทางส่งเสริมและในการปัญหาในธุรกิจร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้ ในดา้นการบริหารจดัการ

สินคา้ในร้าน ดา้นราคากลไกการกาํหนดราคารวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ

ลูกคา้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงในการซ้ือ ดา้นการออกแบบร้านคา้รวมถึงการจดัแสดงสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์หนา้ตา ใหเ้กิด

การจดจาํ และทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกบัเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก ในการเสาะแสวงหามา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล และ

ความคิดแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคิดวา่จะทาํใหต้อบสนองความตอ้งการของตวัเองได ้เป็นการศึกษาการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้ งเงิน เวลา และความสามรถในการซ้ือ เพ่ือใช้ในการบริโภคสินคา้

ประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ทาํไมถึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยไหมแค่ไหน ( Schiffman and Kanuk, 1993 )  

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํใดใดของบุคคลบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวเน่ืองตรงในการจดัหาใหไ้ดม้า และ

การในใชสิ้นคา้และบริการ รวมถึงในกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การ

กระทาํดงักล่าว ( Engel Kollat and Blackwell, 1994 ) 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหา

เพ่ือใหไ้ดม้าในสินคา้และบริการ ไดร้วมไปถึงการมีกระบวนการในการตดัสินใจท่ีจะนาํไปสู่การกระทาํดงักล่าว 

(ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540) 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค รวมไปถึงยงัจะสามารถช่วยให้นกัการตลาดใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดเขา้มาช่วยตอบสนองผูบ้ริโภค

ไดม้ากข้ึน (ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ และคณะ,2541) ซ่ึงจะใชค้าํถามในการหาคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 

6W1H ไดแ้ก่ มีใครบา้งท่ีอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือคืออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจซ้ือ ใคร

ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

     ผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยอาศยัปัจจยัภายในและภายนอกท่ีจะนาํมาสู่กระบวนการตดัสินใจในการ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ตระหนกัถึงความตอ้งการ คน้หาขอ้มูล ประเมินผลทางเลือก 

การซ้ือ การประเมินผลหลงัการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) 

 

2.2 แนวคิดส่วนประสมการค้าปลกี 

 

     ส่วนประสมการคา้ปลีก ( retailing mix ) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนาํมาใช ้เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทาง

การตลาด และในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดการค้าปลีกช่วยในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ โดย

องคป์ระกอบต่างๆของส่วนประสมการคา้ปลีก ( ภาวิณี กาญจนาภา. 2554 ฉบบัท่ี 132 ) 5 ประการดงัน้ี 

     สินคา้ ควรมีการพิจารณาเลือกสินคา้ใหม่ท่ีตรงกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการเขา้มาจาํหน่ายภายในร้านอย่างสมํ่าเสมอ ไม่

ยึดติดกบัการจาํหน่ายสินคา้เดิมๆ ท่ีร้านคา้จาํหน่ายอยู่ ควรเนน้ความหลากหลายและความครบครัน และมีการวาง

จาํหน่ายสินคา้บางประเภทท่ีร้านคา้อ่ืนไม่มี รวมถึงการแบ่งบรรจุภณัฑข์องสินคา้ท่ีตรงกบัขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ลูกคา้

ตอ้งการ มีการวางจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ร้านคา้ปลีกอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงไม่ไดมี้การวางจาํหน่าย  
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     ราคา การตั้งราคาสินคา้จะถูกกาํหนดจากราคาตลาดหรือราคาท่ีเท่ากบัราคาขายสินคา้ของร้านคา้ปลีกอ่ืน หรือ

เป็นการตั้งราคาสินคา้โดยบวกผลกาํไรท่ีตอ้งการจากตน้ทุนของสินคา้ ดงันั้นจึงทาํให้ผูป้ระกอบการแสวงหาซ้ือ

สินคา้ท่ีมีราคาถูก เพราะก่อใหเ้กิดความสาํคญัต่อการกาํหนดราคาสินคา้ใหต้ํ่าลงได ้

     การส่งเสริมการตลาดและการบริการ ลูกคา้ตอ้งการความรวดเร็วในการบริการ มีการใหบ้ริการต่างๆกบัลูกคา้ 

เช่น ช่วยหยิบสินค้าส่งให้กับมือลูกคา้โดยท่ีลูกคา้ไม่จาํเป็นต้องลงจากรถของตนเอง เป็นต้น ในการส่งเสริม

การตลาด อาจทาํไดโ้ดย เช่น การแจกปฏิทิน  มีบริการสัง่สินคา้ทางโทรศพัทเ์พ่ือความรวดเร็ว การบริการส่งสินคา้ 

     การออกแบบร้านคา้ การจดัแสดงสินคา้ และการสร้างบรรยากาศ การสร้างบรรยากาศของร้านคา้ มีการจดัวาง

สินคา้ใหลู้กคา้มองเห็นและสร้างความดึงดูดใจ การจดัวางสินคา้ในตาํแหน่งท่ีตั้งท่ีเพ่ิมความสะดวกของผูข้ายและ

ความรวดเร็วในการบริการลูกคา้ การจดัวางสินคา้ท่ีมียอดขายดีไวห้นา้ร้านคา้เพ่ือใหลู้กคา้ 

     ทาํเลท่ีตั้ง ผูป้ระกอบการตอ้งเลือกทาํเลท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุดเหมาะสมกบัสินคา้ประเภทนั้นเพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุด แต่มีค่าใชจ่้ายตํ่าสุดเท่าท่ีเป็นได ้แหล่งท่ีตั้งทาํเลมีผลต่อการรับรู้ดา้นภาพลกัษณ์ของร้านคา้ท่ีดี 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรเพศหญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครช่วงอายุ 15 - 35 ปี มี

จาํนวนทั้งส้ิน 822,854 คน ( ท่ีมา : สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จาํแนกประชากรตามเพศและช่วง

อายุ ธันวาคม 2557.) ใช้วิธีการคาํนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงไดร้ะบุความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือน ±5% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 384 คน แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีมีจาํกดัในการ

เกบ็ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 200 คน ท่ีความคลาดเคล่ือน ± 6.93% 

     ผูวิ้จยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถาม และใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี 

(Area Cluster Sampling) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 200 คน และแบ่งเขตการปกครอง

ของกรุงเทพมหานครเป็น 3 กลุ่ม จากนั้นใชวิ้ธีสุ่มอยา่งง่ายเพ่ือเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มท่ีตั้งมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะเก็บ

ขอ้มูลจริง โดย กรุงเทพเขตชั้นใน เขตท่ีสุ่มได ้คือ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพเขตชั้นกลาง เขตท่ีสุ่มได ้คือ เขตคนันายาว 

กรุงเทพเขตชั้นนอก เขตท่ีสุ่มได ้คือ เขตบางขุนเทียน และจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 200 คน 

ผูวิ้จยัจะแบ่งจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ เขตหว้ยขวาง จาํนวน 67 คน เขตคนันายาว จาํนวน 67 

คน และเขตบางขุนเทียน จํานวน  66 คน โดยสถานท่ีดําเนินการแจกแบบสอบถาม คือสถานท่ีบริ เวณ

หา้งสรรพสินคา้ ไดแ้ก่ เซ็นทรัลพระราม9 บ๊ิกซี รัชดา แฟชัน่ไอส์แลนด ์เทสโกโ้ลตสัรามอินทา เซ็นทรัลพระราม2 

เทสโกโ้ลตสั พระราม2 บริเวณป้ายรถเมล ์ และทางข้ึนลงสถานีรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ ป้ายรถเมลใ์นแต่ละเขตพ้ืนท่ี และ

สถานีรถไฟฟ้า MRT เขตหว้ยขวาง แหล่งบา้นพกัอาศยั แหล่งชุมชน ตลาดนดั ไดแ้ก่ เขตหว้ยขวาง เขตคนันายาว 

เขตบางขนุเทียน 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชวิ้ธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้

สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
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     การวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) นาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ไดแ้ก่ ความถ่ี และ ร้อยละ 

     การวิเคราะห์การให้ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศใน

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะมาตรวดัระดบัความสาํคญั ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบมาตรวดัLikert-Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

ไม่สาํคญัอย่างยิ่ง สาํคญันอ้ย สาํคญัปานกลาง สาํคญัมาก สาํคญัมากอย่างยิ่ง  ใชวิ้ธีหาค่าเฉล่ีย (Mean: x ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)   

     การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือต่อส่วนประสมกาคา้ปลีกของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

นาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัเขตกรุงเทพมหานคร มีหลกัการในการศึกษาคือ ตวัแปรตน้ท่ีเป็นตวัแปร

เชิงลกัษณะ(ดา้นพฤติกรรม) ไดแ้ก่ สถานท่ีซ้ือ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ ยี่หอ้ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ จาํนวนช้ินท่ีซ้ือ ความถ่ี

ในการซ้ือ จาํนวนเงินท่ีซ้ือ วิธีการซ้ือ และส่ือทีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ  ตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ(การให้

ระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีก) ไดแ้ก่ สินคา้ ราคา การส่งเสริมการตลาดและบริการ ออกแบบร้านคา้ 

การจัดแสดงสินค้า และทําเลท่ีตั้ ง โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ F-test (ANOVA) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการซ้ือกบัการให้ระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมกาคา้ปลีกของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั เขตกรุงเทพมหานคร ค่าสถิติท่ีตอ้งรายงานคือ F-Ratio นาํเสนอในรูปแบบตาราง 

เกณฑใ์นการตีความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใหค่้า Significance Level ซ่ึงจะตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัโดยเลือกสถานท่ี

ซ้ือจากร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางทัว่ไปในตลาดนดัเป็นส่วนมาก ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือส่วนมากเป็นแป้ง และยี่ห้อ 

ETUDE HOUSE (อีทูด้ี เฮาส์) เป็นยี่หอ้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลท่ีส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะเช่ือมัน่ในคุณภาพ

และตราสินคา้ โดยมีจาํนวน 2 ช้ิน ท่ีซ้ือต่อคร้ัง  และ 1 คร้ังต่อเดือนในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ 501-

1,000 บาท และส่ือท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ต 

     การศึกษาระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี

ประเภทเมคอพั เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความสําคัญต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นมีครีมรองพ้ืน,บีบีครีมของ

ประเทศเกาหลีหลายยี่หอ้ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นมีแป้งของประเทศเกาหลีหลายชนิด เช่น บางเบา ควบคุมความมนั 

แป้งผสมรองพ้ืน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นมีเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีหายากในขณะท่ีร้านอ่ืนๆ

ไม่ค่อยมี ตามลาํดบั 

     การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัการใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของร้าน

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั เขตกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามพฤติกรรมการ

ซ้ือ สรุปไดด้งัน้ี  
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     1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามสถานท่ีซ้ือ พบวา่

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นมีเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีฮอตฮิตและตามเทรนอยุ่

ตลอด มีความแตกต่างกนัจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ คู่ท่ี1คือตวัเลือกร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางทัว่ไปในห้างสรรพสินคา้

(ไม่ใช่เคาน์เตอร์แบน)กบัสถานท่ีอ่ืนๆคือร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางทัว่ไปบริเวณรอบสถานศึกษา และคู่ท่ี2 คือ

ตวัเลือกร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางทัว่ไปในตลาดนดั กบัสถานท่ีอ่ืนๆคือร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางทัว่ไปบริเวณรอบ

สถานศึกษา สามารถจดักลุ่มไดจ้าํนวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1 ประกอบดว้ยตวัเลือกอ่ืนๆ คือร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

ทัว่ไปบริเวณรอบสถานศึกษา และกลุ่มท่ี2 ประกอบดว้ยตวัเลือกเวบ็ไซด์,เฟสบุ๊ค,อินสตาแกรมของร้านจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางทั่วไป ร้านจําหน่ายเคร่ืองสําอางทั่วไปในตลาดนัด และร้านจําหน่ายเคร่ืองสําอางทั่วไปใน

หา้งสรรพสินคา้(ไม่ใช่เคานเ์ตอร์แบน) 

     2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามประเภทสินคา้ท่ี

ซ้ือ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นมีลิปสติกของประเทศเกาหลีหลายชนิด เช่น 

เน้ือครีม เน้ือแมท ลิปกลอส ไม่พบคู่ท่ีแตกต่างและไม่สามารถจดักลุ่มท่ีแตกต่างได ้  

     3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามยี่หอ้ท่ีซ้ือ พบวา่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นให้ส่วนลดราคาเคร่ืองสําอางประเภทเมคอพัเม่ือซ้ือใน

จาํนวนมาก และดา้นบริการแต่งหนา้ฟรี มีความแตกต่างกนัจาํนวน 1คู่ คือตวัเลือกETUDE HOUSE(อีทูด้ี เฮาส์) กบั 

SKIN FOOD(สกิน ฟู้ด) แต่ไม่สามารถจดักลุ่มท่ีแตกต่างได ้

     4. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือ 

พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นการจดัเรียงเคร่ืองสาํอางเป็นหมวดหมู่ ไม่พบคู่ท่ี

แตกต่างและไม่สามารถจดักลุ่มท่ีแตกต่างได ้ 

     5. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามจาํนวนช้ินท่ีซ้ือ 

พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นอายแชโดวข์องประเทศเกาหลีหลายชนิด เช่น เน้ือครีม 

ฝุ่ น ดินสอ มีความแตกต่างกนัจาํนวน 1คู่ คือ ตวัเลือก 1 ช้ิน กบั 4 ช้ินข้ึนไปสามารถจดักลุ่มไดจ้าํนวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม

ท่ี1 ประกอบดว้ยตวัเลือกตวัเลือก 1 ช้ิน 2 ช้ิน และ 3 ช้ิน กลุ่มท่ี2 ประกอบดว้ยตวัเลือก 3 ช้ิน และ 4 ช้ินข้ึนไป 

     6. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นมีอายไลเนอร์ของประเทศเกาหลีหลายยี่หอ้ ไม่พบ

คู่ท่ีแตกต่างและไม่สามารถจดักลุ่มท่ีแตกต่างได ้

     7. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามจาํนวนเงินท่ีซ้ือ 

พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นท่ีตั้งร้านสะดวกในการเดินทางรถเมลผ์่าน ,BTS 

,MRT ไม่พบคู่ท่ีแตกต่างและไม่สามารถจดักลุ่มท่ีแตกต่างได ้

     8. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในรายดา้น จาํแนกตามส่ือทีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นมีท่ีจอดรถบริเวณร้านสาํหรับลูกคา้ ไม่พบ

คู่ท่ีแตกต่างและไม่สามารถจดักลุ่มท่ีแตกต่างได ้
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกลาหลีประเภคเมคอพัมีการเลือกสถานท่ีซ้ือจากร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง

ทัว่ไปในตลาดนดั ทั้งน้ีดว้ยความหลากหลายร้านคา้ท่ีมีใหเ้ลือกและรวมถึงมีสินคา้อ่ืนๆใหเ้ลือกในตลาดนดัอีกดว้ย 

และรวมไปถึงราคาท่ีถูกกว่าเม่ือเปรียบเปรียบกบัร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางในห้างสรรพสินคา้ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ

เพราะเช่ือมัน่ในคุณภาพและตราสินคา้ และส่ือท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ต ท่ีปฏิเสธไม่ไดว้่า

อินเตอร์เน็ตนั้นเขา้มามีบทบาทและช่วยในการคา้ขายออนไลน์และเป็นส่ือชั้นเยี่ยมอีกดว้ยในยุคสมยัน้ี สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของอุมาพร บิณษรี(2552) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินซ้ือเคร่ืองสาํอาง

นาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายผ่านระบบขายหนา้ร้าน พบว่า การบริโภคผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ต่างประเทศประเภทเคร่ืองสาํอางเสริมความงาม(Make Up) เป็นประเภทท่ีผูบ้ริโภคเคยใชม้ากท่ีสุด และการเลือกใช้

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคมัน่ใจว่าคุณภาพของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศ ส่ือท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุดผา่นอินเตอร์เน็ต   

     ในการศึกษาระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี

ประเภทเมคอพั พบวา่ส่วนประสมการคา้ปลีกในดา้นสินคา้นั้นมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดท่ีมีสินคา้ครีมรองพ้ืน,บี

บีครีมของประเทศเกาหลีหลายยีห่อ้ หลายชนิด รองลงมามีแป้งของประเทศเกาหลีหลายชนิด หลายยี่หอ้ ทั้งน้ีเพราะ

ผูซ้ื้อสนในยี่หอ้และความหลากหลายชนิดของตวัสินคา้นั้นๆเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือสินคา้จึงใหค้วามสาํคญั

มากท่ีสุดในด้านสินค้าของส่วนประสมการค้าปลีก และผูซ้ื้อยงัให้ความสําคัญในด้านมีท่ีตั้ ง(Location)ร้านท่ี

สามารถคน้หาไดง่้ายในแอปพลิเคชนัต่างๆ เช่น Google Maps มีบริการสัง่ซ้ือผา่นทางเวบ็ไซด ์เพจ เฟสบุ๊ค อินสตา

แกรมของร้านและบริการจดัส่ง ทั้งน้ีเทคโนโลยีในดา้นการส่ือสารอินเตอร์เน็ตรวมทั้งโทรศพัทมื์อถือแอปพลิเคชนั

ต่างๆทาํใหผู้ซ้ิ้อส่ือสารและรับรู้ท่ีตั้งสถานท่ีตั้งร้านไดร้วดเร็วและรวมถึงบริการอ่ืนๆอีกดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของมนสัวี โสตถิโภคา (2554) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ือง ส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ใน

จงัหวดัพะเยา พบว่าปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากไดแ้ก่ เร่ืองการมีสินคา้ใหเ้ลือก

หลากหลาย การมีสถานท่ีตั้งอยู่ในทาํเลท่ีดี ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการทบทวนแนวคิดของ(ภาวิณี กาญจนาภา. 2554 

ฉบับท่ี 132)  ส่วนประสมการค้าปลีก(retailing mix)ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนํามาใช้เ พ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการตลาดในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดการคา้ปลีกช่วยในการตดัสินใจในการประกอบธุรกิจ  ท่ี

บริษทัมกันามาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาด เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้โดยนกัการตลาดจะทาํ

การกาํหนด ปรับปรุง และแกไ้ขให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนประสมการคา้ปลีกประกอบดว้ย สินคา้ 

ราคา การส่งเสริมการตลาดการบริการ การออกแบบร้านคา้การจดัแสดงสินคา้ และทาํเลท่ีตั้ง 

     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัการให้ระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลีก

ของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพั พบวา่ 

     พฤติกรรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัในดา้นสถานท่ีซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นสินคา้ท่ีมีเคร่ืองสําอางประเภทเมคอพัท่ีฮอตฮิตและตามเทรนอยุ่ตลอด ท่ีผูซ้ื้อให้

ความสําคญัในระดบัแตกต่างกนั โดยท่ีผูซ้ื้อในร้านจาํหน่ายเคร่ืองสําอางทัว่ไปห้างสรรพสินและร้านจาํหน่าย
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เคร่ืองสาํอางทัว่ไปในตลาดนดั นั้นไดใ้หค้วามสาํคญัระดบัมากในดา้นมีเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีฮอตฮิตและ

ตามเทรนอยุ่ตลอด มากกว่าผูซ้ื้อในสถานท่ีเวบ็ไซด,์เฟสบุ๊ค,อินสตาแกรมของร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางทัว่ไปและ

ร้านคา้อ่ืนๆคือร้านจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางบริเวณสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลยั อาจเป็นเพราะสถานท่ีซ้ือสินคา้

ชนิดน้ีมีความหลากหลายอยู่ตลอดเวลาเพียงพอให้เลือกซ้ือ ผูซ้ื้อบางรายอาจใชสิ้นคา้เดิมๆหรือมีสินคา้ท่ีใชเ้ป็น

ประจาํอยูแ่ลว้ จึงอาจไม่ค่อยสนใจในเร่ืองสินคา้ท่ีฮอตฮิตสินคา้มาใหม่มากนกั แต่ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคบางกลุ่ม

กย็อ่มตอ้งการสินคา้ท่ีฮอตฮิตและตามเทรนอยุ ่ 

     พฤติกรรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีประเภทเมคอัพด้านประเภทสินค้าท่ีซ้ือไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นสินคา้ท่ีมีลิปสติกของประเทศเกาหลีหลายชนิด เช่น เน้ือครีม เน้ือแมท 

ลิปกลอส ท่ีผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัในระดบัแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้แต่ละประเภทแตกต่าง

กนั โดยผูซ้ื้อบางรายอาจไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือหรือใชลิ้ปสติกของประเทศเกาหลีหลายชนิด เพราะแต่ละชนิดสามารถใช้

ทดแทนกนัได ้แต่ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคบางกลุ่มก็ยงัตอ้งการความหลากหลายชนิดของสินคา้ลิปสติกของ

ประเทศเกาหลีใหเ้ลือกซ้ือ 

     พฤติกรรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัดา้นยี่ห้อท่ีซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นการบริการแต่งหนา้ฟรีและราคาท่ีใหส่้วนลดราคาเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัเม่ือซ้ือ

ในจาํนวนมาก ท่ีผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัในระดบัแตกต่างกนั และดว้ยสินคา้ในแต่ละยี่ห้อและการบริการมากกมายมี

แตกต่างกนัไป ทาํให้การตั้งราคาการให้ส่วนลดแตกต่างกนัออกไปอีกดว้ย  โดยท่ีผูซ้ื้อยี่ห้อ ETUDE HOUSE ให้

ความสําคัญมากท่ีสุดกับราคาท่ีให้ส่วนลดราคาและการบริการแต่งหน้าฟรี และท่ีผูซ้ื้อยี่ห้อSKIN FOODให้

ความสําคัญน้อยท่ีสุดกับราคาท่ีให้ส่วนลดราคาและการบริการแต่งหน้าฟรี ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูซ้ื้อนั้นให้

ความสาํคญักบัส่วนลดราคาและการบริการแต่งหนา้ฟรีมาก แต่ในขนาดเดียวกนัท่ีผูซ้ื้อบางรายให้ความสาํคญัใน

ระดบันอ้ย เพราะผูซ้ื้ออาจมีสินคา้ท่ีสนใจมาก่อนแลว้ จากการแสวงหาข่าวสารและทาํการประเมินข่าวสารเพ่ือ

พิจารณาก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ และไม่ไดส่้งผลต่อการไดรั้บส่วนลดราคาในการซ้ือสินคา้ และผูอ้าจไม่

ตอ้งการเสียเวลากบัการรับบริการแต่งหนา้ฟรีหรือมีความตั้งใจจะแต่งหนา้ดว้ยตนเอง แต่ในขณะเดียวกนัผูซ้ื้อบาง

กลุ่มก็ยงัตอ้งการรับบริการแต่งหนา้ฟรีจากทางร้าน  ซ่ึงการกาํหนดราคาในแต่ละร้านมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั

การกาํหนดราคาของร้านนั้นๆ เพราะการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัสิน จะตอ้งมีเป้าหมายในการตั้งราคา ว่าจะตั้ง

ราคาเพ่ือตอ้งการกาํไร หรือตั้งราคาเพ่ือตอ้งการขยายส่วนถือครองตลาด และยงัตอ้งมีการนาํเอากลยุทธ์มาใชใ้นการ

ตั้งราคาดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภาวิณี กาญจนาภา 2554  

     พฤติกรรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัดา้นเหตุผลท่ีซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นการออกแบบร้านและการจดัแสดงสินคา้ท่ีมีการจดัเรียงเคร่ืองสาํอางเป็นหมวดหมู่ ผู ้

ซ้ือมีเหตุผลท่ีซ้ือต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อการออกแบบร้านและการจดัแสดงสินคา้ท่ีมีการจดัเรียงเคร่ืองสาํอางเป็น

หมวดหมู่แตกต่างกนั เน่ืองจากผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญักบัการจดัเรียงสินคา้ไม่เหมือนกนัเพราะผูบ้ริโภคอาจมีสินคา้ท่ี

สนใจมาก่อนแลว้และไม่ส่งผลต่อการจดัเรียงเคร่ืองสาํอางเป็นหมวดหมู่ และในขนาดเดียวกนัผูซ้ื้อในบางเหตุผลก็

ยงัใหค้วามสาํคญักบัการจดัเรียงเคร่ืองสาํอางเป็นหมวดหมู่ในระดบัมากเช่นกนั 
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     พฤติกรรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัดา้นจาํนวนช้ินท่ีซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์

กบัส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นสินคา้ท่ีมีอายแชโดวข์องประเทศเกาหลีหลายชนิด เช่น เน้ือครีม ฝุ่ น ดินสอ จาํนวน

ช้ินท่ีผูซ้ื้อต่างกนัให้ความสําคญัต่อสินคา้ท่ีมีอายแชโดวข์องประเทศเกาหลีหลายชนิด ท่ีผูซ้ื้อให้ความสําคัญใน

ระดบัแตกต่างกนั โดยจาํนวนช้ิน4 ช้ินข้ึนไปผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดและจาํนวนช้ิน1ช้ินผูซ้ื้อใหค้วามสําคญั

นอ้ยท่ีสุดกบัสินคา้ท่ีมีอายแชโดวข์องประเทศเกาหลีหลายชนิด โดยผูซ้ื้อบางรายอาจไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือหรือใชอ้ายแช

โดวข์องประเทศเกาหลีหลายชนิด เพราะแต่ละชนิดสามารถใชท้ดแทนกนัได ้แต่ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคบางกลุ่ม

กย็งัตอ้งการความหลากหลายชนิดของสินคา้อายแชโดวข์องประเทศเกาหลีใหเ้ลือกซ้ือ 

     พฤติกรรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทเมคอพัดา้นจาํนวนเงินท่ีซ้ือและส่ือทีมีอิทธิพล

ต่อการซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีตั้งร้านสะดวกในการเดินทาง รถเมลผ์่าน 

,BTS ,MRT จาํนวนเงินของผูซ้ื้อและส่ือทีมีอิทธิพลต่อการซ้ือต่างกันให้ความสําคัญต่อทาํเลท่ีตั้ งมากน้อยไม่

เหมือนกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูซ้ื้อแต่ละคนมีปัจจยัทางดา้นการเงินไม่เท่ากนั บางคนมีกาํลงัในการจ่ายมากบางคนมีนอ้ย

แต่ทุกอย่างก็ข้ึนอยู่กบัความพอใจกบัสินคา้ดว้ยว่ามีความตอ้งการระดบัไหน รวมถึงความเหมาะสมของราคาต่อ

สินคา้ และส่ือในการเขา้ถึงสินคา้และร้านจาํหน่าย ส่ือท่ีต่างกนั การรับรู้ก็อาจจะต่างกันดว้ย จนไปถึงการให้

ความสําคัญต่อท่ีตั้ งร้านและการเดินทาง อาจจะมีรถส่วนตัว หรือท่ีตั้ งร้านอยู่บริเวณใกล ้แต่ในขณะเดียวกนั

ผูบ้ริโภคบางกลุ่มก็ย่อมตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทางมาซ้ือ และไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเร่ืองท่ีจอดรถ

บริเวณร้านสาํหรับลูกคา้มากนกั เพราะอาจใชบ้ริการรถสาธารณะก่อใหเ้กิดความสะดวกในการเดินทางมากกวา่ แต่

อย่างไรก็ตามลูกคา้บางกลุ่มก็ยงัตอ้งการบริการดา้นน้ีจากร้านอยู่ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพอใจและอาํนวยความ

สะดวก  
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การแบ่งกลุ่มกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ที่มนีโยบายลงทุนภายในประเทศไทย 

Cluster Analysis of Retirement Mutual Funds which has the policy of 

investment in Thailand. 
เนตรทราย สุรวฒันาประเสริฐ0

1 และ บุญเลศิ จิตรมณโีรจน์1

2 

Netsine Surawatthanaprasert and Boonlert Jitmaneeroj 
  

  บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีจะทาํการแยกแยะความเหมือนและความต่างของขอ้มูลทางสถิติของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  ท่ี

มีนโยบายลงทุนภายในประเทศไทย ซ่ึงจะนาํขอ้มูลผลตอบแทน ความเส่ียง และความสามารถในการบริหารของ

กองทุนรวม มาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม โดยใชข้อ้มูลภาคตดัขวางระดบัทุติยภูมิอนัไดม้าจาก Morningstar และคดัเลือก

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีการดาํเนินงานมาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี ซ่ึงมีการดาํเนินงานในช่วงปี 2555-2558 มา

ทาํการศึกษา ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชท้าํการศึกษามีทั้งหมด 67 กองทุน เม่ือใชเ้ทคนิค  Cluster Analysis ทาํการจดักลุ่ม

ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ลงในแต่ละกลุ่มท่ีมีค่าผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ระยะเวลา 1 ปี),   ผลตอบแทนเฉล่ีย

ต่อปี (ระยะเวลา 3 ปี), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมรายปี (ระยะเวลา 3 ปี), ค่า

เบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี) แตกต่างกนั พบวา่สามารถแบ่งไดท้ั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มของกองทุนรวม

ท่ีใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีตํ่าในระยะสั้น จาํนวน 22 กองทุน, กลุ่มของกองทุนรวมท่ีมีค่าดชันี Sharpe สูง จาํนวน 

27 กองทุน, กลุ่มของกองทุนรวมท่ีมีค่าดชันี Sharpe และค่าอลัฟ่าตํ่า จาํนวน 4 กองทุน, กลุ่มของกองทุนรวมท่ีมี

ค่าอลัฟ่าสูง จาํนวน 11 กองทุน 
 
คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to separate statistic different of  Retirement Mutual Funds which has the policy of 
investment in Equity instruments, Bonds instruments and Mixed instruments in Thailand by using investor Return , Risk 
and The ability to manage Mutual funds to cluster analysis. Notice that this research is using secondary data from 
Morningstar, and Mutual funds which operating more than three years and performing during the period of study (i.e. 
2013 – 2015) are selected for the present research. The sample in this research consists of 67 mutual funds and by using 
cluster analysis based on different evaluation indices: 1 Year total return,  3 Years Annualized total return, standard 
deviation (3 yrs.), Beta (3 yrs.), Sharpe index (3 yrs.), and Alpha Jensen (3 yrs.) Upon completion of the research we 
found that it can be categorize in to 4 individual groups which are The group of mutual fund give the lowest 1 Year total 
return in short time with 22 mutual funds, The group of mutual fund  give the highest Sharpe ratio (3-yrs) with 27 mutual 
funds, The group of mutual fund give the lowest Sharpe ratio (3-yrs) and Jensen’s alpha (3-yrs) with 4 mutual funds and 
The group of mutual fund give the highest Jensen’s alpha(3-yrs) with 11 mutual funds  

Keywords: Cluster Analysis, Retirement Mutual Fund 
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1. บทนํา 

 

     จากปัญหาในเร่ืองของการขาดความมัน่คงทางดา้นรายไดใ้นการดาํรงชีวิตหลงัวยัเกษียณ ทาํใหป้ระชาชนตอ้งมี

การวางแผนออมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณอย่างเพียงพอ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงสาํหรับผู ้

ลงทุนท่ีตอ้งการสะสมเงินไวส้ําหรับการดาํรงชีวิตของตนเองและครอบครัวเม่ือถึงวยัเกษียณ ซ่ึงในการลงทุนนั้น 

จาํเป็นตอ้งอาศยัการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนอย่างรอบคอบ และมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาลงทุนท่ีมาก

เพียงพอ ซ่ึงในการลงทุนท่ีดี นักลงทุนจะตอ้งมีการกระจายความเส่ียงในการลงทุนอย่างเหมาะสม เช่น มีการ

กระจายการลงทุนในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท มีการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความหลากหลาย 

หลีกเล่ียงการลงทุนในธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้วา่จะใหผ้ลประกอบการตํ่า เป็นตน้ แต่ในความเป็นจริง

พบว่า ขอ้ควรปฏิบติัซ่ึงไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ เป็นเร่ืองท่ีนกัลงทุนทัว่ไปทาํไดย้าก เน่ืองจากทุกวนัน้ีการลงทุนมีความ

ซับซ้อนมากข้ึน ทาํใหน้กัลงทุนทัว่ไปตอ้งใชค้วามพยายามมากข้ึนในการทาํความเขา้ใจ นกัลงทุนบางส่วนอาจมี

เวลาไม่มากพอท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสาร หรือขาดขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบในการตดัสินใจลงทุน ตลอดจนขอ้จาํกดั

ในดา้นทุนทรัพยข์องนกัลงทุน กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการลงทุนท่ีมีความน่าสนใจ 

     งานวิจยัฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือช่วยในเร่ืองความตอ้งการขอ้มูลสําหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน เพ่ือให้ผู ้

ลงทุน มีขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนเพ่ิมข้ึน สามารถท่ีจะเลือกลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ตรงกบั

ความตอ้งการ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายของนกัลงทุน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

      ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม กรณีท่ีการดาํเนินงานของกองทุนรวมก่อใหเ้กิดกาํไร ผูล้งทุนก็จะ

ไดรั้บผลประโยชนด์งัน้ี 1. เงินปันผล 2. กาํไรจากการลงทุนในหน่วยลงทุน (Capital gain)  

      สาํหรับการหาความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม จะสามารถทาํไดโ้ดยการวดัค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σp ) 

ของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม หากมีค่ามาก กแ็สดงวา่กองทุนนั้นมีความเส่ียงมาก สาํหรับค่าเบตา้ (Beta 

Coefficient หรือ  β ) ใชว้ดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) ซ่ึงจะบอกวา่เม่ืออตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ

ตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปหน่ึงหน่วย จะมีผลทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

(ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2556)  
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ตารางที่  1  แสดงเกณฑอ์า้งอิงท่ีมอร์น่ิงสตาร์ใชใ้นการคาํนวณ 

 

นโยบายการลงทนุ เกณฑอ์า้งองิ 

กองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตราสารทนุ ดชันี SET 50 Index 

กองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตราสารหนี้ ดชันี ThaiBMA Government Bond 1-3 ปี (Total Return Index) 

กองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตราสารผสม 

คา่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัระหว่างดชันีตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศ

ไทย 75% กบัดชันี ThaiBMA Government Bond (Total Return 

Index) 25%  

ท่ีมา : มอร์น่ิงสตาร์ (2558: Online) 

 

การหาค่าเบต้าของกองทุนรวมของกองทุน สามารถคํานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้

βr =
Covrb

σb
2  

โดยให ้

βr  คือ ค่าเบตา้ของกองทุนรวม  

Covrb คือ ค่าความแปรปรวนร่วมของกองทุนรวม 

σb
2  คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด (เกณฑอ์า้งอิง) 

      อยา่งไรกต็าม สามารถท่ีจะจาํแนกระดบัการชอบ หรือการรับความเส่ียงของคนไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

      กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีชอบความเส่ียง (risk tolerance)  หมายถึง บุคคลท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงเพ่ิมข้ึน แมว้า่

ผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ รวมถึงบุคคลท่ีรับความเส่ียงได ้ แมก้ารลงทุนนั้นจะมีโอกาสเสียมากกวา่

ได ้เช่น นกัการพนนัในบ่อนการพนนั สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นตน้ 

      กลุ่มท่ี 2 พวกท่ีชอบความเส่ียงปานกลาง( risk indifferent)  หมายถึง ผูท่ี้ยอมรับความเส่ียงไดใ้นสดัส่วนเดียวกนั

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน 

      กลุ่มท่ี 3 พวกท่ีไม่ชอบรับความเส่ียง (risk aversion) หมายถึง บุคคลท่ียอมรับความเส่ียงเพ่ิมข้ึนถา้หาก      

ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, สถาบนักองทุน

เพ่ือพฒันาตลาดทุน,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553) 

      มาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe เป็นการวดัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินเม่ือเทียบกบัความเส่ียงรวม 1 หน่วย โดย

มีสมมติฐานวา่ ตลาดท่ีผูบ้ริหารหลกัทรัพยเ์ขา้ไปลงทุนเป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายความเส่ียง

จากการลงทุน เพ่ือทาํการลดความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบลงได ้(ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2556)   

      มาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen เป็นมาตรวดัท่ีอาศยัแนวคิดในการวดัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงคาํนวณตามแนวคิด capital asset pricing model (CAPM) ถา้ค่า αp ยิ่งมาก 

แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง มีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีควรจะเป็นของกองทุน

รวม ณ ระดบัความเส่ียง (βp) หน่ึง มากนัน่เอง (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2556) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี คือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนภายในประเทศไทย   

ซ่ึงยงัดาํเนินงานอยู ่ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558  

     กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายลงทุนภายในประเทศ

ไทย  ซ่ึงจดทะเบียนก่อนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 และยงัดาํเนินงานอยู ่ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 โดยเป็นกองทุนท่ี

มีขอ้มูลของตวัแปรท่ีต้องการศึกษาอย่างครบถว้น ทั้งน้ี พบว่า มีกองทุนท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขดังท่ีไดก้ล่าวมา 

จาํนวน  67 กองทุน  ซ่ึงมีการบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 18 แห่ง  จาํแนกเป็นกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน จาํนวน  24 กองทุน  นโยบายลงทุนในตราสารหน้ี จาํนวน  27 

กองทุน  นโยบายลงทุนในตราสารผสม จาํนวน  16 กองทุน   

    การเก็บรวบรวมขอ้มูล จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ของกองทุนรวม จากเวบ็

ไซน์ Mornigstar ไดแ้ก่ ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ระยะเวลา 3 ปี),   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมรายปี (ระยะเวลา 3 ปี), ค่าเบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี), ดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) และ

ค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2555 จนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2558 ตลอดจนขอ้มูลของกองทุน ไดแ้ก่ ประเภทของกองทุน และประเภทของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

    การวิเคราะห์ขอ้มูล ขั้นตอนการวิเคราะห์จะเร่ิมจากกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม (ตวัแปรเชิงปริมาณ) การ

ออกแบบการวิจยั (การวดัระยะห่างแบบ Squared Euclidean Distance และ Z-score) การกาํหนดวิธีแบ่งกลุ่ม จากนั้น

จึงทาํการอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม โดยการใช้ค่ากลาง (Mean) ของแต่ละตัวแปรในกลุ่มเป็นเกณฑ์การ

พิจารณา ซ่ึงทุกขั้นตอนเป็นระเบียบการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

    ผลท่ีไดจ้ากการทาํ Cluster Analysis สามารถแบ่งกลุ่มของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ออกมาได ้4 กลุ่มอย่างมี

นยัสาํคญั โดยพบว่ามีจาํนวน 3 กองทุน ท่ีขอ้มูลมีลกัษณะผิดปกติ (Outlier) มีค่าของขอ้มูล สูง/ตํ่า โดดเด่นไปจาก

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืนๆ  และตอ้งตดัออกจากการวิเคราะห์ ผลท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่ม แสดงดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ทั้งหมด 22 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 34.38  ไดแ้ก่ กองทุนเปิด 

JUMBO 25 เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ทิสโกหุ้น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A, กองทุนเปิด หุน้คุณค่า 

เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรี SET100 เพ่ือการ

เล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรีหุน้ปันผลเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด เค หุน้ทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด 

เค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ทหารไทย 

SET 50 เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ไทยพาณิชย ์SET 50 Index เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์น้ทุน

เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด บวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, 

กองทุนเปิด ฟินนัซ่าSET100 เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ทิสโกพ้ลทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด เฟลก็ซิเบิล

คุณค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เฟลก็ซิเบ้ิลฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงไทยผสม
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เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิดไทยพาณิชยเ์ฟลก็ซิเบ้ิล ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบ้ิลเพ่ือการ

เล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ภทัร บาลานซ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

     กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ทั้งหมด 27 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 42.19 ไดแ้ก่ กองทุนเปิด ภทัร 

พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ตราสารหน้ีคุณค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ทิสโก ้ตราสารหน้ี

เพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A, กองทุนเปิด ทิสโก ้ตราสารหน้ีมัน่คงเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด พนัธบตัรเพ่ือ

การเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ยูโอบี พนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุน

เปิด กรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหน้ีระยะกลางเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด 

กรุงศรีพนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรีพนัธบตัรระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด เค ตราสารหน้ี

เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด เค พนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหน้ีเพ่ือการ

เล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ทหารไทยธนไพศาล เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิดไทยพาณิชยพ์นัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการเล้ียงชีพ, 

กองทุนเปิด ธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ธนชาตพนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด บวัหลวง

ตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ฟิลลิปตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ภทัร อินคมัเพ่ือการเล้ียงชีพ, 

กองทุนเปิด เอม็เอฟซีตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด เอม็เอฟซีพนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด แอส

เซทพลสัตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด เค บาลานซ์เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

(แฟม) รีไทร์เมนท ์โซลูชัน่ เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ือการเล้ียงชีพ, 

     กลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ทั้งหมด 4 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 6.25  ไดแ้ก่ กองทุนเปิด ยโูอบี 

ออมทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคมัเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด โซลาริสตราสารหน้ี

เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีระยะสั้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 

    กลุ่มท่ี 4 มีจาํนวนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ทั้งหมด 11 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 17.19  ไดแ้ก่ กองทุนเปิด ยู

โอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ, 

กองทุนเปิด โซลาริสตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด บวัหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุน

เปิด ภทัร หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด กรุงศรีเฟลก็ซิเบ้ิล 2 เพ่ือ

การเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด ฟิลลิปผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ, กองทุนเปิด 

เอม็เอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพ่ือการเล้ียงชีพ 

      ผลของการคาํนวณ Crosstab ของประเภทของกองทุน และประเภทบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เม่ือพิจารณา

ค่า p-value ของ Pearson Chi-Square ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มย่อยต่างๆ มีความแตกต่างท่ีมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ในคุณสมบติัประเภทของกองทุน ส่วนคุณสมบติัประเภทของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนั้น

พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการคาํนวณค่าสถิติโดยใชวิ้ธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม และเม่ือคดัเฉพาะตวัแปรทางการเงินท่ีสามารถแบ่งกลุ่มไดอ้ย่างมีนยัสําคญั จะไดค่้า

กลางของแต่ละตวัแปรทางการเงินและของแต่ละกลุ่ม ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  2  แสดงภาพรวมค่าเฉล่ียของตวัแปรทางการเงินท่ีมีนยัสาํคญัแต่ละกลุ่ม 

 

ตวัแปรทางการเงิน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 ค่าเฉลีย่รวม 

ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ระยะเวลา 1 ปี) -8.03 2.51 1.54 -7.77 -2.94 

ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ระยะเวลา 3 ปี) 3.82 2.97 1.92 7.45 3.96 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมรายปี (ระยะเวลา 3 ปี) 

13.46 1.48 0.18 17.28 8.23 

ค่าเบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี) 1.02 0.46 0.06 1.24 0.76 

ดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) 0.17 0.90 -2.23 0.37 0.36 

ค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) 2.02 -0.18 -0.35 5.32 1.51 

จาํนวนกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่ม 22 27 4 11 64 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่สามารถระบุลกัษณะ และตั้งช่ือแต่ละกลุ่ม ตามค่ากลาง (Mean) ของตวัแปรทางการเงินได ้ดงัน้ี  
 

     กลุ่มที่ 1 ตั้งช่ือกลุ่มว่า “กองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีตํา่ในระยะส้ัน” 

     โดยพบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ เป็นกองทุนรวมท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี  

(ระยะเวลา 1 ปี) ตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ และส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารทุน และ

กองทุนประเภทกองทุนรวมผสม 

      ดา้นผลตอบแทน พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนรวมท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีในระยะสั้นท่ีตํ่า และตํ่าท่ีสุดเม่ือ

เทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ และใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวสูง โดยสูงเป็นอนัดบัท่ีสอง เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

      ดา้นความเส่ียง พบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเป็นผลรวมของความเส่ียงท่ีเป็นระบบกบัความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบสูง นัน่คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบนไปจากท่ีคาดการณ์ หรือ ค่าเฉล่ียมาก  ในส่วน

ค่าเบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี) พบวา่มีค่าสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 เช่นกนั แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นกลุ่มของกองทุนท่ี

มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) สูง โดยมีค่า βp > 1.0 นัน่คือ กองทุนรวมจะมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  

      ดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวม พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) 

เป็นบวก และมีค่าสูงเป็นอนัดบั 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูจ้ดัการกองทุนสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess 

Return) ต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงรวม (Total risk)  ใหก้บักองทุนได ้แต่ยงัทาํไดไ้ม่ดีนกั หากนาํไปเปรียบเทียบกบั 3 

กลุ่มท่ีเหลือ ในส่วนของค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบวา่มีค่าเป็นบวก นัน่คือ กองทุนจะใหผ้ลตอบแทนมากกว่าการ

ลงทุนทางตรงตามตลาด โดยมีค่าสูงเป็นอนัดบัท่ีสอง แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการ

บริหารกองทุนรวมใหมี้ผลตอบแทนมากกวา่การลงทุนทางตรงตามตลาดเป็นอนัดบั 2 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

           กลุ่มที่ 2 ตั้งช่ือกลุ่มว่า “กองทุนรวมที่มค่ีาดชันี Sharpe สูง ”  

      โดยพบว่า กลุ่มท่ี 2 มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ เป็นกองทุนรวมท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 

(ระยะเวลา 1 ปี) ดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) สูง และส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารหน้ี 
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      ดา้นผลตอบแทน พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนรวมท่ีใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีในระยะสั้นท่ีสูง และสูงท่ีสุดเม่ือ

เทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ในขณะท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวเป็นอนัดบัท่ีสาม เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ       

      ความเส่ียง พบวา่เป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเป็นผลรวมของความเส่ียงท่ีเป็นระบบกบัความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบไม่สูงนกั นัน่คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบนไปจากท่ีคาดการณ์ หรือ ค่าเฉล่ีย

นอ้ย  ในส่วนค่าเบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่ามีค่าตํ่าเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเป็นอนัดบัท่ี 3 แสดงให้

เห็นวา่เป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) ตํ่า โดยพบวา่ βp < 1.0 นัน่คือ กองทุนรวม

จะมีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด  

      ดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวม พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) 

เป็นบวก และมีค่าสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  แสดงให้เห็นว่า ผูจ้ดัการกองทุนสามารถสร้างอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงรวม (Total risk)  ใหก้บักองทุนไดสู้ง ในส่วนของ

ค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่ามีค่าเป็นลบ นัน่คือ กองทุนจะใหผ้ลตอบแทนตํ่ากว่าการลงทุนทางตรงตามตลาด 

โดยมีค่าเป็นอนัดบัท่ีสาม แสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารกองทุนรวมให้มี

ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนทางตรงตามตลาดเป็นอนัดบั 3 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ   อย่างไรก็ตาม เม่ือทาํ

การเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนโดยใชม้าตรวดัแบบ Sharpe กบัมาตรวดัแบบ Jensen แลว้ 

พบว่าผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกนั แต่เน่ืองจากมาตรวดัแต่ละตวัมีวตัถุประสงค์ต่างกนั โดยมาตรวดัแบบ Sharpe จะ

สามารถคาํนวณไดง่้ายกว่ามาตรวดัแบบ Jensen  แต่มีขอ้เสีย คือ การไม่ใหค้วามสนใจกบัความสามารถในการลด

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบของกองทุน นอกจากนั้น ประสิทธิภาพในการประเมินผลการดาํเนินงานของมาตรวดัทั้ง

สอง ยงัข้ึนกบัปริมาณขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินอีกดว้ย ดงันั้น ผูล้งทุนจะเป็นผูเ้ลือกใชเ้องวา่จะใหค้วามสาํคญั

กบัมาตรวดัไหน 

      กลุ่มที่ 3 ตั้งช่ือกลุ่มว่า “กองทุนรวมที่มค่ีาดชันี Sharpe และค่าอลัฟ่าตํา่” 

      โดยพบวา่ กลุ่มท่ี 3 มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ เป็นกลุ่มท่ีมี ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ระยะเวลา 

3 ปี) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมรายปี (ระยะเวลา 3 ปี) ค่าเบตา้ของกองทุนรวม 

(ระยะเวลา 3 ปี) ดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) ค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) ตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ และส่วน

ใหญ่จะเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารหน้ี 

      ดา้นผลตอบแทน พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนรวมท่ีใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีในระยะสั้นระดบัปานกลาง และ

เป็นอนัดบัท่ี 2 เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ในขณะท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวระดบัตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

      ดา้นความเส่ียง พบวา่เป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเป็นผลรวมของความเส่ียงท่ีเป็นระบบกบัความเส่ียง

ท่ีไม่เป็นระบบตํ่า นัน่คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบนไปจากท่ีคาดการณ์ หรือ ค่าเฉล่ียตํ่า  

ในส่วนค่าเบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี) พบวา่มีค่าตํ่าท่ีสุดเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นกลุ่มของกองทุน

ท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) ตํ่า โดยพบวา่ βp < 1.0 นัน่คือ กองทุนรวมจะมีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด 

      ดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวม พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) 

เป็นลบ และมีค่าตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ  แสดงให้เห็นว่า ผูจ้ ัดการกองทุนสามารถสร้างอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงรวม (Total risk)  ใหก้บักองทุนไดต้ํ่า ในส่วนของ
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ค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่ามีค่าเป็นลบ และตํ่าท่ีสุดเช่นเดียวกนั นัน่คือ กองทุนจะใหผ้ลตอบแทนตํ่ากว่าการ

ลงทุนทางตรงตามตลาด โดยมีค่าเป็นอนัดบัท่ีสาม แสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการ

บริหารกองทุนรวมใหมี้ผลตอบแทนมากกวา่การลงทุนทางตรงตามตลาดตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

      กลุ่มที่ 4 ตั้งช่ือกลุ่มว่า “กองทุนรวมที่มค่ีาอลัฟ่าสูง”  

      โดยพบวา่ กลุ่มท่ี 4 มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ เป็นกลุ่มท่ีมี ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ระยะเวลา 

3 ปี) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมรายปี (ระยะเวลา 3 ปี) ค่าเบตา้ของกองทุนรวม 

(ระยะเวลา 3 ปี) ค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ และส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนประเภท

กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนประเภทกองทุนรวมผสม 

      ดา้นผลตอบแทน พบวา่เป็นกลุ่มของกองทุนรวมท่ีใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีในระยะสั้นท่ีตํ่า และเป็นอนัดบัท่ี 3 

เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ในขณะท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะยาวระดบัสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

      ดา้นความเส่ียง พบวา่เป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเป็นผลรวมของความเส่ียงท่ีเป็นระบบกบัความเส่ียง

ท่ีไม่เป็นระบบสูง นัน่คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบนไปจากท่ีคาดการณ์ หรือ ค่าเฉล่ียสูง  

ในส่วนค่าเบตา้ของกองทุนรวม (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่ามีค่าสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มของ

กองทุนท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) สูง โดยพบว่า βp > 1.0 นัน่คือ กองทุนรวมจะมีความเส่ียงสูง

กวา่ตลาด  

      ดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวม พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) 

เป็นบวก และมีค่าสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  แสดงให้เห็นว่า ผูจ้ดัการกองทุนสามารถสร้าง

อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงรวม (Total risk)  ใหก้บักองทุนไดสู้ง ในส่วน

ของค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบวา่มีค่าเป็นบวก และสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนั นัน่คือ กองทุนจะใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า

การลงทุนทางตรงตามตลาด โดยเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารกองทุนรวมใหมี้ผลตอบแทน

มากกวา่การลงทุนทางตรงตามตลาดสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

      เม่ือพิจารณาผลการคาํนวณทางสถิติค่า Crosstab และ Chi-Square Test ดา้น ประเภทของกองทุน พบวา่สามารถ

คดัแยกกองทุนรวมในแต่ละกลุ่ม ออกเป็นกลุ่มของกองทุนประเภทต่างๆ ได ้ โดยจะพบว่าประเภทของกองทุนกบั

กลุ่มของกองทุน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่อยู่

ใน กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวน 15 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 68.2 กองทุนรวมตราสารหน้ีส่วนใหญ่อยูใ่น กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวน 23 

กองทุน คิดเป็นร้อยละ 85.2 และกองทุนรวมผสมส่วนใหญ่อยูใ่น กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวน 7 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 46.7 

      ส่วนผลการคาํนวณทางสถิติ ดา้นประเภทบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พบว่าประเภทของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนกบั กลุ่มของกองทุนไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

      การลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีตํา่ในระยะส้ัน 

      กองทุนกลุ่มน้ีไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงๆ ในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนกลุ่มน้ีเป็น

กลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูง เหมาะกบันกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (risk tolerance)  สามารถยอมรับความเส่ียง

เพ่ิมข้ึน แมว้่าผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีน้อยกว่า รวมถึงบุคคลท่ีรับความเส่ียงได ้แมก้ารลงทุนนั้นจะมี

โอกาสเสียมากกวา่ได ้ และนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียงปานกลาง (risk indifferent)  สามารถยอมรับความเส่ียงไดใ้น
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สัดส่วนเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน ในดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมซ่ึงวดัจากค่า

ดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี) และค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการ

บริหารในระดบัปานกลาง ถา้เปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน สาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีมีความสามารถ

ในการบริหารสูงเป็นปัจจยัสาํคญั อาจไม่เหมาะกบักองทุนกลุ่มน้ี 

      การลงทุนในกองทุนรวมที่มค่ีาดชันี Sharpe สูง  

       กองทุนกลุ่มน้ีเหมาะสําหรับนักลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงๆ ในระยะเวลาอนัสั้น อีกทั้งเป็นกลุ่มของ

กองทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า จึงเหมาะกบันกัลงทุนพวกท่ีไม่ชอบรับความเส่ียง (risk aversion) สามารถยอมรับความ

เส่ียงเพ่ิมข้ึนถา้หากผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นสูงกว่าความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน  หรือนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (risk 

tolerance)  และนักลงทุนท่ีชอบความเส่ียงปานกลาง (risk indifferent)  ก็สามารถท่ีจะลงทุนได้เช่นกัน ในด้าน

ความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมซ่ึงวดัจากค่าดชันี Sharpe (ระยะเวลา 3 ปี)พบว่ามีค่าสูงท่ีสุด นัน่คือ ณ 

ความเส่ียงท่ีเท่ากนั กองทุนกลุ่มน้ีจะทาํผลตอบแทนไดดี้ท่ีสุด ส่วนค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่ามีค่าเป็นลบ 

แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารกองทุนรวมใหมี้ผลตอบแทนตํ่ากว่าการลงทุน

ทางตรงตามตลาด สาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารสูงเป็นปัจจยัสําคญั 

อาจไม่เหมาะกบักองทุนกลุ่มน้ี 

      การลงทุนในกองทุนรวมที่มค่ีาดชันี Sharpe และค่าอลัฟ่าตํา่ 

      กองทุนกลุ่มน้ีไม่เหมาะสาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนสูงๆ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ จึงเหมาะกบันกัลงทุนพวกท่ีไม่ชอบรับความเส่ียง 

(risk aversion) สามารถยอมรับความเส่ียงเพ่ิมข้ึน ถา้หากผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นสูงกว่าความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน  

หรือนักลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (risk tolerance)  และนักลงทุนท่ีชอบความเส่ียงปานกลาง (risk indifferent)  ก็

สามารถท่ีจะลงทุนไดเ้ช่นกนั ในดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมซ่ึงวดัโดยจากค่าดชันี Sharpe 

(ระยะเวลา 3 ปี) และค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารตํ่าท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน ดงันั้น นกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารสูงเป็นปัจจยั

สําคัญ อาจไม่เหมาะกับกองทุนกลุ่มน้ี แต่หากต้องการมองหากองทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า และสามารถยอมรับ

ผลตอบแทนระยะยาวท่ีตํ่าได ้กส็ามารถเลือกท่ีจะลงทุนในกองทุนกลุ่มน้ีได ้

      การลงทุนในกองทุนรวมที่มค่ีาอลัฟ่าสูง  

      กองทุนกลุ่มน้ีเหมาะสาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนสูงๆ ในระยะยาว อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากเป็น

กลุ่มของกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ จึงไม่เหมาะสาํหรับนกัลงทุนท่ีไม่ชอบรับความเส่ียง 

(risk aversion) ผูท่ี้สนใจจะลงทุน ควรเป็นนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (risk tolerance)  หรือนกัลงทุนท่ีชอบความ

เส่ียงปานกลาง (risk indifferent)  ในดา้นความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมซ่ึงวดัจากค่าดชันี Sharpe 

(ระยะเวลา 3 ปี) และค่าอลัฟ่า (ระยะเวลา 3 ปี) พบว่าเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหารใน

ระดบัสูง ดงันั้น จึงเป็นกลุ่มของกองทุนท่ีเหมาะสาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีมีความสามารถใน

การบริหารสูงเป็นปัจจยัสาํคญั ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว และสามารถท่ีจะยอมรับความเส่ียงท่ีสูงได ้ 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1008 

 
 

บรรณานุกรม 
 
     ภาษาไทย 
 

กฤษดา มาสมบูรณ์.  2550.    “ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการ  

       เล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สาขาวิชา 

       เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง.  

กลัยา วินิชยบ์ญัชา และ ฐิตา วินิชยบ์ญัชา.  2557.  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.  พิมพค์ร้ังท่ี 

14.  สถานท่ีพิมพ:์ โรงพิมพส์ามลดา. 

กลัยา วินิชยบ์ญัชา.  2554.    การวคิราะห์สถติขิั้นสูงด้วย SPSS for Windows.  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  สถานท่ีพิมพ:์ บริษทั 

ธรรมสาร จาํกดั. 

จิรัตน ์สงัขแ์กว้.  2540.  การลงทุน.  สถานท่ีพิมพ:์ โรงพิมพ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

จิรัตน ์สงัขแ์กว้.  2544.  การลงทุน.  สถานท่ีพิมพ:์ โรงพิมพ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

ทตัธนนนัท ์ควรสุภา.  2551.  “การวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย.”  รายงานการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  2558. บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: 

https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/securities.aspx 

ธนยัวงศ์ กีรติวานิชย ์และภสัรา ชวาลกร.  2549.    รู้วิเคราะห์ เจาะเร่ือง กองทุนรวม.  จาํนวน 15,000 เล่ม.  พิมพ์

คร้ังท่ี 1.  สถานท่ีพิมพ:์ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง จาํกดั (มหาชน). 

ธนยัวงศ ์กีรติวานิชย ์และภสัรา ชวาลกร.  2556.    รู้วิเคราะห์ เจาะเร่ือง กองทุนรวม. จาํนวน 5,000 เล่ม.  พิมพค์ร้ัง

ท่ี 3.  สถานท่ีพิมพ:์ บริษทั บุญศิริการพิมพ ์จาํกดั. 

นฐัพล อศัวแกว้ฟ้า.  2551.  “ศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวม   และกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว ในประเทศไทย.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

บุญชยั วิริยะยรรยงสุข.  2551.  “วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชยก์บัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารในประเทศไทย.”  รายงาน

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้. 

พรรณิพร วงศบ์ณัฑิต. 2548 “การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกองทุน

รวม” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.   

มอร์น่ิงสตาร์.  2558. ข้อมูลเกีย่วกบักองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx?Site=th&LanguageId=th-TH 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน.  2556.    ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์. จาํนวน 3,000 เล่ม.  

พิมพค์ร้ังท่ี 18.  สถานท่ีพิมพ:์ บริษทั พรินท ์ซิต้ี จาํกดั. 

http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx?Site=th&LanguageId=th-TH


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1009 

 
 
ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพ่ือพฒันาตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  

2553. การวางแผนเพ่ือวยัเกษยีณ.   หลกัสูตรวางแผนการเงิน ชุดวิชาท่ี 4.  สถานท่ีพิมพ:์ -. 

สาธิต บวรสนัติสุทธ์ิ.2558.วยัเกษยีณวยัอนัตราย [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1432175078624.pdf 

สุกญัญา ภู่สุวรรณรัตน์.  2553.  “การประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในประเทศไทย.”  

รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

หอการคา้. 

 

ภาษาต่างประเทศ 
 

Kumar, Nooney L. and  Devi , Rama  V.  2011.  “ Cluster analysis of matual funds.”  International Journal of 

multidisciplinary Reserch. Vol.1, issue 5: 24-47. 

Morningstar.  2015.  Annualised Return [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: http://datalab.morning 

star.com/knowledgebase/aspx/Article.aspx?ID=285 

Morningstar.  2009.  Modern Portfolio Theory (MPT) Statistics [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/ 

MethodologyPapers/MorningstarMPTStatistics_Methodology.pdf 

Morningstar.  2005.  Morningstar Standard Deviation and Sharpe Ratio Methodology [ออนไลน์]. เข้าถึงได้

จาก: http://corporate.morningstar.com/US/documents/ 

MethodologyDocuments/MethodologyPapers/StandardDeviationSharpeRatio_Definition.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/
http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/StandardDeviationSharpeRatio_Definition.pdf
http://corporate.morningstar.com/US/documents/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1010 

 
 

การศึกษาความสามารถในการเลยีนแบบดชันีอ้างองิและประสิทธิภาพในด้านราคาของ

กองทุนรวมอทีีเอฟตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

A Study of Tracking Ability and Pricing Efficiency of Equity ETFs  

Listed on the Stock Exchange of Thailand 

จิราภา วาสุเทพรังสรรค์1 และ ภัทรกติติ์ เนตินิยม2 

Jirapa Vasuteprangsan and Pattaragit Netiniyom 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงและประสิทธิภาพในดา้นราคาของ

กองทุนอีทีเอฟตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยการศึกษาถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุนกบัดชันีอา้งอิง ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิและราคาปิด ณ ส้ิน

วนัของกองทุน ส่วนเบ่ียงเบนระหวา่งราคาปิด ณ ส้ินวนักบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน และการคงอยูข่องส่วน

เพ่ิมและส่วนลดของกองทุนอีทีเอฟตราสารทุน 10 กองทุนไดแ้ก่ กองทุน TDEX, ENGY, 1DIV, EBANK, TH100, 

ENY, EFOOD, ECOMM, EICT และ ESET50 ซ่ึงจะทาํการศึกษาในช่วงเวลาท่ีกองทุนอีทีเอฟดงักล่าวเขา้จด

ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกจนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 โดยใชส้มการถดถอย

อยา่งง่าย ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่มีเพียงกองทุน TDEX, ENGY, ENY, EFOOD, และ ECOMM เท่านั้นท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงใกลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิงแต่ไม่สามารถสรุปไดว้า่กองทุน Equity ETFs ทั้ง 10 กองทุนนั้น

มีประสิทธิภาพในดา้นราคา เน่ืองจากกองทุนทั้ง 10 กองทุนนั้นมีความแตกต่างระหวา่งราคาปิด ณ ส้ินวนักบัมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน และมีการคงอยูข่องส่วนเพ่ิม/ส่วนลดดว้ย 
 

คาํสาํคัญ: กองทุนอีทีเอฟตราสารทุน, ดัชนีอ้างอิง, มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

Abstract 

The purpose of this research is to evaluate the tracking ability and pricing efficiency of Equity ETFs listed on the 

Stock Exchange of Thailand. In this paper, I examine the tracking difference, pricing deviation between trading 

price and NAV of ETFs and persistence of premium/discounts in the market of 10 Equity ETFs: TDEX, ENGY, 

1DIV, EBANK, TH100, ENY, EFOOD, ECOMM, EICT and ESET50 during the period from the first trading day 

of each Equity ETFs until October 31, 2015 by using simple regression. The results of regression show that only 

ETFs TDEX, ENGY, ENY, EFOOD and ECOMM have return and risk closely to their benchmarks but due to the 

difference between market price and NAV of ETFs and the persistence of premium/discount for more than one 

trading day, all of Equity ETFs are not priced efficiently. 

Keywords: Equity ETFs, Benchmark, Net asset value (NAV) 
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1.บทนํา 
 

     ตลาดการเงินในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท์างการเงินหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการ

ลงทุนของผูล้งทุน ไม่วา่จะเป็นการลงทุนในตราสารทุน ไดแ้ก่ หุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธ์ิ การลงทุนในตราสารหน้ี 

ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ และหุน้กูภ้าคเอกชน การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ออปชนั 

(Options) และ ฟิวเจอร์ (Futures) รวมทั้งการลงทุนในกองทุนรวม เป็นตน้ ซ่ึงการลงทุนในกองทุนรวมนั้นจะมี

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเป็นผูคิ้ดคน้กองทุนรวมท่ีมีนโยบายใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดและความชอบ

ในการลงทุนของผูล้งทุนท่ีแตกต่างกนัออกไปรวมถึงการรับนวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่จากต่างประเทศเขา้

มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยดว้ย อยา่งเช่นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) ซ่ึงเป็นกองทุนรวม

ประเภทกองทุนเปิด ท่ีมีการจดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกบัหุน้ โดยผูล้งทุนสามารถส่งคาํ

สัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นราคาแบบ Real Time ซ่ึงเหมือนกบัการซ้ือขายหุน้ทัว่ไปในตลาด

หลกัทรัพยจ์ากลกัษณะดงักล่าวน้ีทาํใหก้องทุนรวมอีทีเอฟนั้นมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป ท่ีไม่สามารถ

ทาํการซ้ือขายไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีกองทุนรวมอีทีเอฟยงัเป็นกองทุนท่ีมีกลยทุธ์การลงทุนในเชิงอนุรักษ(์Passive 

Strategy) ท่ีมุ่งเนน้ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิงมากท่ีสุด จึงทาํใหส้ามารถลด

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกองทุน อีกทั้งยงัเป็นการช่วยกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไดอี้กดว้ยโดยกองทุน

รวมอีทีเอฟท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี 4 ประเภท ดงัน้ี คือกองทุนรวมอีทีเอฟตรา

สารทุนในประเทศ (Equity ETFs) กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหน้ี (Bond ETFs) กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนใน

ต่างประเทศ (Foreign ETFs) และกองทุนรวมอีทีเอฟสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity ETFs) หรือ Gold ETFs ท่ีมุ่งสร้าง

ผลตอบแทนอา้งอิงดชันีราคาทองคาํซ่ึงในปัจจุบนักองทุนรวมอีทีเอฟประเภทท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่ง

ทุนหรือกองทุน Equity ETFs นั้น เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่

กองทุนรวมอีทีเอฟประเภทอ่ืน 

     งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงและวดัประสิทธิภาพใน

ดา้นราคาของกองทุน Equity ETFs ซ่ึงผูวิ้จยัมุ่งหวงัวา่งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชนต่์อผูศึ้กษา ทาํใหส้ามารถ

ประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษถึ์งความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงและประสิทธิภาพในดา้นราคาของ

กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีอา้งอิงจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีเกีย่วกบักลยุทธ์ในการเลยีนแบบดชันีอ้างองิ (Index Tracking Strategies) 

      กลยุทธ์ในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงนั้นจะใชก้บักองทุนรวมท่ีมีนโยบายเชิงอนุรักษ ์ (Passive Management Strategy) 

ซ่ึงมุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ Physical Replication และ 

Synthetic Replication หรือ Swap-based Replicationซ่ึง IOSCO (2013) ไดอ้ธิบายลกัษณะของกลยทุธ์ดงักล่าวไว ้

ดงัน้ี 
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     1. Physical Replication คือ การท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพยข์องดชันีอา้งอิงเพ่ือท่ีจะเลียนแบบดชันี

อา้งอิงในลกัษณะเตม็รูปแบบ (Full Replication) โดยผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการลงทุนในตราสารทุนหรือหุน้ใน

สดัส่วนท่ีเหมือนกนักบัดชันีอา้งอิง นอกจากน้ีกลยทุธ์การเลียนแบบดชันีอา้งอิงแบบ Physical Replication ยงัใช้

วิธีการเลียนแบบแบบบางส่วนหรือการสุ่มตวัอยา่งตวัแทน (Partial Replication or Representative Sampling) 

     2. Synthetic Replication หรือ Swap-based Replication คือ การท่ีกองทุนรวมทาํการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย

วิธีการทาํสญัญาแลกเปล่ียน (Swap) กบัคู่สญัญา (Swap Counterparty) ซ่ึงการเลียนแบบดชันีอา้งอิงประเภทน้ี 

ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลยทุธ์และสดัส่วนการลงทุนท่ีแตกต่างไปจากดชันีอา้งอิง 

2. ทฤษฎีเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการเลยีนแบบดัชนีอ้างองิของกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF Tracking Efficiency) 

     ในการศึกษาประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น สามารถทาํไดโ้ดยการวดัค่า 

Tracking Difference ซ่ึงเป็นการคาํนวณความแตกต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีของกองทุนรวมอีทีเอฟ

และดชันีอา้งอิง (ESMA, 2012: 4) ซ่ึงถา้กองทุนรวมอีทีเอฟกองใดมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง 

กองทุนรวมอีทีเอฟกองนั้นจะมีผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนกบัดชันีอา้งอิงท่ีตํ่านอกจากน้ียงั

สามารถวดัความผนัผวนประจาํวนัเฉล่ียของความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนของกองทุนรวมอีทีเอฟและดชันี

อา้งอิงโดยการคาํนวณหาค่า Tracking Error (TE) (ESMA, 2012: 4) ซ่ึงถา้กองทุนรวมอีทีเอฟกองใดมีค่า TE ท่ีตํ่า 

แสดงวา่กองทุนรวมอีทีเอฟกองนั้นมีผลตอบแทนท่ีเบ่ียงเบนและคลาดเคล่ือนไปจากผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง

นอ้ย จึงส่งผลใหก้องทุนรวมอีทีเอฟกองดงักล่าวมีความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง 

3. ทฤษฎีเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในด้านราคาและประสิทธิภาพในการเลยีนแบบดัชนีอ้างองิ

ของกองทุนรวมอทีเีอฟ 

     ในการวดัประสิทธิภาพในดา้นราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น สามารถดูไดจ้ากความเท่าเทียมกนัของราคาตลาด

และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟ กล่าวคือ ราคาตลาดของกองทุนรวมอีทีเอฟจะตอ้งเท่ากบัหรือใกล ้

เคียงกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟในขณะท่ีในการวดัประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง

ของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น สามารถดูไดจ้ากความเท่าเทียมกนัของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟและ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของดชันีอา้งอิง (Charupat and Miu, 2011) 

4. ทฤษฎีการคงอยู่ของส่วนเพิ่มส่วนลด (Persistence of the Price Deviations) 

     ส่วนเพ่ิม (Premium) ของกองทุน Equity ETFs คือ การท่ีในตลาดมีราคาเสนอซ้ือ (Bid) ของหน่วยลงทุนอีทีเอฟ

มากกวา่การเสนอขาย (Ask) จะส่งผลทาํใหร้าคาตลาดของหน่วยลงทุนอีทีเอฟสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ 

กองทุนในทางกลบักนัถา้ในตลาดมีผูข้ายหน่วยลงทุนอีทีเอฟมากกวา่ผูซ้ื้อ จะส่งผลใหห้น่วยลงทุนอีทีเอฟนั้นถูกซ้ือ

ขายท่ีราคาส่วนลด (Discount) ซ่ึงกคื็อ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอีทีเอฟจะตํ่ากวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน

นัน่เอง ซ่ึงถา้กองทุนรวมอีทีเอฟกองใดมีประสิทธิภาพในดา้นราคา ส่วนเพ่ิมส่วนลดหรือส่วนเบ่ียงเบนระหวา่ง

ราคาตลาดและมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้นจะหายไปภาย 1 วนัท่ีทาํการซ้ือขาย (Trading Day) 

สาเหตุท่ีใช ้ 1 วนัท่ีทาํการซ้ือขายเป็น Cut-Off นั้น เน่ืองจากการสัง่ซ้ือ (Creation) และการขายคืน (Redemption) 

หน่วยลงทุนอีทีเอฟนั้นจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีปิดตลาดการซ้ือขายในแต่ละวนั (Charteris, 2013: 6) แต่อยา่งไรกต็าม 

Kayali (2007) and Delcoure and Zhong (2007) ไดเ้สนอวา่ ในการพิจารณาการคงอยูข่องส่วนเพ่ิมส่วนลด เพ่ือศึกษา
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ถึงประสิทธิภาพในดา้นราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น สามารถขยายเวลาออกไปไดเ้ป็น 2 วนั กล่าวคือ ถา้กองทุน

รวมอีทีเอฟกองใดมีระยะเวลาการคงอยูข่องส่วนเพ่ิมส่วนลดเพ่ิมเป็น 2 วนัท่ีทาํการซ้ือขาย แสดงวา่กองทุนรวมอีที

เอฟกองนั้นมีประสิทธิภาพในดา้นราคาเช่นกนั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

     Rompotis (2009) ไดท้าํการศึกษาความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงของกองทุนรวม Vanguard ETF และ

กองทุนรวม Vanguard Index Fund จากผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ กองทุนรวม Vanguard ETF และกองทุนรวม 

Vanguard Index Fund นั้น มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงเฉล่ียท่ีเท่ากนั 

     Charteris (2013) ไดท้าํการศึกษาถึงประสิทธิภาพในดา้นราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟในประเทศแอฟริกาใต ้โดย

แบ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีลงทุนในประเทศ 4 กองทุน และกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน 

จากการศึกษาพบวา่มี 5 กองทุนท่ีซ้ือขายอยูท่ี่ราคาส่วนเพ่ิม (Premium) คือ มีราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของกองทุน และอีก 2 กองทุนท่ีเหลือนั้นมีการซ้ือขายอยูท่ี่ราคาส่วนลด (Discount) คือ มีราคาตลาดตํ่ากวา่มูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน แต่เน่ืองจากการคงอยูข่องส่วนเบ่ียงเบนระหวา่งราคาตลาดและมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

กองทุนรวมอีทีเอฟเหล่าน้ีนั้น จะหายไปภายในสองวนัท่ีทาํการซ้ือขาย จึงสามารถสรุปไดว้า่กองทุนรวมอีทีเอฟใน

ประเทศแอฟริกาใตท้ั้งหมด 7 กองทุนนั้นมีประสิทธิภาพในดา้นราคา 

     Bas and Sarioglu (2015) ไดท้าํการศึกษาถึงความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง และประสิทธิภาพในดา้น

ราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟจาํนวน 16 กองทุน ในประเทศตุรกี โดยไดท้าํการทดสอบ Tracking Errorซ่ึงจากผล

การศึกษาพบวา่ กองทุนรวมอีทีเอฟทั้งหมด 16 กองทุนนั้นมีความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง รวมทั้งมี

ประสิทธิภาพในดา้นราคาเน่ืองจากราคาตลาดนั้นมีค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมและปราศจาก

โอกาสในการทาํกาํไรจากส่วนต่างของราคาอีกดว้ย 

     Purohit and Malhotra (2015) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง และประสิทธิภาพใน

ดา้นราคาของกองทุนรวม Equity ETF ในประเทศอินเดีย จาํนวนทั้งส้ิน 6 กองทุน จากผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ 

กองทุนรวม Equity ETF ดงักล่าวน้ีไม่มีความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง เน่ืองจากมีค่า Tracking Error ท่ี

ค่อนขา้งสูงมาก สาํหรับการวดัประสิทธิภาพในดา้นราคานั้นพบวา่ ราคาตลาดของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้นมีค่าตํ่ากวา่

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ซ่ึงส่งผลทาํใหก้องทุนรวม Equity ETF ดงักล่าวน้ีถูกซ้ือขายท่ีราคาส่วนลด 

ประกอบกบัการคงอยูข่องส่วนเบ่ียงเบนระหวา่งราคาตลาดและมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนนั้นจะหายไป

ภายใน 3 และ 5 วนัซ่ึงมากกกวา่ 2 วนัทาํการซ้ือขาย จึงทาํใหก้องทุนรวม Equity ETF ทั้ง 6 กองทุนน้ีไม่มี

ประสิทธิภาพในดา้นราคา 
 

3.วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     งานวิจยัฉบบัน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายวนัของราคาปิดและมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน Equity ETFs จาํนวนทั้งส้ิน 

10 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุน TDEX, ENGY, 1DIV, EBANK, TH100, ENY, EFOOD, ECOMM, EICT และ ESET50 

และอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีท่ีแต่ละกองทุนใชอ้า้งอิง โดยไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากบลูมเบิร์ก 
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(Bloomberg) ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ีกองทุน Equity ETFs แต่ละกองทุนเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก จนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ซ่ึงมีรายละเอียดของวนัท่ีกองทุนเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นวนัแรก ดงัน้ี กองทุน TDEX: 6 กนัยายน 2550, ENGY: 7 สิงหาคม 2551, 1DIV: 16 

สิงหาคม 2554, EBANK: 20 พฤศจิกายน 2555, TH100: 21 กมุภาพนัธ์ 2556, ENY: 19 มีนาคม 2556, EFOOD: 2 

เมษายน 2556, ECOMM: 11 มิถุนายน 2556, EICT: 27 สิงหาคม 2556 และ ESET50: 26 มีนาคม 2557 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.ทาํการทดสอบ t-Test: Paired Two Sample for Means ระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุน 

Equity ETFs และดชันีอา้งอิง และทดสอบ F-Test Two-Sample for Variances ระหวา่งความเส่ียงของอตัรา

ผลตอบแทนรายวนัของกองทุน Equity ETFs และดชันีอา้งอิง จากสมมติฐาน ดงัน้ี 

   H0: Average Daily Return of Equity ETFs = Average Daily Return of Benchmark Index  

             H1: Average Daily Return of Equity ETFs ≠ Average Daily Return of Benchmark Index 

                   H0: Variance of Equity ETFs Daily Return = Variance of Benchmark Daily Return  

             H1: Variance of Equity ETFs Daily Return ≠  Variance of Benchmark Daily Return 

      2. ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนรายวนัของกองทุน Equity ETFs กบัดชันีอา้งอิง โดยใช้

สมการถดถอยอยา่งง่ายซ่ึงมีสมการ ดงัน้ี 

     𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡  =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡                                              (1) 

สมการท่ี 1 สมการถดถอยอยา่งง่ายแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETFs กบัดชันี

อา้งอิง 

โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดงัน้ี 

  H0: α = 0; อตัราผลตอบแทนของกองทุนเท่ากบัดชันีอา้งอิง 

               H1: α ≠ 0; อตัราผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากบัดชันีอา้งอิง 

               H0: β = 1; กองทุนมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมีสัดส่วนการลงทุนท่ีเท่ากบัดชันีอา้งอิง  

               H1: β ≠ 1; กองทุนมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมีสัดส่วนการลงทุนท่ีไม่เท่ากบัดชันีอา้งอิง 

 

     3. วดัประสิทธิภาพในดา้นราคาของกองทุน Equity ETFsโดยทาํการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง ราคาปิด ณ 

ส้ินวนั (Closing Price) และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของกองทุนโดยใชโ้ดยใชส้มการถดถอยอยา่งง่ายซ่ึงมี

สมการ ดงัน้ี 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽(𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡) +  𝜀𝜀𝑡𝑡                                                              (2) 

สมการท่ี 2 สมการถดถอยอยา่งง่ายแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิกบัราคาปิด ณ ส้ินวนัของ

กองทุน Equity ETFs 

โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดงัน้ี 

  H0: α = 0; มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนเท่ากบัราคาปิด ณ ส้ินวนั 
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              H1: α ≠ 0; มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนไม่เท่ากบัราคาปิด ณ ส้ินวนั 

  H0: β = 1; มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบัราคาปิด ณ ส้ินวนั 

              H1: β ≠ 1; มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบไม่เท่ากบัราคาปิด ณ ส้ินวนั 
 

     4. ทาํการคาํนวณคาํนวณหาส่วนเบ่ียงเบนของราคา (Price Deviations) หรือส่วนเพ่ิมและส่วนลดของกองทุน 

Equity ETFs และทาํการวิเคราะห์การคงอยูข่องส่วนเพ่ิมและส่วนลดวา่ส่วนเพ่ิมและส่วนลดนั้นจะหายไปภายใน

หน่ึงวนัท่ีทาํการซ้ือขายหรือไม่ โดยใชส้มการถดถอยอยา่งง่าย ซ่ึงมีสมการดงัน้ี 

 

                                                             PDt   = α+ β× PDt-1   + εt                                                           (3)         

สมการท่ี 3 สมการถดถอยอยา่งง่ายเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนเพ่ิมและส่วนลดของกองทุน Equity ETFs ณ 

วนัท่ี t และส่วนเพ่ิมและส่วนลดของกองทุน Equity ETFs ณ วนัท่ี t-1 

โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดงัน้ี 

     H0: β = 0; ไม่มีการคงอยูข่องส่วนเพ่ิม/ส่วนลด 

                                                          H1: β ≠ 0; มีการคงอยูข่องส่วนเพ่ิม/ส่วนลด 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ t-test: Paired Two Sample for Means ระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุน

และดชันีอา้งอิง และ F-Test Two-Sample for Variances  ระหวา่งความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนรายวนัของ

กองทุน Equity ETFs และดชันีอา้งอิง 

 

ETFs/Indices Mean Variance t-stat t 

critical 

Prob. F-stat F 

critical 

Prob. n 

TDEX/SET50 
0.0331/ 

0.0329 

2.2330/ 

2.2550 
0.03142 1.9612 0.9749 1.0099 1.0919 0.4130 1990 

ENGY/ SET 

Energy 

& Utilities 

0.0136/ 

0.0138 

2.9380/ 

2.9790 
-0.0222 1.9613 0.9823 1.0141 1.0982 0.3845 1752 

1DIV/ SET High 

Dividend 30 

0.0062/ 

0.0029 

1.0180/ 

1.0580 
0.0785 1.9618 0.9375 1.0389 1.1165 0.2482 1267 

EBANK/SET 

Banking 

0.0057/ 

0.0014 

1.4410/ 

1.5020 
0.07791 1.9626 0.9379 1.0426 1.1409 0.2673 887 

TH100/ 

SET100 

-0.0051/ 

-0.0134 

1.2230/ 

1.3580 
0.12933 1.9636 0.8971 1.1109 1.1659 0.0897 654 
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ENY/SET 

Energy and 

Utilities Sector 

-0.0219/ 

-0.0337 

1.6960/ 

1.7310 
0.81098 1.9637 0.4177 1.0208 1.1685 0.3978 636 

EFOOD/ SET 

Food and 

Beverage Sector 

-0.0034/ 

-0.0245 

1.4850/ 

1.2390 
1.54809 1.9638 0.1221 1.1986 1.1411 0.0120 623 

 

ECOMM/ SET 

Commerce 

0.0042/ 

0.0013 

1.5740/ 

1.5500 
0.23796 1.9640 0.8120 1.0151 1.1462 0.4282 583 

 

EICT/ SET 

Information & 

Communication 

Technology 

0.0999/ 

0.0095 

32.0950/ 

1.8370 
0.35529 1.9648 0.7225 17.4757 1.1597 0.0026 495 

 

ESET50/ 

SET50 

0.0006/ 

-0.0015 

0.7850/ 

0.7920 
0.02427 1.9660 0.9807 1.0081 1.2184 0.4682 396 

 

      จากตารางท่ี 1 พบวา่ค่า t-stat ของ Equity ETFs ทุกกองทุนท่ีคาํนวณไดน้อ้ยกวา่ ค่า t วิกฤต และค่า Prob. มีค่า

มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ H0  แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุน Equity ETFs ทุกกองทุนและ

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของดชันีอา้งอิงนั้นมีค่าไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 และหากพิจารณาค่า F-test จะพบวา่ ค่า F-stat ของกองทุน TDEX, ENGY, 1DIV, EBANK, TH100, ENY, 

ECOMM, และ ESET50 มีค่านอ้ยกวา่ค่า F วิกฤต และค่า Prob.มีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ H0 แสดงวา่ความ

เส่ียงของอตัราผลตอบแทนรายวนัของกองทุน Equity ETFs และความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันี

อา้งอิงนั้นมีค่าไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีอา้งอิงกบักองทุน Equity ETFs 
 

ETFs Alphas t-value Prob. Betas t-value R-square n 

TDEX 0.0010 (0.1370) 0.8910 0.9840** (-5.3333) 0.9780 1990 

ENGY 0.0000 (0.0220) 0.9820 0.9750** (-5.0000) 0.9630 1752 

1DIV 0.0060 (0.2210) 0.8250 -0.0350** (-36.9640) 0.0210 1267 

EBANK 0.0060 (0.1390) 0.8900 0.0740** (-28.0610) 0.0610 887 

TH100 -0.0060 (-0.1360) 0.8920 -0.0610** (-28.6760) 0.0430 654 

ENY 0.0100 (0.7080) 0.4790 0.9510** (-4.4550) 0.9230 636 
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EFOOD 0.0220 (1.6650) 0.0960 1.0520** (4.3333) 0.9240 623 

ECOMM 0.0030 (0.2410) 0.8100 0.9790* (-2.1000) 0.9450 583 

EICT 0.0950 (0.3750) 0.7080 0.5260** (-2.5348) 0.1600 495 

ESET50 0.0008 (0.0065) 1.0000 -0.0340** (-20.6800) 0.0014 396 

*Statistically not different from unity at 1% level. **Statistically different from unity at 1% level. 

         จากตารางท่ี 2 พบวา่ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีอา้งอิงกบักองทุน 

Equity ETFs โดยใชส้มการถอดถอยอยา่งง่ายนั้น ค่าสมัประสิทธ์แอลฟ่าของทั้ง 10 กองทุน มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์

และไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เน่ืองจากค่า Prob. ของทุกกองทุน มีค่ามากกวา่ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีเรา

คาดหวงัใหค่้าสมัประสิทธ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากบัศูนยแ์ละไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เพ่ือแสดงวา่กองทุน Equity ETFs นั้น มี

อตัราผลตอบแทนท่ีเท่ากบัดชันีอา้งอิง เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของกองทุน ECOMM 

นั้นมีค่าไม่แตกต่างจากหน่ึงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในขณะท่ีกองทุน TDEX, 

ENGY, ENY และ EFOOD ถึงแมจ้ะมีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ท่ีแตกต่างจากหน่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 แต่ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ของกองทุนดงักล่าวน้ีกย็งัคงมีค่าใกลเ้คียงหน่ึงมาก ดงันั้นจึงสามารถสรุป

ไดว้า่ กองทุน ECOMM, TDEX, ENGY, ENY และ EFOOD นั้นมีความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง โดยท่ี

กองทุน ECOMM ใชก้ลยทุธ์การเลียนแบบดชันีอา้งอิงแบบ Full Replication ในขณะท่ีกองทุน TDEX, ENGY, ENY 

และ EFOOD นั้นใชก้ลยทุธ์การเลียนแบบดชันีอา้งอิงแบบ Partial Replication 
 

ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาตลาดกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน Equity ETFs 

ETFs Alphas t-value Prob. Betas t-value R-square n 

TDEX -.01300** (-5.4430) 0.0000 1.0000*** (-1.0000) 1.0000 1990 

ENGY 0.0100* (2.3700) 0.0180 0.9990*** (-2.0000) 0.9990 1752 

1DIV 0.0660 (1.5240) 0.1280 0.9950*** (-1.2500) 0.9830 1267 

EBANK 0.0310 (1.2420) 0.2140 0.9950*** (-1.0000) 0.9820 887 

TH100 0.0900** (3.8070) 0.0000 0.9800**** (-4.0000) 0.9810 654 

ENY 0.0340 (1.6120) 0.1080 0.9940*** (-1.5000) 0.9890 636 

EFOOD -0.0220 (-1.0520) 0.2930 1.0050*** (1.2500) 0.9890 623 
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ECOMM 0.0620** (2.5740) 0.0100 0.9910*** (-2.2500) 0.9890 583 

EICT 3.5780** (6.8480) 0.0000 0.3020**** (-8.6173) 0.0280 495 

ESET50 0.1730** (4.8410) 0.0000 0.9670**** (-4.7143) 0.9790 396 

*Significant at 5% level. ***Statistically not different from unity at 1% level. 

** Significant at 1% level. ****Statistically different from unity at 1% level. 

     จากตารางท่ี 3 พบวา่ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาตลาดกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน Equity 

ETFs โดยใชส้มการถดถอยอยา่งง่ายนั้น พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของกองทุน 1DIV, EBANK, ENY และ 

EFOOD มีค่าไม่แตกต่างจากศูนยแ์ละไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของกองทุนTDEX, 

ENGY,TH100, ECOMM, EICT,และ ESET50 นั้น แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย

ละ 95 และ 99 ตามลาํดบั ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีวา่ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของกองทุน Equity ETFs ควรมีค่าเท่ากบั

ศูนย ์เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ พบวา่กองทุน TDEX, ENGY, 1DIV, EBANK, ENY, EFOOD และECOMM 

นั้น มีค่าไม่แตกต่างจากหน่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิและราคาปิด ณ ส้ินวนัของกองทุนดงักล่าวน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจึง

สามารถสรุปไดว้า่ กองทุน 1DIV, EBANK, ENY และ EFOOD นั้นมีประสิทธิภาพในดา้นราคาเน่ืองจากมีมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิและราคาปิด ณ ส้ินวนัท่ีเท่ากนัและมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากนัอีกดว้ย 
    

ตารางที่ 4 ผลสรุปการคงอยูข่องส่วนเพ่ิมและส่วนลดของกองทุน Equity ETFs 
 

 βPD 

(t-1) 

Prob. βPD 

(t-2) 

Prob. βPD 

(t-3) 

Prob. βPD 

(t-4) 

Prob. βPD 

(t-5) 

Prob. βPD 

(t-6) 

Prob. 

TDEX 0.457 0.000 0.211 0.000 0.128 0.000 0.122 0.000 0.070 0.002 0.038 0.104 

ENGY 0.234 0.000 0.077 0.001 0.011 0.648       

1DIV 0.093 0.001 0.071 0.012 
-

0.073 
0.009 0.029 0.289     

EBANK 0.172 0.000 0.014 0.673         

TH100 0.303 0.000 0.094 0.017 0.078 0.075       

ENY 0.175 0.000 0.093 0.019 0.047 0.233       

EFOOD 0.375 0.000 0.019 0.618         

ECOMM 0.209 0.000 0.058 0.155         

EICT 0.913 0.000 0.138 0.002 0.037 0.418       

ESET50 0.471 0.000 -0.012 0.811         
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     จากตารางท่ี 4 พบวา่กองทุน TDEX มีการคงอยูข่องส่วนเพ่ิม/ส่วนลดเป็นระยะเวลา 5 วนั, กองทุน ENGY 2 วนั, 

กองทุน 1DIV 3 วนั, กองทุน EBANK 1 วนั, กองทุน TH100 2 วนั, กองทุน ENY 2 วนั, กองทุน EFOOD 1 วนั, 

กองทุน ECOMM 1 วนั, กองทุน EICT 2 วนั และกองทุน ESET50 1 วนั ตามลาํดบั  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     ในส่วนของการศึกษาเร่ืองความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิงของกองทุน Equity ETFs ทั้งในส่วนของ

การทาํการทดสอบโดยวิธี t-test: Paired Two Sample for Means และ F-Test Two-Sample for Variances พบวา่

กองทุน TDEX, ENGY, 1DIV, EBANK, TH100, ENY, ECOMM, และ ESET50 มีความสามารถในการเลียนแบบ

ดชันีอา้งอิง เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนรายวนัท่ีเท่ากนักบัดชันีอา้งอิง รวมทั้งมีความเส่ียงของอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนักบัของดชันีอา้งอิงดว้ย ในการทดสอบดว้ยสมการถดถอยอยา่งง่ายเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETFs และดชันีอา้งอิงนั้นพบวา่ กองทุน ECOMM, TDEX, ENGY, 

ENY และ EFOOD นั้น เป็นกองทุนท่ีมีความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง โดยท่ีกองทุน ECOMM นั้น ใช้

กลยทุธ์การเลียนแบบดชันีแบบ Full Replication ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการลงทุนในตราสารทุน

หรือหุน้ในสดัส่วนท่ีเหมือนกนักบัดชันีอา้งอิง ในขณะท่ีกองทุน TDEX, ENGY, ENY และ EFOOD ใชก้ลยทุธ์แบบ 

Partial Replication กล่าวคือ ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการสุ่มตวัอยา่งหุน้เพ่ือมาลงทุนในพอร์ตการลงทุนบางส่วน 
 

     ในส่วนของการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในดา้นราคาของกองทุน Equity ETFs นั้น กรณีของการทดสอบดว้ย

สมการถดถอยอยา่งง่ายพบวา่ มีเพียงกองทุน 1DIV, EBANK, ENY และ EFOOD ท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นราคา 

สาํหรับการทดสอบการเกิดส่วนเพ่ิม/ส่วนลดนั้น พบวา่กองทุน TDEX, ENGY, 1DIV, EBANK, TH100, ENY, 

EFOOD, ECOMM และ ESET50 ซ้ือขายกนัท่ีราคาส่วนลด (Discount) คือ การท่ีราคาปิด ณ ส้ินวนัมีค่านอ้ยกวา่

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ในขณะท่ีกองทุน EICT นั้น มีการซ้ือขายท่ีราคาส่วนเพ่ิม (Premium) คือ การท่ีราคา

ปิด ณ ส้ินวนัทาํการมีค่ามากกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ทุกกองทุนนั้นมีส่วนเบ่ียงเบน

ของราคาหรือมีส่วนเพ่ิมและส่วนลดเกิดข้ึน และเม่ือทาํการทดสอบการคงอยูข่องส่วนเพ่ิมและส่วนลด พบวา่ส่วน

เพ่ิมและส่วนลดของทุกกองทุนนั้นจะไม่หายไปภายในหน่ึงวนัท่ีทาํการซ้ือขาย ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ กองทุน 

Equity ETFs ทั้ง 10 กองทุน ไม่มีประสิทธิภาพในดา้นราคา 

      อยา่งไรกต็ามในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETFs และดชันีอา้งอิงท่ีไม่

รวมเงินปันผล ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของกองทุนและดชันีอา้งอิงโดย

นาํเงินปันผลเขา้มาทาํการคาํนวณดว้ย เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีละเอียดแม่นยาํและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  
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Branch banking, Capital Adequacy Ratio and Macro Economic Factors  
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ธนภัทร จันทาพูน1และณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชัย2 

Tanaphat Jantapoon and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไรในงบการเงินกบัจาํนวนสาขา สัดส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพยเ์ส่ียง  ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อ  เพ่ือใชปั้จจยัดงักล่าวเป็นส่ิงสะทอ้นโอกาสใน

การตกแต่งกาํไรในงบการเงิน โดยศึกษาจากแนวคิดของ Beneish’s Model ซ่ึงคาํนวณเป็นค่า M-Score จากงบ

การเงินของหลกัทรัพย ์หลกัทรัพย ์แลว้นาํมาหาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระทั้ง4 ตวัแปร โดยใชแ้บบจาํลองทาง

เศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Model) แบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Square : OLS) ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ สาํหรับธนาคารขนาดใหญ่ ตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไรมีความสัมพนัธ์

เชิงลบกบัจาํนวนสาขาท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 95 มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัสดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีระดบั

นยัสาํคญัท่ี 99  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงิน

เฟ้อทัว่ไป สําหรับธนาคารขนาดกลาง  ตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับสัดส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 95  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ี

ระดบันยัสาํคญัท่ี 95 มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 90 และไม่มีความสมัพนัธ์กบั

จาํนวนสาขา สาํหรับธนาคารขนาดเลก็ ตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลิตภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 95  และไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนสาขา,สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์

เส่ียง และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 

 

คาํสาํคัญ : การตกแต่งกาํไร, จาํนวนสาขา, สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง, ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ, 

อัตราเงินเฟ้อ 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate a relationship between the probability of earnings manipulation and 

its driving factors including number of bank branches, capital adequacy ratio (CAR), gross domestic product 

(GDP), and inflation in the banking sector of The Stock Exchange of Thailand (SET). Investigating these factors 

is expected to reflect the probability of earnings manipulation in financial statement. The researcher studied the 

probability of earnings manipulation using Beneish’s Model and calculated Beneish M-score from the financial 

statements of listed commercial banks in the SET. Based on the calculated Beneish M-scores, the researcher then 

determined the relationship between the probability of earnings manipulation and four independent variables.  

The results of this study showed that for large-sized banks, Manipulation Index was negatively related to capital 

adequacy ratio (CAR) at the 99% confidence level; Manipulation Index was negatively related to number of 

banking branches at the 95% confidence level; Manipulation Index was positively related to gross domestic product 

(GDP) at the 90% confidence level. In contrast, Manipulation Index was not significantly related to inflation. For 

medium-sized banks, Manipulation Index was positively related to capital adequacy ratio (CAR) and gross 

domestic product (GDP) at the 95% confidence level; Manipulation Index was positively related to inflation at the 

90% confidence level. On the other hand, Manipulation Index was not significantly related to number of banking 

branches. For small-sized banks, Manipulation Index was positively related to gross domestic product (GDP) at 

the 95% confidence level. Conversely, Manipulation Index was not significantly related to capital adequacy ratio 

(CAR), number of banking branches, and inflation.         

 

Keywords: Earnings Manipulation, Branch banking, Capital Adequacy Ratio, Gross domestic product, Inflation 
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1. บทนํา 
 

     สถาบนัการเงิน ถือว่าเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทและความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ ความน่าเช่ือถือของสถาบนั

การเงินจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการตรวจสอบการบริหารงานให้มีความโปร่งใส เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

เศรษฐกิจ แมว้่าโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตจะมีนอ้ย แต่ความรุนแรงของการเกิดค่อนขา้งมีขนาดใหญ่ การตกแต่ง

ขอ้มูลงบการเงินท่ีเกินความเป็นจริง ส่อใหเ้กิดการทุจริตในงบการเงิน(Financial Statement Fraud : FSF) ถือว่าเป็น

ส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารท่ีสามารถเกิดไดท้ั้งระดบัพนักงาน และระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงเคย

เกิดข้ึนมาแลว้ในต่างประเทศ และประเทศไทยในอดีต ปัจจุบนัมีองคก์รต่างๆท่ีเขา้มาตรวจสอบการบริหารงานของ

สถาบนัการเงินอยา่งเขม้งวด ทาํใหล้ดโอกาสการเกิดการทุจริตไดม้ากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามการตรวจสอบการทุจริต

ยงัตอ้งมีอยู่ เพ่ือรักษามาตรฐานของการรายงานขอ้มูลทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง ปัจจยัดา้นจาํนวนสาขา ปัจจยัดา้นสดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ปัจจยัดา้นผลผลิต

มวลรวมภายในประเทศ และปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ ว่ามีความสัมพนัธ์ต่อตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไรในงบ

การเงินของกลุ่มหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ เพ่ือให้ผล

การศึกษาสามารถนาํไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนได ้ตลอดจนสามารถทราบโอกาสท่ี

จะเกิดการตกแต่งกาํไรในงบการเงิน หากปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงไป ทาํให้เป็นอีกแนวทางหน่ึงของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการป้องกนัการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 งานศึกษาของกฤษณา กัมปนาทโกศล (2551) ไดศึ้กษาการตกแต่งกาํไรกบัสดัส่วนการก่อหน้ี พบว่าการตกแต่ง

กาํไรไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัสัดส่วนการก่อหน้ี โดยวดัการตกแต่งกาํไรจากรายการคา้งรับ คา้งจ่าย 

โดยดุลพินิจของผูบ้ริหาร (Discretionary Accrual: DCA) และวดัสดัส่วนการก่อหน้ีของกิจการจากอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity Ratio)  

2.2 งานศึกษาของเบ็ญจวรรณ ชาติจอหอ (2550) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ความ

เช่ือมัน่ต่องบการเงินและภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีบริษทัจดทะเบียน มีความเห็นดว้ยกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ความเช่ือมัน่ต่องบการเงินและ

ภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัมาก  

2.3 งานศึกษาของสุชลธา บุพการะกลุ (2551) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรท่ีใชแ้ทนการ

กาํกบัดูแลมีเพียงขนาดคณะกรรมการของบริษทัเท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัผลการดาํเนินงานท่ีวดัโดยอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.4 ทฤษฎีโอกาสในการตกแต่งกาํไรของ Beneish 

Dr.Messod Beneish แห่งมหาวิทยาลยั Indiana สหรัฐอเมริกา ไดท้าํการวิจยัเชิงประจกัษ ์เม่ือปี ค.ศ. 1999 เก่ียวกบั

แนวคิดในการตกแต่งกาํไรในงบการเงิน สรุปสาระสําคญัคือ โอกาสในการตกแต่งกาํไร(Earning manipulation) 
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เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัดา้นเสถียรภาพของตลาดหลกัทรัพย ์ งบการเงินตอ้งจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานทางการบญัชี เพ่ือให้

ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้โดยการบนัทึกบญัชีแบ่งเป็น เกณฑเ์งินสด (Cash basis) และเกณฑค์งคา้ง 

(Accrual basis) ซ่ึงเกณฑเ์งินสดคือ เกณฑก์ารบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเม่ือกิจการไดรั้บและจ่ายเงินไปจริง โดยไม่

คาํนึงถึงงวดเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนเกณฑค์งคา้ง คือ เกณฑก์ารบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย โดยตอ้งคาํนึงถึงงวดเวลา

ในการรับและจ่ายเงินไปจริง เพ่ือให้แสดงผลการดาํเนินงานของแต่ละงวดเวลาอย่างเหมาะสม ดงันั้นการบนัทึก

บญัชีตามเกณฑค์งคา้ง จึงตอ้งปรับปรุงรายการเพ่ือให้ไดผ้ลการดาํเนินใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงและถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

Beneish ไดท้าํการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพยากรณ์การตกแต่งกาํไร โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 74 บริษทัท่ีมี

การตกแต่งกาํไร ในช่วงปี 1982-1992 โดยบริษทัท่ีมีการตกแต่งบญัชีกาํหนดใหมี้ค่า M เท่ากบั 1 และบริษทัท่ีไม่มี

การตกแต่งบญัชีกาํหนดให้มีค่า M เท่ากบั 0 ประกอบกบัการนาํอตัราส่วน 8 อตัราส่วนไดแ้ก่ DSRI, GMI, AQI, 

SGI, DEPI, SGAI, LVGI, TATA มาใชใ้นการสร้างแบบจาํลองท่ีใชใ้นการจาํแนกการตกแต่งกาํไร โดยใชวิ้ธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยเ พ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้แบบจําลอง 

โพรบิตในการคาํนวณโอกาสท่ีงบการเงินจะมีการตกแต่งกาํไร ดงัภาพท่ี 1 โดยค่า M-Score ท่ีไดจ้ากแบบจาํลองยิ่ง

สูงแสดงถึงโอกาสท่ีมีการตกแต่งกาํไรก็จะสูงข้ึน ซ่ึงตามการศึกษาของ Beneish ใชเ้กณฑก์ารตดัสินท่ี M-Score 

มากกวา่ -1.78 ถือวา่มีโอกาสท่ีจะมีการตกแต่งบญัชี 

โดยมีแบบจาํลอง ตามการศึกษาของ Beneish  ดงัน้ี 

Manipulation Index ห รื อ  M-Score = -4.840 + 0.920(DSRI) + 0.528(GMI) + 0.404 (AQI) +0.0892(SGI)  

           +0.155(DEPI)-0.172(SGAI) + 4.679(TATA) – 0.327(LVGI) 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดป้ระยุกต์ใชใ้นแบบจาํลองของ Beneish ประกอบไปดว้ย 8 อตัราส่วนทางการเงินท่ีถูก

คาํนวณมาจากงบการเงินของบริษทันั้นๆ โดยแต่ละอตัราส่วนสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

     Days' Sales in Receivable Index (DSRI) เป็นอตัราส่วนของลูกหน้ีการคา้ต่อยอดขายของปีท่ีพิจารณาต่อลูกหน้ี

การคา้ต่อยอดขายของปีก่อนหนา้ ซ่ึงดชันีน้ีใชว้ดัว่ายอดลูกหน้ีการคา้และยอดขายของ 2 ปีติดต่อกนันั้นมีความ

สมดุลหรือไม่ หากอตัราส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ท่ีรายไดแ้ละกาํไรจะถูกทาํใหสู้งเกินจริงยิ่งมีมาก  

     Gross Margin Index (GMI)  เป็นอตัราส่วนของกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายปีก่อน ต่อ กาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายของ

ปีท่ีพิจารณา หาก GMI มีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงสัญญาณเชิงลบของกิจการ ย่อมเป็นไปไดท่ี้จะทาํการตกแต่งกาํไร       

     Asset Quality Index (AQI) เป็นอตัราส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซ่ึงไม่รวมรายการสินทรัพย์ถาวรต่อ

สินทรัพยร์วม และใชใ้นการวดัสดัส่วนของสินทรัพยร์วม ซ่ึงดชันีน้ี เป็นอตัราส่วนของคุณภาพของสินทรัพยข์องปี

ท่ีพิจารณาต่อคุณภาพของสินทรัพยข์องปีก่อนหนา้ ดชันีน้ีเป็นมาตรวดัการเปล่ียนแปลงความเส่ียงของสินทรัพย ์

หาก AQI มีค่ามากกวา่ 1 มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีกิจการจะมีการตกแต่งตน้ทุน   

     Sale Growth Index (SGI) เป็นอตัราส่วนของยอดขายปีท่ีพิจารณาต่อยอดขายของปีก่อน กิจการท่ีมีการเติบโต

จะถูกมองว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะตกแต่งกําไร เน่ืองจากสถานะทางการเงินและความต้องการเงินทุนเป็น

แรงผลกัดนัท่ีทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งทาํการตกแต่งกาํไร นอกจากน้ีกิจการท่ีมีการเติบโตหากประสบกบัการท่ีราคาหุน้

ของกิจการลดลง กิจการเหล่าน้ีอาจจะมีแรงจูงใจในการตกแต่งกาํไรมากกวา่กิจการท่ีไม่มีการเจริญเติบโต  
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      Depreciation Index  (DEPI) เป็นอตัราส่วนของ ค่าเส่ือมราคาของปีก่อนต่อค่าเส่ือมราคาของปีท่ีพิจารณา การ

ท่ี DEPI มีค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่การตดัค่าเส่ือมราคาอยู่ในระดบัตํ่า จึงมีความเป็นไปไดท่ี้กิจการจะปรับเพ่ิมอายุการ

ใชง้านของสินทรัพยซ่ึ์งทาํใหก้าํไรของกิจการเพ่ิมสูงข้ึน  

     Sale, General and Administrative Expanse Index (SGAI) เป็นอตัราส่วนของ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ

ต่อยอดขายของปีท่ีพิจารณา ต่อค่าใชจ่้ายในการขายและบริการต่อยอดขายของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบริหารกบัยอดขายมีความสมัพนัธ์กนั ถา้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนโดยท่ียอดขายไม่เพ่ิม ถือวา่

เป็นการส่งสญัญาณเตือนถึงการตกแต่งกาํไร  

     Leverage Index (LVGI) เป็นอตัราส่วนของ หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของปีท่ีพิจารณา ต่อ หน้ีสินรวมต่อ

สินทรัพย์รวมของปีก่อน หาก LVGI มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการก่อหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน ยิ่งเป็น

แรงจูงใจใหผู้บ้ริหารหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชี เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนของเงินทุน   

     Total Accruals to Total Assets Index (TATA)  รายการคงค้างรวมคํานวณจากการเปล่ียนแปลงในบัญชีเงินทุน

หมุนเวียนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาต่อสินทรัพยร์วม รายการคงคา้งมกัถูกใชใ้นการประเมินว่าผูบ้ริหารทาํการปรับแต่งกาํไร 

 

3.วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิของขอ้มูลงบการเงินของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารทั้งหมด 11 ธนาคาร 

ขอ้มูลจาํนวนสาขาธนาคาร ขอ้มูลสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคาร ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ และขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป โดยเป็นขอ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2547 – ไตรมาส 

2 ปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ิน 44 ไตรมาส โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดงัน้ี 

     1.คาํนวณค่า M-Score จากขอ้มูลงบการเงิน ไดแ้ก่งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงิน

สด ตามรูปแบบของ Beneish’s Model ทั้งหมด 11 ธนาคาร แลว้นํามาหาค่าเฉล่ีย เพ่ือนําค่าเฉล่ียนั้นมาใช้เป็น

ตวัแทนของกลุ่มธนาคารทั้งหมด 3 กลุ่ม ในการหาความสมัพนัธ์ของค่า  M-Score กับ จํานวนสาขาของธนาคาร 

สดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อ 

     2.วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression 

Model) ในรูปแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) ดว้ยโปรแกรม EVIEWS  

 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลค่าเฉลีย่ M-Score ของแต่ละกลุ่มธนาคาร   

  โดยทาํการคาํนวณค่า M-Score ของแต่ละธนาคารจากงบการเงิน แลว้นาํมาเฉล่ียตามกลุ่มของธนาคาร โดย

แบ่งเป็นค่า M-Score เฉล่ียของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ผลดงัภาพท่ี 2  
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รูปภาพที่ 1 แสดงค่า M-Score เฉล่ียของแต่ละกลุ่มธนาคาร 

     ค่า M-Score ในตารางดงักล่าว สามารถแสดงถึงโอกาสท่ีกิจการมีการตกแต่งกาํไรเกิดข้ึน โดยยิ่งค่า M-Score ยิ่ง

สูง ยิ่งมีโอกาสในการตกแต่งกาํไรสูงข้ึน แต่ถา้พิจารณาตามหลกัเกณฑข์อง Beneish ท่ีใชค่้า M-Score ท่ีมากกว่า  

-1.78 ถือว่ามีโอกาสในการตกแต่งกาํไร ดงันั้นจึงพบเพียงแต่กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ในไตรมาสท่ี 2 ปีพ.ศ. 2550 

เท่านั้นท่ีมีโอกาสในการตกแต่งกาํไร ค่า M-Score เท่ากบั -1.75 ซ่ึงมากกวา่ -1.78 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  

โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares: OLS) และผา่นการทดสอบปัญหาต่างๆภายใตส้มมติฐานของสมการถดถอย โดยไดผ้ลสรุปของสมการดงัน้ี 

      แบบจาํลองที่ 1 ธนาคารขนาดใหญ่ 

 

LMscore _  =  -11.6984 – 3.1657 1_ln −∆ tLAsset - 1.1646 LBranch _ln   

(1.9088)*     (-4.3670)***                          (-2.1518)**     

+ 1.1650 Gdpln  - 0.0048 1−tInflation   

               (1.7921)*               (-0.3082)ns             

  
2R     =  0.4250  F - statistic     =  6.8380 

Adjusted 2R   =  0.3629  Prob. (F-statistic)   = 0.0003 

 Durbin-Watson stat = 2.3009  N      = 44 
 

ค่าในวงเลบ็คือ ค่า t – statistic ของค่าสมัประสิทธ์ิ 

ns หมายถึงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ         

 *** หมายถึง มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99%    

 **   หมายถึง มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

*   หมายถึง มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% 
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     แบบจาํลองท่ี 1 พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( 2R ) มีค่า เท่ากบั 0.4250 หมายความวา่ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ่ จาํนวนสาขาของธนาคารขนาดใหญ่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ค่า M-Score เฉล่ียของ

ธนาคารขนาดใหญ่ ไดร้้อยละ 42.50 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.3009 ค่าท่ี

คาํนวณไดต้กอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ  F-Statistic (F-test) มีค่า

เท่ากบั 6.8380 หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob. (F-Statistic) ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.0003 ซ่ึง มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึง

ทาํการปฎิเสธสมมติฐานหลกั หมายถึง ตวัแปรอิสระในสมการอย่างน้อย 1 ตวัมีนัยสําคญัต่อตวัแปรตาม และ

ค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบวา่ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเฉล่ียของธนาคารขนาด

ใหญ่  มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 99 ส่วนตวัแปร จาํนวนสาขาของธนาคารขนาดใหญ่ 

มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญร้อยละ 95  และตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญร้อยละ 90 ตามลาํดับ ส่วนตัวแปร อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม  

 

     แบบจาํลองที ่2 ธนาคารขนาดกลาง 

 

MMscore _  =  -7.9663 + 0.8327 2_ln −∆ tMAsset + 0.6774 MBranch _ln∆   

                 (-3.0148)**       (2.0572)**                          (1.5246) ns     

   + 0.3676 Gdpln + 0.0297 1−tInflation   

     (2.0686)**               (1.9798)*             

  

2R     =  0.2487  F - statistic     =  2.9785 

Adjusted 
2R   =  0.1652  Prob. (F-statistic)   = 0.0319 

 Durbin-Watson stat = 2.0674  N      = 44 

 

ค่าในวงเลบ็คือ ค่า t – statistic ของค่าสมัประสิทธ์ิ 

ns หมายถึงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ         

 **   หมายถึง มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

*   หมายถึง มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% 

     แบบจาํลองท่ี 2 พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( 2R ) มีค่า เท่ากบั 0.2487 หมายความวา่ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเฉล่ียของธนาคารขนาดกลาง จาํนวนสาขาของธนาคารขนาดกลาง ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ค่า M-Score เฉล่ียของ

ธนาคารขนาดกลางไดร้้อยละ 24.87 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.0674 ค่าท่ี

คาํนวณไดต้กอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ  F-Statistic (F-test) มีค่า

เท่ากบั 2.9785 หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob. (F-Statistic) ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.0319 ซ่ึง มีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึง

ทาํการปฎิเสธสมมติฐานหลกั หมายถึง ตวัแปรอิสระในสมการอย่างน้อย 1 ตวัมีนัยสําคญัต่อตวัแปรตาม และ
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ค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบวา่ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเฉล่ียของธนาคารขนาด

กลาง และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 และตวัแปร 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 90  ส่วนตวัแปร  จาํนวนสาขาของ

ธนาคารขนาดกลาง ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

 

     แบบจาํลองที่ 3 ธนาคารขนาดเลก็ 

 

SMscore _  =   -8.3836 - 0.1942 SAsset _ln∆ - 0.1959 SBranch _ln∆   

(-2.7533)**       (-0.4858) ns                          (-0.4997)ns     

+ 0.4425 Gdpln + 0.0009 1−tInflation   

               (2.1957)**               (0.0473) ns             

  

2R     =  0.1207  F - statistic     =  1.3041 

Adjusted 
2R   =  0.0281  Prob. (F-statistic)   = 0.2859 

 Durbin-Watson stat = 1.3165  N      = 44 

 

ค่าในวงเลบ็คือ ค่า t – statistic ของคา่สมัประสิทธ์ิ 

ns หมายถึงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ         

 **   หมายถึง มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

     แบบจาํลองท่ี 3 พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( 2R ) มีค่า เท่ากบั 0.1207 หมายความวา่ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

สดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเฉล่ียของธนาคารขนาดเลก็ จาํนวนสาขาของธนาคารขนาดเลก็ ผลิตภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ค่า M-Score เฉล่ียของธนาคาร

ขนาดเลก็ ไดร้้อยละ 12.07 ส่วนค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.3165 ค่าท่ีคาํนวณได้

ตกอยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ค่าสถิติ  F-Statistic (F-test) มีค่าเท่ากบั 1.3041 

หรืออาจพิจารณาจากค่า Prob. (F-Statistic) ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.2859 ซ่ึง มีค่ามากกว่า 0.05 จึงทาํการยอมรับ

สมมติฐานหลกั หมายถึง ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีนยัสาํคญัต่อตวัแปรตาม และค่าสถิติ T-Statistic (T-test) พบว่า 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ตวัแปร ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบั

นยัสาํคญัร้อยละ 95 ส่วนตวัแปร สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเฉล่ียของธนาคารขนาดเลก็ จาํนวนสาขาของ

ธนาคารขนาดเลก็ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

 

5.อภิปรายผลการศึกษา 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆไดด้งัน้ี ตวัแปรสัดส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพยเ์ส่ียงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไร สําหรับธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

ความสมัพนัธ์ของทั้งสองตวัแปรเป็นความสัมพนัธ์เชิงลบ กล่าวคือ เม่ือสดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ิมข้ึน 
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จะส่งผลใหค่้า M-Score ท่ีเป็นตวัช้ีวดัโอกาสในการตกแต่งกาํไรลดลง นัน่หมายความว่า การท่ีสัดส่วนเงินกองทุน

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ิมสูงข้ึน ถือว่าธนาคารมีความมัน่คงในเร่ืองของการรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงใน

การดาํเนินงานสูงข้ึน ทาํให้ธนาคารมีการปล่อยสินเช่ือไดม้ากข้ึน กาํไรจากการดาํเนินงานก็ย่อมเพ่ิมสูงข้ึนตาม 

ดงันั้นโอกาสท่ีธนาคารจะมีการตกแต่งกาํไรย่อมลดลง  แต่อย่างไรก็ตามสาํหรับธนาคารขนาดกลาง ความสัมพนัธ์

ของทั้งสองตวัแปรกลบัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก  นัน่หมายความว่า เม่ือสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ิม

สูงข้ึน ธนาคารขนาดกลางกลบัมีโอกาสในการตกแต่งกาํไรมากข้ึน เน่ืองจากวา่การใหสิ้นเช่ือท่ีมากข้ึนของธนาคาร

ขนาดกลาง ไม่ทาํใหอ้ตัราการเติบโตของผลประกอบการท่ีสูงข้ึนในอตัราเดียวกนักบัธนาคารขนาดใหญ่และขนาด

เล็ก โดยสาเหตุอา้งอิงจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (Net Interest Margin : NIM) ของธนาคาร

ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัเดียวกนัในอตัราท่ีสูง ส่วนธนาคารขนาดกลางจะตํ่าท่ีสุด เช่น ใน

ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2558 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

มีค่าเท่ากบั 2.62%, 2.45% และ 2.74% ตามลาํดบั ดงันั้นเม่ือสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

ให้สินเช่ือเพ่ิมสูงข้ึน ธนาคารขนาดกลางจึงมีโอกาสในการตกแต่งกาํไรเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับผล

ประกอบการของกลุ่มธนาคารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือมีเศรษฐกิจขยายตวัและมีการใหสิ้นเช่ือมากข้ึน 

     สาํหรับความสัมพนัธ์ของจาํนวนสาขาและโอกาสในการตกแต่งกาํไรท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบในธนาคารขนาด

ใหญ่และขนาดเลก็ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดว้่า จาํนวนสาขาของธนาคารท่ีเพ่ิมข้ึน ถือว่าธนาคารมีช่องทาง

ในการเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นทางหน่ึงในการขยายขนาดของธุรกิจ ทาํให้ผลการดาํเนินงานของธนาคารมี

กาํไรเพ่ิมข้ึน ทาํใหโ้อกาสท่ีธนาคารจะตกแต่งกาํไรในงบการเงินลดนอ้ยลง ส่วนธนาคารขนาดกลางความสมัพนัธ์

ของทั้งสองตวัแปรกลบัมีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวก หมายความว่าเม่ือธนาคารขนาดกลางเพ่ิมจาํนวนสาขาเพ่ิมมาก

ข้ึน กลบัมีโอกาสในการตกแต่งกาํไรในงบการเงินมากข้ึน เป็นเพราะในส่วนของการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ ตวั

แปรจาํนวนสาขาของธนาคารขนาดกลางในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา ยงัไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั

กบัธนาคารขนาดใหญ่และธนาคารขนาดเลก็ 

     ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศกบัโอกาสในการตกแต่งกาํไรมีความสัมพนัธ์

เชิงบวก ในทั้งสามขนาดธนาคาร หมายความว่า เม่ือมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน โอกาสท่ี

ธนาคารจะตกแต่งกาํไรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ดงักล่าวในแนวทางท่ีว่า 

มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันั้นมูลค่าผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศท่ีสูงข้ึน จึงเป็นส่ิงช้ีวดัการเติบโตของธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ธนาคารตอ้งมีการดาํเนินกลยุทธ์ต่างๆ

เพ่ือใหผ้ลประกอบการเติบโตไปพร้อมๆกบัเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหธ้นาคารมีโอกาสในการตกแต่งกาํไรใน

งบการเงินเพ่ิมมากข้ึน เม่ือมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 

     สาํหรับความสมัพนัธ์ของอตัราเงินเฟ้อและโอกาสในการตกแต่งกาํไรของธนาคารขนาดใหญ่ ความสมัพนัธ์ของ

ทั้งสองตวัแปรเป็นความสัมพนัธ์เชิงลบ กล่าวคือ เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน โอกาสในการตกแต่งกาํไรในงบการเงินก็

จะลดลง ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย ทาํใหต้น้ทุนการกูย้ืมเงินของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน ผลกัดนัใหธ้นาคารปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย ทั้งดอกเบ้ียเงิน

ฝากและดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก และมีการปรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูก่้อนอตัรา
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ดอกเบ้ียเงินฝาก ทาํใหธ้นาคารมีกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน โอกาสท่ีธนาคารจะตกแต่งกาํไรก็จะลดลง ส่วนธนาคารขนาดกลาง

และขนาดเลก็ การท่ีตน้ทุนของธนาคารเพ่ิมสูงข้ึนทาํใหก้าํไรของธนาคารลดลง จึงเป็นโอกาสท่ีธนาคารขนาดกลาง

และขนาดเลก็จะมีการตกแต่งกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน ตามความสัมพนัธ์ในเชิงบวกของอตัราเงินเฟ้อ

และโอกาสในการตกแต่งกาํไรของธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็  

     อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเพียงการศึกษาโอกาสในการตกแต่งกาํไรเท่านั้น ตามรูปแบบของ Beneish’s 

Model ซ่ึงในความเป็นจริงอาจไม่พบการตกแต่งกาํไรในงบการเงินก็เป็นได ้ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการใหน้กัลงทุนหรือ

ผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากงานศึกษาช้ินน้ี ศึกษาขอ้มูลจากงบการเงินและขอ้มูลดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจลงทุน 
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บทคดัย่อ 
 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์การใชก้ลไกการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการบ่งช้ีการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนล่วงหนา้ 1 ปี โดยครอบคลุมบริษทัจดทะเบียน

ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมจาํนวน 547 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือบริษทัท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนระหว่างปี พ.ศ. 

2554 – 2558 จาํนวน 27 ราย และกลุ่มบริษทัท่ีไม่เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจาํนวน 520 ราย และไดก้าํหนดตวัแปร

อิสระรวม 10 ตวัแปร โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี (56-1) 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2557 ดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค ผลลพัธ์ท่ีไดค้าด

ว่าจะเป็นแนวทางให้ผูใ้ชง้บการเงินนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไป เช่น ใชต้ดัสินใจในการ

ลงทุนสาํหรับนกัลงทุน และลดความเส่ียงในการเกิดความเสียหายล่วงหนา้สาํหรับบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้ 

คาํสาํคัญ:  การกาํกับดูแลกิจการ, การเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอน, การพยากรณ์  

Abstract 

This research aims to study and analysis using corporate governance mechanisms of the listed companies in the 

Stock Exchange of Thailand to investigate indicator one-year in advance on the possible delisting covering most 

sector. The date of 547 companies and were collected and separates as 27 possible delisting companies during 

2011- 2015 and 520 non-possible delisting companies for comparison and use to 10 independent factors With 

financial statements, annual reports and annual information filing (56-1) during 2010 - 2014 by descriptive statistics 

and logistic regression analysis. The results are expected to guide the users of financial statements to make a 

decision on any further i.e. investment decisions for investor and reduce the risk of in advance on damage   for 

listed companies. 

Keywords: Corporate Governance, the Possible Delisting, Prediction 
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1. บทนํา 

 

     จากประสบการณ์วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ของประเทศไทยทั้งสองคร้ัง คือในปีพุทธศกัราช 2540 เกิด

วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย (asian financial crisis) โดยคนไทยรู้จกักนัดีท่ีเรียกว่า “วิกฤตการณ์ตม้ยาํกุง้” และ

ในปีพุทธศกัราช 2550 ประเทศไทยตอ้งพบกบัผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอีกคร้ังท่ีเรียกว่า 

“วิกฤตการณ์สินเช่ือซบัไพรม”์ (subprime mortgage crisis) จากเหตุการณ์ขา้งตน้ส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทั้งใน

ประเทศไทยและทั่วโลก  ธุรกิจจึงย่อมเกิดความวิตกกังวลในผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  แม้

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัภายนอกท่ียากจะควบคุม  แต่นกัวิจยัจาํนวนมากพยายามใชห้ลกัการทางสถิติใน

การพฒันาตวัแบบท่ีสามารถนาํมาใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ  เพ่ือใช้ในการวางแผนป้องกนัความ

ลม้เหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้าและทันเวลา โดยหากกิจการนั้นจดัอยู่ในกลุ่มกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยก์็มกัถูกพิจารณาเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและจนกระทัง่ถูกเพิกถอนในท่ีสุดเม่ือประสบกบัภาวะลม้เหลว

จากการประกอบการ ทั้งน้ีโอกาสดงักล่าวอาจเกิดไดจ้ากทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในกิจการ เช่น ภาวะทาง

เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การขาดการควบคุมภายในและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สาเหตุประการหน่ึงของการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดจากการขาดการคาํนึงถึง

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบไปดว้ย 5 หมวด คือ สิทธิของ

ผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเฉพาะหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการดา้นโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน และบทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร   อนัเน่ืองมาจาก

การท่ีผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของกิจการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทาํหน้าท่ีแทนผูถื้อหุ้นในการบริหารและจดัการ

กิจการ ซ่ึงคณะกรรมการถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือสอดส่องดูแลและควบคุมเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ของบริษทั  และมอบหมายให้คณะกรรมอิสระทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นมีอาํนาจในการดูแลควบคุมการ

ทาํงานของฝ่ายบริหารและกาํหนดนโยบายของบริษทั เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่การปฏิบติังานนั้นสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของบริษทั และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงการกาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

     ดว้ยสาเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาและวิเคราะห์กลไกการกาํกบัดูแลดา้นความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในแง่ของโครงสร้างของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในการตรวจสอบและบริหารงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงมีผลสาํคญัต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารโดยเปรียบเสมือนเป็นแรงจูงใจให้ทั้งคณะกรรมการและผูบ้ริหารดาํเนินงานอย่างเต็มความสามารถและ

คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวยงัรวมถึงการจดัการดา้นโครงสร้างเงินทุนและผลตอบแทน

ของผูถื้อหุน้อีกดว้ย โดยการศึกษาและวิเคราะห์คร้ังน้ีมุ่งหวงัใหผ้ลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการพยากรณ์

ทางเศรษฐกิจในแง่ของโอกาสการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาถึงการใชก้ลไกการกาํกบัดูแลกิจการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิก

ถอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงทาํการวิจยัเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ตวัแบบการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยพิจารณา



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1033 

 
 
ดา้นการใชก้ลไกการกาํกบัดูแลกิจการในการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือตรวจสอบกลไกของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีด้านโครงสร้างของ

คณะกรรมการ  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โครงสร้างเงินทุนและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 

ดงัต่อไปน้ี 1. ขนาดของคณะกรรมการ 2. สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ 3. การควบตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่กบั

ประธานกรรมการ 4. สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริหาร 5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 6. ค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหาร 7. สัดส่วนการถือหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก 8. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 9. 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 10. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั

ผูใ้ชง้บการเงินสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนกัลงทุนท่ีตอ้งการลดความเส่ียงจากการ

ตดัสินใจลงทุนผิดพลาด จนก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงิน เป็นทางเลือกในการพฒันาเคร่ืองมือการพยากรณ์การเขา้

ข่ายอาจถูกเพิกถอนใหแ้ก่กิจการโดยอาศยัขอ้มูลดา้นกลไกการกาํกบัดูแลกิจการ  และเป็นหลกัฐานทางวิชาการท่ีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้นกัวิจยัในสาขาต่าง ๆ ใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาต่อเพ่ิมเติมต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษาการใชก้ลไกการกาํกบัดูแลกิจการในการ

พยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

     การกาํกบัดูแลกิจการ หรือ บรรษทัภิบาล หมายถึง  ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์

ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโตและ

เพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการ 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การ

เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 2555) 

ซ่ึงมีผูนิ้ยามการกาํกบัดูแลกิจการไวห้ลายความหมาย สรุปไดว้า่การกาํกบัดูแลกิจการหมายถึงระบบของการบริหาร

จดัการท่ีตอ้งเนน้ในเร่ืองการคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ ฝ่าย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั และนาํไปสู่

ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัโครงสร้างคณะกรรมการ 
 

     โครงสร้างหรือองคป์ระกอบของคณะกรรมการเป็นกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้นาํมาใชใ้น

การพิจารณาแต่งตั้ ง คณะกรรมการควรกาํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมี

คุณสมบติัหลากหลาย ทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถสมกบัลกัษณะธุรกิจ สามารถทาํประโยชน์ สร้าง
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คุณค่าใหก้บับริษทั และมีความเหมาะสมในประเดน็ดา้น ขนาดของคณะกรรมการ สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระ

และไม่อิสระ สัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่ใช่ผูบ้ริหาร คุณสมบติัของกรรมการในคณะซ่ึงควรมี

ความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ สามารถ

ทาํประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กบับริษทั โดยมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวขอ้งสําหรับตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชศึ้กษา

เก่ียวกบัโครงสร้างของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ การควบ

ตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่กบัประธานกรรมการ และสดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริหาร มีดงัน้ี  

       - ขนาดของคณะกรรมการ มีนกัวิจยัเสนอแนวคิดอยู่หลายแง่มุมเก่ียวกบัเร่ืองขนาดของคณะกรรมการ เช่น 

(Shaw, 1981) กล่าวว่าคณะกรรมการท่ีมีขนาดเลก็มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพของการดาํเนินงานเพราะจะทาํให้

ประธานกรรมการสามารถดูแลคณะกรรมการไดดี้กว่าขนาดใหญ่ (Jensen,1993) กล่าวว่า คณะกรรมการท่ีมีขนาด

เลก็จะทาํใหก้ารกาํหนดยุทธศาสตร์มีความราบร่ืนมากกว่า ในทางตรงกนัขา้ม (Gale and Kesher, 1994) กลบัพบว่า

คณะกรรมการขนาดเลก็จะมีโอกาสลม้ละลายไดง่้ายในยามท่ีบริษทัประสบปัญหาทางการเงิน (Beiner et al., 2004 

และ Haniffa and Hudaib, 2006) พบวา่ขนาดของบริษทัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงาน 

       - สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ พบว่าคณะกรรมการของบริษทัท่ีอยู่ในช่วงตกตํ่ามกัจะประกอบไปด้วย

กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายในท่ีมากกวา่บริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานดี (Pfeffer, 1972)  

      - การควบตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่กบัประธานกรรมการ (Haniffa and Hudaib, 2006) พบวา่ การควบรวมตาํแหน่ง

ของผูจ้ดัการใหญ่และประธานกรรมการในคนเดียวกนัและสัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยกรรมการบริหารของ

บริษทัมีความสมัพนัธ์ทางลบ โดยท่ีสดัส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและสดัส่วนของกรรมการบริษทัท่ีดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัมากกวา่หน่ึงแห่งไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน  

       - สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร (Minor and Bingham, 1995) กล่าวว่า การท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงมีการถือหุ้นในกิจการจะทาํให้เกิดความรู้สึกตระหนัก มีส่วนรับผิดชอบต่อความเส่ียงทางการเงินของ

กิจการ 

 ดงันั้น ตวัแปรดา้นโครงสร้างการคณะกรรมการทั้ง 4 ตวัแปร จึงมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือให้

เกิดประโยชนสู์งสุดต่อกิจการ ส่งผลดีต่อการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และทาํใหล้ดความเส่ียงในการเกิดปัญหา

ทางการเงินต่อกิจการได ้

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

     ผลสาํคญัของการปฏิบติังานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารโดยเปรียบเสมือนเป็นแรงจูงใจใหท้ั้งคณะกรรมการ

และผูบ้ริหารดาํเนินงานอยา่งเต็มความสามารถกคื็อค่าตอบแทน ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหารดาํเนินงานอย่าง

เต็มความสามารถจะส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของกิจการทาํให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอีกทั้งยงัสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นอีกดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) ไดก้ล่าวถึง การกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง คณะกรรมการควรจดัให้มีกระบวนการกาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีโปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีระดบัและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

ควรเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ แต่ควรหลีกเล่ียงการจ่ายท่ีเกิน
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สมควร งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ (Lqbal and Shehzad, 2010) และ 

(Brown, 2006) พบว่า ค่าตอบแทนของกรรมการและผูจ้ดัการมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการดาํเนินงาน

ของผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ากีสถาน ซ่ึงการตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารมีได้

หลายรูปแบบ เช่น เงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสั รถประจาํตาํแหน่ง เป็นตน้ โดยผลตอบแทนนั้นควรสอดคลอ้ง

กบัผลการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดว้ยความระมดัระวงั 

และผลท่ีไดต้ามมาก็จะทาํให้มีผลประกอบการท่ีดี และเป็นประโยชน์สูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย ดงันั้น จาก

แนวคิดน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกตวัแปรดา้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารทั้ง 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ และค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร มาเป็นตวัแปรอิสระในการวิจยัคร้ังน้ี 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัโครงสร้างเงนิทุน 
 
     โครงสร้างเงินลงทุนประกอบดว้ยส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนไดจ้าก 2 แหล่ง 

คือ แหล่งเงินทุนภายใน และแหล่งเงินทุนภายนอก ซ่ึงแหล่งเงินทุนภายในจะมาจากกาํไรสะสม และแหล่งเงินทุน

ภายนอกไดจ้ากการกูย้ืมเงินและการออกหุน้เพ่ิม ซ่ึงการเลือกหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกนั้นมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่าง

กนั เช่น การกูย้ืมเงินจากภายนอกทาํให้สามารถนาํดอกเบ้ียไปหักลดหย่อนภาษี ผูถื้อหุ้นยงัคงสัดส่วนความเป็น

เจา้ของตามสัดส่วนเดิม แต่อาจจะมีความเส่ียงท่ีจะลม้ละลายเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ถา้หากบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

และในส่วนของการออกหุน้เพ่ิม ทาํใหค้วามเส่ียงท่ีจะลม้ละลายลดลง ไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุ้น 

ถา้หากบริษทัขาดทุน แต่การออกหุน้เพ่ิมจะทาํใหส้ัดส่วนความเป็นเจา้ของเปล่ียนไปถา้หากผูถื้อหุน้รายเก่าไม่ซ้ือ

เพ่ิมตามสดัส่วนท่ีถือ และเงินปันผลท่ีจ่ายออกไปบริษทัไม่สามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีได ้(Jensen, 1986) พบวา่การ

ก่อหน้ีของบริษทัจะช่วยลดตน้ทุนของตวัแทนและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหาร

ได ้เน่ืองจากการกูย้ืมจะมีการจ่ายเงินสดเพ่ือชาํระดอกเบ้ียซ่ึงเป็นการลดความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริหารจะใชจ่้ายท่ีไม่

เหมาะสม (Baker and Wurgler, 2002) ไดเ้สนอแนวคิดว่าผูบ้ริหารจะตดัสินใจปรับโครงสร้างเงินทุนโดยใชข้อ้มูล

ทางสถิติและสญัญาณของตลาดในการออกตราสารทุนหรือตราสารหน้ี โดยอาจวดัจากอตัราผลตอบแทนหรืออตัรา

ดอกเบ้ีย สําหรับตราสารทุนถา้อตัราผลตอบแทนของตราสารทุนในตลาดมีอัตราท่ีตํ่าบริษัทจะออกหุ้นเพ่ิม 

นอกจากน้ี (Beiner et al.,2004) ยงัพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้รายใหญ่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัผลการดาํเนินงาน ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกตวัแปรดา้นโครงสร้างเงินทุนจาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ สดัส่วนการ

ถือหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรก อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

มาเป็นตวัแปรอิสระในการวิจยัคร้ังน้ี 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
 

     ผูถื้อหุ้นนั้นถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสําคญัต่อกิจการ คณะกรรมการตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองผลประโยชน์

ระหว่างตวัการ (ผูถื้อหุน้) และตวัแทน (ผูบ้ริหาร) อย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั

และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลือกอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในการวดัผลตอบแทนต่อ
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ส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

ความสามารถของกิจการในการใชเ้งินทุนท่ีไดม้าจากเจา้หน้ีและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในการก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีสูง

กว่าดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัเจา้หน้ีและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ กล่าวคือ เป็นผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้สามญั

จะไดรั้บหลงัจากหักผลตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูท่ี้มีสิทธิไดผ้ลตอบแทนจากสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน และจากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า (ขนิษฐา นราวิริยะกุล, 2545) พบว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมี

ความสามารถในการเป็นสัญญาณเตือนภยัความลม้เหลวทางการเงินในระยะยาวได ้ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกตวัแปร

ดา้นผลตอบแทนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มาเป็นตวัแปรอิสระใน

การวิจยัคร้ังน้ี 

 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการเข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน  
  

     บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  ขาดคุณสมบติั การฝ่าฝืน หรือการละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และมีการชาํระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ หรือศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์จะอยูใ่นสถานะการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ซ่ึงบริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพยจ์ะตอ้งจดัทาํแผนปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเสนอต่อตลาด

หลกัทรัพย ์หากบริษทัสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้ามแผนหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าว กจ็ะพน้จากการเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอน แต่ถา้บริษทัไม่อาจแกไ้ขไดต้ามแผนและตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าจะก่อใหเ้กิดความ เสียหายร้ายแรง ตลาด

หลกัทรัพยจ์ะเพิกถอนหลกัทรัพยด์งักล่าว (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์, 2556) 

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

                         ตวัแปรอสิระ                                                                                                                 ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 ตวัแปรควบคุม 

  

3. วธีิการศึกษา 

1. ขนาดของคณะกรรมการ 

2. สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระ 

3. การควบตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่กบัประธาน

กรรมการ 

4. สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการ 

บริหาร 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

6. ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

7. สดัส่วนการถือหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 

อนัดบัแรก 

8. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้                                                        

9. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

10. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

1. บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิก

ถอน  

2. บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ท่ีไม่เขา้ข่ายอาจถูกเพิก

ถอนของบริษทั  

 
1. ขนาดกิจการ 

2. กลุ่มอุตสาหกรรม 
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     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ งบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดง

รายงานขอ้มูลประจาํปี (56-1) โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนในการรวบรวมขอ้มูล  

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี             

พ.ศ. 2553 – 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีสถานะเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจาํนวน 27 ราย และกลุ่มท่ีไม่

เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจาํนวน 520 ราย รวมทั้งส้ิน 547 รายโดยจาํแนกตามตารางต่อไปน้ี 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายงาน

ขอ้มูลประจาํปี (56-1) ท่ีมีขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 เพียงพอในการวดัค่าตวัแปร ไดแ้ก่ โครงสร้างของ

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โครงสร้างเงินทุน และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ เพ่ือ

ศึกษากลไกดา้นการกาํกบัดูแลกิจการล่วงหนา้สาํหรับการพยากรณ์ล่วงหนา้ก่อนการเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 1 ปี โดยใช้

วิธีการจบัคู่ (match paired) ตามท่ีใชใ้นงานวิจยัของ (Ohlson, 1980) ระหว่างกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีมีสถานะเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 

3.2  เคร่ืองมือการวจิยั 
 

     การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาและวิเคราะห์กลไกดา้นการกาํกบัดูแลกิจการในการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิก

ถอนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเผยแพร่

สาธารณะของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ งบการเงิน รายงานประจาํปี 

และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี (56-1) ทั้งน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนในการรวบรวมขอ้มูล 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     การศึกษาการใชก้ลไกการกาํกบัดูแลกิจการในการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนคร้ังน้ี เพ่ือตรวจสอบ

กลไกของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นโครงสร้างของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

โครงสร้างเงินทุน และผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

กาํหนดสมมติฐานการวิจยัไดด้งัน้ี 

   สมมติฐานท่ี 1   ขนาดของคณะกรรมการสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

  สมมติฐานท่ี 2   สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

       สมมติฐานท่ี 3  การควบตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่กบัประธานกรรมการสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่าย 

                                     อาจถูกเพิกถอน       

   สมมติฐานท่ี 4    สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริหารสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

   สมมติฐานท่ี 5   ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
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   สมมติฐานท่ี 6   ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

   สมมติฐานท่ี 7   สดัส่วนการถือหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรกสามารถการพยากรณ์การเขา้ 

                                           ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

   สมมติฐานท่ี 8   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

   สมมติฐานท่ี 9   อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมสามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

   สมมติฐานท่ี 10 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามารถการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 
 

 ผูวิ้จยัใชส้ถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง

และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis) ในการศึกษาการใช้กลไกการกาํกับดูแล

กิจการในการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน เพ่ือใชใ้นการเพ่ือพยากรณ์ระหว่างขอ้มูลตวัแปรตามท่ีกาํหนด

เป็นตวัแปรเทียม (dummy variable) และขอ้มูลดา้นโครงสร้างคณะกรรมการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหาร โครงสร้างเงินทุน และผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 10 ตวัแปร เน่ืองจากตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิง

กลุ่ม จาํนวน 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน กาํหนดค่าเป็น 0 และกลุ่มท่ีไม่เขา้ข่ายอาจถูกเพิก

ถอน กาํหนดค่าเป็น 1 ดงันั้นการวิเคราะห์ความถดถอยจึงเป็นรูปแบบ Binary Logistic Regression โดยใชข้อ้มูลจาก

รายงานทางการเงินรายปี พ.ศ. 2553 - 2557 สร้างตวัแบบการพยากรณ์โอกาสการเป็นกิจการท่ีถูกเพิกถอนหรือเขา้

ข่ายอาจถูกเพิกถอนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

 

P(เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน) =   
1

1 + e−y 

 

                      โดย  y       = a+b1x1+b2x2+…+bnxn                                  

                                                          bi       = ค่าสมัประสิทธ์ิตวัแปรท่ี i 

     xi       = ตวัแปรลาํดบัท่ี i 

     e       = ค่าคงท่ี 

 

3.5 ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ  
 

     1. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้แก่ผูใ้ช้งบการเงิน เช่น เจา้หน้ี นักลงทุน ผูใ้ห้สินเช่ือ 

หน่วยงานราชการ เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัลงทุนท่ีตอ้งการลดความเส่ียงจากการตดัสินใจลงทุนผิดพลาด จน

ก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงิน 

     2. สามารถเป็นทางเลือกในการพฒันาเคร่ืองมือการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ โดยอาศยัขอ้มูลดา้น

กลไกการกาํกบัดูแลกิจการในการพยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการเกิดความเสียหายไดล่้วงหนา้  
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 3. เพ่ือลดความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร และลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาดา้นทางการเงินจน

นาํไปสู่การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

 4. ใชเ้ป็นหลกัฐานทางวิชาการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ

เพ่ือใหน้กัวิจยัในสาขาต่าง ๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อเพ่ิมเติมต่อไป 

 

3.6 บทอภิปรายหรือบทสรุป 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงตวัแบบท่ีใชพ้ยากรณ์การเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

ดว้ยกลไกการกาํกบัดูแลกิจการ โดยผูวิ้จยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของต่างประเทศและในประเทศ 

เพ่ือนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิด โดยการสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั ผูวิ้จยัใช้ทฤษฎีตวัแทน (Agency 

Theory) ตามแนวคิดของ (Jensen and Meckling, 1976) เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับการว่าจา้งตัวแทน 

(Agent) ในการบริหารงานของกิจการ ฝ่ายท่ีไดรั้บมอบอาํนาจอาจแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ดว้ยการใช้

อาํนาจตกัตวงผลประโยชน์ใหเ้กิดกบัตนเองซ่ึงเป็นการเบียดบงัผลประโยชน์ของตวัการ (Principal) เพ่ือนาํมาเป็น

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาเก่ียวกบักลไกการกาํกบัดูแลกิจการดา้นความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแง่

โครงสร้างของคณะกรรมการ ผูวิ้จยัใชท้ฤษฎีแรงจูงใจของผูบ้ริหาร (Positive Accounting Theory) ตามแนวคิดของ 

(Watts and Zimmerman, 1986) ในการศึกษาเก่ียวกับกลไกการกํากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในแง่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โครงสร้างเงินทุน และผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 

และผูวิ้จยัใชแ้นวคิดจากงานวิจยัของ (Beaver, 1996) เก่ียวกบัเคร่ืองมือในการพยากรณ์ภาวะลม้ละลาย โดยใชวิ้ธี

จบัคู่ตามประเภทของธุรกิจระหว่างบริษทัท่ีประสบปัญหาทางการเงินและท่ีไม่ประสบปัญหาทางการเงิน ซ่ึง

สามารถแสดงไดด้งัภาพ 
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ผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ ที่มีต่อคุณภาพ 

ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษอีากรในประเทศไทย 

Effects of Skill and Professional Ethics on Quality  

of Accounts Auditing and Certified Reporting of Tax Auditors in Thailand 

 

นวพร  ขู้เป้ียเต้ง1 และ ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์2 

Navaporn Koopeateng and Titaporn Sincharoonsak 

  

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นแนวคิดในการวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของทักษะและจรรยาบรรณในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบ ท่ีมีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน

ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน จาํนวน 398 ราย เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ศึกษาผลกระทบโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูส้อบบญัชีภาษีอากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การส่งเสริม พฒันาทกัษะและจรรยาบรรณในการปฏิบติังานตรวจสอบ ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 

เพ่ือใหก้ารจดัทาํรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
คาํสาํคัญ: ทักษะ, จรรยาบรรณ, รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

 

Abstract 

This article is of the concept of research. The purposes of the research are to study the effects of skills and 

professional ethics on the quality of accounts auditing and certified reporting of tax auditors in Thailand. The 

sample consists of 398 registered partnerships. The questionnaires are used as the research tool. Then the data 

which is collected from the questionnaires are analyzed by using Multiple Regression Analysis. The results of the 

study can be used by tax auditors and related agencies as a guide in the promoting and developing of skills and 

ethics of accounts auditing practice to prepare the auditing reports and to certify the quality of accounts. 
 
Keywords: Skills, Ethics, Auditing report and certified accounts, Tax auditors 
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1. บทนํา 

 

     ผูส้อบบัญชี คือ บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบ  เพ่ือให้ผลงานของผูส้อบบญัชี เป็นท่ีเช่ือถือแก่ผูใ้ช้งบการเงิน ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ

พ้ืนฐานท่ีสาํคญั คือ จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และวิจารณญาณใน

การสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ (นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2557) ดงันั้นผูส้อบ

บญัชีจึงตอ้งมีทกัษะในการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีดี เพ่ือใหก้ารสอบบญัชีมีคุณภาพ ทกัษะความรู้ท่ีผูส้อบบญัชีควร

ตอ้งมีนั้น สามารถพิจารณาไดจ้ากการกาํหนดขอบเขตการทดสอบเพ่ือเป็นผูส้อบบญัชี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ

ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีกาํหนดโดยกรมสรรพากร หรือการทดสอบความรู้เพ่ือเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปภมัถ์ก็ตาม ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้วิชาชีพบญัชี เป็นท่ียอมรับ และ

น่าเช่ือถือ วิชาชีพสอบบญัชีจึงตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ และไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 

     ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบและรับรองบญัชี ของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลขนาด

เลก็ ตามท่ีกฏกระทรวงไดก้าํหนดไว ้(กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558) คือ หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ท่ีมีทุนจดทะเบียน

ไม่เกิน 5 ลา้น สินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และรายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน

ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งใหง้บการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตาม

มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งมีคุณสมบติั ผา่นการทดสอบความรู้ 

และไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ดงันั้นผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และความเช่ียวชาญทางการบญัชี และการสอบบญัชี การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งปฏิบติังานตาม

ขอ้กาํหนดตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร (2557) ไดก้าํหนดตามคาํสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 122/2545 เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบมีความถูกต้อง เท่ียงตรง และเช่ือถือได้  นอกจากน้ีกรมสรรพากรยังได้ออกคําสั่ง

กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี เพ่ือควบคุมการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมีจรรยาบรรณ เน่ืองจากการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษี

อากร มีผลกระทบต่อสาธารณชน จึงตอ้งมีการกาํหนดจรรยาบรรณใหช้ดัเจน เพ่ือใหวิ้ชาชีพเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความ

เช่ือมัน่ในคุณภาพของการปฏิบติังาน ใหผู้ใ้ชง้บการเงินมีความมัน่ใจเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ และความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ทั้งยงัเป็นบรรทดัฐานใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรถือปฏิบติั และรักษามาตรฐานแห่ง

วิชาชีพ  ผลงานขั้นสุดทา้ยของการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร กคื็อ รายงานการตรวจสอบ

และรับรองบญัชี (Accounts Audit and Certified Report) ซ่ึงถือเป็นผลลพัธ์ (Output) หรือสารสนเทศ (Information) 

จากการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีน้ีจะส่ือสารขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบในงบการเงินไปยงัผูท่ี้

ใชข้อ้มูล ดงันั้นรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึงตอ้งมีลกัษณะของสารสนเทศท่ี

ดีและมีคุณภาพ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูล ซ่ึงคุณภาพของสารสนเทศ (Qualities of Information) จะถูกผูก

ติดไปกับตัวข้อมูลสารสนเทศเสมอ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะทาํให้สามารถแก้ปัญหาและ

ตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ (อรุษ คงรุ่งโชค, 2551) รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ท่ีจดัทาํข้ึนโดย

ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะมีคุณภาพเพียงใด ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นทกัษะของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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ทั้งในดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ นอกจากน้ีผูส้อบบัญชีภาษีอากรยงัต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในเร่ืองของจรรยาบรรณของการ

ตรวจสอบและรับรองบญัชี ท่ีกาํหนดโดยกรมสรรพากรอีกดว้ย   

     จากรายละเอียดในขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าทกัษะและจรรยาบรรณในการปฏิบติังานตรวจสอบดา้น

ใดของผูส้อบบัญชีภาษีอากร ท่ีส่งผลต่อการจัดทาํรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงผลกระทบของทกัษะและจรรยาบรรณในการปฏิบติังานตรวจสอบ ท่ีมีต่อคุณภาพของรายงาน

การตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย และมีสมมติฐานโดยรวม คือ ทกัษะและ

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานตรวจสอบมีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี ของผูส้อบ

บญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะและจรรยาบรรณ

ในการปฏิบติังานตรวจสอบ แก่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.1 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

      เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2543 พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ไดมี้ผลบงัคบัใช ้เป็นผลใหห้า้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชี มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํงบการเงินและยื่นงบการเงินต่อสํานักงานกลางบญัชีหรือสํานักงาน

บญัชีประจาํทอ้งท่ี ภายใน 5 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชี การยื่นงบการเงิน ตอ้งมีรายการย่อตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี งบการเงินตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เวน้

แต่งบการเงินของผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีซ่ึงเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีตั้งข้ึนตามกฏหมายไทยท่ีมีทุน สินทรัพย ์หรือ

รายได ้รายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการไม่เกินท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง ซ่ึงต่อมา  กฏกระทรวงไดก้ารกาํหนด

ประเภทของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีไม่ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คือ หา้ง

หุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท มีสินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมไม่เกิน 

30 ลา้นบาท (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558) ดงันั้นตามหลกัเกณฑด์งักล่าวหุ้นส่วนจดทะเบียน เม่ือจดัทาํงบการเงิน

เสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แต่ปัญหาอย่างหน่ึงท่ีเกิด

ข้ึนกบังบการเงินกคื็อ หากนาํงบการเงินไปยื่นต่อกรมสรรพากร เพ่ือประโยชนใ์นการเสียภาษีอากรของหา้งหุน้ส่วนจด

ทะเบียนดงักล่าวโดยไม่มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่สามารถกระทาํได ้(สมเดช 

โรจน์คุรีเสถียร และคณะ, 2551) อธิบดีกรมสรรพากร (2558) ไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

เร่ืองกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมลรัษฎากร โดยอาศยัอาํนาจ

ตามความในมาตรา 3 สัตต แกไ้ขเพ่ิมเติมซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2544 ใหย้กเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2523 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบและรับรอง

บญัชีซ่ึงบริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะตอ้งจดัทาํและยื่นพร้อมกบัแบบแสดงรายการภาษีเงินไดต้ามประมวล

รัษฎากรใหก้ระทาํไดโ้ดยบุคคลซ่ึงเรียกวา่ ผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี (สมเดช  โรจนคุ์รีเสถียร และคณะ, 2551) ทั้งน้ี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (2557) เก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีไดก้ล่าวไวว้่าผูต้รวจสอบและรับรอง
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บญัชี ไดแ้ก่ 1) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามกฎหมายเก่ียวกบัการสอบบญัชี ใหถื้อว่าเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากอธิบดีให้

เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบัญชีสําหรับบริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และ 2) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีเฉพาะหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ต้องจดัให้งบการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาต ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
      

2.2 ทกัษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     ผูวิ้จยัไดศึ้กษา และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ท่ีควรตอ้ง

มีตามท่ีกรมสรรพากร สภาวิชาชีพบญัชีฯ และสหพนัธ์นกับญัชีระหว่างประเทศ ไดก้าํหนดเอาไว ้โดยกรมสรรพกร 

(2559) ไดก้าํหนดขอบเขตเน้ือหาวิชาท่ีทาํการทดสอบความรู้ คร้ังท่ี 38 (1/2559) มี 3 วิชา ไดแ้ก่ วิชาการบญัชี วิชาการ

สอบบญัชี และวิชาความรู้เก่ียวกบัประมวลรัษฏากรและประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้าง

หุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฏหมายไทย  ขณะท่ีสภาวิชาชีพบญัชี (2559) ออกประกาศสภาวิชาชีพ ท่ี 78 / 2558 โดย

กาํหนดขอบเขตวิชาท่ีทดสอบ ไดแ้ก่ วิชาการบญัชี 1, วิชาการบญัชี 2, วิชาการสอบบญัชี 1 (เดิม), วิชาการสอบบญัชี  1 

(ใหม่), วิชาการสอบบญัชี 2, วิชากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 1, วิชากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 2, วิชาการสอบบญัชีท่ีประมวลโดยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหพนัธ์นักบญัชีระหว่าง

ประเทศ (International Federation of Accountants) ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาสากล (International Education 

Standard : IES)  8 ฉบบั เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และปี ค.ศ. 2014 มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ทั้งหมด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการสอบบญัชีในปัจจุบนั โดยกาํหนดคุณสมบติัหรือสมรรถนะของผูส้อบ

บญัชี และนกับญัชีมืออาชีพ แบ่งองคค์วามรู้หรือเทคนิคการตรวจท่ีจาํเป็น ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การบญัชี  การสอบ

บญัชี และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจขององคก์าร  และ 3) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก

รายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตวิชาท่ีทดสอบในขา้งตน้ คือความรู้ท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งมี    

     ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดก้าํหนดไวว้า่ ความรู้ คือส่ิงท่ีสัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้

หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั และทกัษะความเขา้ใจ ซ่ึง Michael Polanyi และ Ikujiro  Nonaka 

แปลโดยบุญดี  บุญญากิจและคณะ (2548) มีแนวคิดในการจาํแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ Tacit  และ Explicit 

Knowledge ซ่ึงไดรั้บความนิยมและนาํมาใชอ้ย่างแพร่หลาย โดยไดใ้หค้วามหมายของ Tacit  Knowledge เป็นความรู้ท่ี

อยู่ในตวัของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถ่ายทอดในรูปของ

ตวัเลข สูตร หรือลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก ส่วน Explicit  Knowledge เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้โดยการแปลง Explicit  Knowledge มาเป็น Tacit  Knowledge มกัจะเกิดจากการนาํ

ความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติั เช่น การนาํความรู้จากตาํรา หรือคู่มือต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่แลว้นาํไปปรับใชใ้นการทาํงานจนทาํ

ให้เกิดทักษะ และความชํานาญ เป็นต้น  ดังนั้นผูส้อบบัญชีจะต้องมีความรู้ดงัรายละเอียดในข้างต้น และเม่ือ

ปฏิบติังานตรวจสอบแต่ละคร้ังความรู้ในการปฏิบติังานตรวจสอบ จะเป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสม จนในท่ีสุดก็จะ

กลายเป็นทกัษะในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสรุปทกัษะในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงจะใชเ้ป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

บญัชี  ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2.3 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     คณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี (2553) ใหค้วามหมายของคาํวา่จรรยาบรรณของ ผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีกาํหนดความประพฤติและวิธีปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีตอ้งยึดถือโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่จากผูรั้บบริการ ความเช่ือถือไดใ้นผลงาน ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพของ

งานบริการ สาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี นอกจากตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายท่ีบญัญติัเป็นการทัว่ไปแลว้ ยงัตอ้งปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเฉพาะของวิชาชีพ โดยเป็นเกณฑท่ี์สูงกว่ากฎหมาย 

นิพนัธ์   เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2557) ไดก้ล่าวว่า จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูป้ระกอบ

วิชาชีพ หรือโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลตามกฎหมายในประเทศไทย  ซ่ึงนุชจรี  พิเชฐกุล (2558) ไดก้ล่าวว่าผูใ้ชร้ายงาน

ทางการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ผูใ้ชภ้ายนอกกิจการ (External Users) และผูใ้ชภ้ายในกิจการ (Internal Users) 

ทั้ง 2 ฝ่ายต่างตอ้งการขอ้มูลเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจึงตอ้งมีจรรยาบรรณในการ

ปฏิบติังาน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน และให้เกิดความน่าเช่ือถือ จรรยาบรรณที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้อง

ยึดถือและปฏิบัติโดยตรง คือ คําส่ังกรมสรรพากร (2557) ที่ ท.ป. 123/2545 เร่ือง กําหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ

และรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร บังคับใช้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซ่ึงได้กําหนด 

จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี ไวท้ั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต  2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  3) จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี  4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมอาชีพ 

และ 5) จรรยาบรรณทัว่ไป แม้ว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะขึ้นตรงกับกรมสรรพากรก็ตาม แต่อย่างไรผู้สอบบัญชีภาษี

อากร ก็คือนักบัญชี ดังน้ันในการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและ

รับรองบัญชีแล้ว ขณะเดยีวกนักต้็องไม่ปฏิบัตงิานที่ขัดต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงกาํหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ เช่นกัน  ในปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีฯ โดยคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ (2558) ได้ออก

ขอ้บงัคบั (ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  แบ่งเป็น 7 หมวด ไดแ้ก่ หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 

หมวดท่ี 2 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต  หมวด 3 ความรู้ความสามารถ และ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หมวด 4 การรักษาความลบั หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ หมวด 6 ความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้และหมวด 7 ความ

รับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  นอกจากน้ีคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติสาํหรับนกับญัชี (IESBA : 

International Ethics Standards Board for Accountants) ของสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ ไดจ้ดัทาํคู่มือประมวล

จรรยาบรรณ สาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants : 2012 

Edition) ใชส้าํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทัว่โลก (คณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ, 2556) หลกัการพ้ืนฐานของ

จรรยาบรรณ ไดก้าํหนดว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ หมวด 110 ความซ่ือสัตย์

สุจริต  หมวด 120 ความเท่ียงธรรม หมวด 130 ความรู้ความสามารถ และความระมดัระวงัรอบคอบ หมวด 140 การรักษา

ความลบั หมวด 150 พฤติกรรมทางวิชาชีพ  จากรายละเอียดดงัท่ีกล่าวมาผูวิ้จยัสรุปจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบ เป็น 7 ดา้น ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) ความเป็นอิสระ  2) ความเท่ียงธรรม   3) 

ความซ่ือสัตย์สุจริต 4) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  5) ความรับผิดชอบต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ  6) ความ

รับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้ และ 7) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
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2.4 คุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

     รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี (Accounts Audit and Certified Report) เป็นผลงานขั้นตอนสุดทา้ยของ

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เพ่ือรายงานขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบในงบการเงินไปให้กบัผูท่ี้ใช้ขอ้มูลไดรั้บทราบ ดงันั้น

รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึงตอ้งมีลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีและมีคุณภาพ 

อุษณา ภทัรมนตรี (2552) กล่าวว่า ผูต้รวจสอบภายในตอ้งส่ือสารหรือรายงานผลการตรวจสอบ ตามท่ีมาตรการ

ตรวจสอบภายในกาํหนด การส่ือสารและรายงานผลการตรวจสอบซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการปฎิบติัภารกิจท่ี

จะตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ คุณภาพการสอบบญัชี (Audit Quality) เป็นผลลพัธ์ในส่วนรายงานการสอบบญัชี ซ่ึง

แสดงสาระสาํคญัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานหรืองบการเงินท่ีปราศจากความผิดพลาด มีความเป็นจริง ครบถว้นและ

เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ทั้งน้ีคุณภาพการสอบบญัชีจะส่งผลให้

รายงานการสอบบญัชีท่ีมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีดี ซ่ึงวดัไดจ้ากการรายงานผลการปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง ความ

เท่ียงธรรม ความชดัเจน ความรัดกุม การรายงานท่ีสร้างสรรค ์ครบถว้น และการรายงานท่ีทนักาล (กรมบญัชีกลาง, 

2554) สราวุธ  เจษฎาคาํ (2557) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพงานสอบบญัชี คือการคน้หาและการรายงานของส่ิงผิดปกติหรือ

ขอ้ผิดพลาดท่ีเป็นสาระสําคญั ท่ีอาจทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินหลงผิด หรือตดัสินใจผิดจากการใช้ขอ้มูลในรายงาน

ทางการเงิน ซ่ึงตรงกบั DeAngelo (1981) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพการสอบบญัชีเป็นโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีผูส้อบ

บญัชีสามารถตรวจพบ และรายงานความผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึง Jeong (2004)  ก็ไดก้ล่าวว่างานสอบบญัชีท่ีมี

คุณภาพคือการท่ีงบการเงินปราศจากขอ้ผิดพลาดใด ๆ ดงันั้นถา้หากผูส้อบบญัชีทาํงานบกพร่อง ไม่ไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถอย่างเต็มท่ี หรือละเลยต่อขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจพบ จะส่งผลทาํใหง้บการเงินท่ีตรวจสอบมีขอ้ผิดพลาด

และจะส่ือว่างานสอบบัญชี ซ่ึงทาํให้เกิดเป็นขอ้ผิดพลาดในรายงานทางการเงินสามารถนั้น ทั้ งน้ีรายงานการ

ตรวจสอบและรับรองบญัชี ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรนั้นถือเป็นสารสนเทศ (Information) จากการปฏิบติังาน

ตรวจสอบ ซ่ึงพลพธู ปียวรรณ และกญัภทัธ์ิ นิธิโรจน์ธนทั (2557) กล่าวถึงคุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี หรือมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย มีสาระสาํคญั เช่ือถือได ้ครบถว้น ทนัเวลาต่อการตดัสินใจ เขา้ใจง่าย ตรวจทานได ้และ

คุม้ทุน ซ่ึงอรุษ  คงรุ่งโชค (2551) ไดก้ล่าวไวว้่าคุณภาพของสารสนเทศ (Qualities of Information) จะถูกผูกติดไป

กบัตวัขอ้มูลสารสนเทศเสมอ ดงันั้นการใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะทาํให้สามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจได้

อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ เพราะฉะนั้นหลกัเกณฑท่ี์จะวดัว่าขอ้มูลสารสนเทศนั้น ๆ มีคุณภาพพร้อมท่ีจะถูกนาํไปใช้งาน

จะตอ้งประกอบดว้ย เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ มีความถูกตอ้งแม่นยาํ ทนัต่อเวลา กระชบั มีความชดัเจน มีความสามารถ

ในเชิงปริมาณ และมีความสมํ่าเสมอ จากรายละเอียดในขา้งตน้ผูวิ้จยัสรุปเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัคุณภาพของรายงานการ

ตรวจสอบและรับรองบญัชี ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง 

(Accuracy) ดา้นความชัดเจน (Clearness)  ดา้นความรัดกุม (Concise) ดา้นความสร้างสรรค ์(Constructive) ดา้นความ

สมบูรณ์ (Complete) และดา้นความทนักาล (Timeliness) 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     สราวุธ  เจษฎาคาํ (2557) ศึกษาปัจจยันาํไปสู่การพฒันาปัญญาทางเทคนิคและทกัษะการสอบบญัชี ความฉลาด

ทางอารมณ์ และทศันคติทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อคุณค่าของพนกังานสอบบญัชีใหม่ พบว่าสมรรถนะ

ของพนกังานสอบบญัชี ดา้นปัญญา ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ และดา้นทศันคติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางวิชาชีพมี
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อิทธิพลต่อคุณค่าของพนักงานสอบบญัชีใหม่ในดา้นคุณภาพงานสอบบัญชี  เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2555) ศึกษา

ผลกระทบของความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติในวิชาชีพต่อสมรรถนะของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติในวิชาชีพ  ส่งผลกระทบเชิง

บวกต่อสมรรถนะของผูส้อบบญัชีภาษีอากร รวมทั้งชนญัฏา   สินช่ืน (2548) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้

ความสามารถดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฎหมาย และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพการสอบ

บญัชี พบว่าความรู้ความสามารถดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฎหมาย และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความสมพันัธ์และมีผลกระทบกบัคุณภาพการสอบบญัชี   Johnstone, KM., M.H. Sutton and TD. Warfield. (2001) 

ไดศึ้กษาและพฒันาแม่บทเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีจะส่งผลใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระ โดยปัจจยัท่ีอาจทาํใหเ้กิด

ความเส่ียงดา้นความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางตรง ของผูส้อบบญัชี และสถานการณ์ท่ี

ผูส้อบบญัชีตอ้งอาศยัวิจารณญาณในการตดัสินใจ อาจส่งผลต่อความเป็นอิสระตามความเป็นจริงได ้  Bartlett 

(1993) ไดท้าํการศึกษาและวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสํารวจความเห็นและเปรียบเทียบความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการรักษาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในมุมมองของผูส้อบบญัชี กบัพนกังานของธนาคารพาณิชย ์ทั้งใน

มุมมองของผูส้อบบญัชีและมุมมองของพนกังานธนาคารพาณิชยเ์ห็นตรงกนัว่าผูส้อบบญัชียงัคงรักษาความเป็น

อิสระได ้ ขณะท่ี DeAngelo (1981) ไดศึ้กษาคุณภาพของงานสอบบญัชี พบวา่การท่ีผูส้อบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้ผิดพลาดในงบการเงินไดส่้วนสาํคญั คือ ความรู้ ความสามารถจดัการเก่ียวกบัเทคนิคและการวางแผนการสอบ

บญัชีท่ีดี การอบรมอยา่งต่อเน่ือง และการมีประสบการณ์ท่ียาวนานของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี

จากผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายจะมีส่วนในการรายงานขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจพบ รวมทั้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระมาก 

มีแนวโนม้ท่ีจะรายงานขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจพบไดม้ากกวา่   
 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

  ตวัแปรอสิระ (Independent variable)          ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

คุณภาพของรายงาน 

การตรวจสอบและรับรองบญัชี  
 
 

1. ดา้นความถูกตอ้ง 

2. ดา้นความชดัเจน 

3. ดา้นความรัดกมุ 

4. ดา้นความสร้างสรรค ์

5. ดา้นความสมบูรณ์  

6. ดา้นความทนักาล  

1. ทกัษะในการตรวจสอบ 

1.1 ดา้นการบญัชี 

1.2 ดา้นการสอบบญัชี  

1.3 ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.  จรรยาบรรณในการตรวจสอบ 

2.1  ความเป็นอิสระ  

2.2  ความเท่ียงธรรม   

2.3  ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

2.4  มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

2.5  ความรับผิดชอบต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ 

2.6  ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

2.7  พฤติกรรมทางวชิาชีพ 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในการวิจยั คือ หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ตรวจสอบและรับรอง

บญัชี ประจาํปี 2558 จาํนวน 70,637 ราย (กรมสรรพากร, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ธ.ค 2558) ผูวิ้จยัเลือกตัวอย่างจาก

ประชากรเป้าหมายทั้งหมด ตามหลกัวิชาการท่ีว่าดว้ยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง (Sample) ในการวิจยั คือ หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ตรวจสอบและ

รับรองบญัชี ประจาํปี 2558 จาํนวน 398 ราย   

 

3.2 เคร่ืองมือการวจัิย 

     การวิจยัในคร้ังน้ีใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม 

ครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ตรวจสอบและรับรองบญัชี ประจาํปี 2558 ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบ Checklist,  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะในการปฏิบติังานตรวจสอบ ของผูส้อบบญัชี

ภาษีอากร ครอบคลุมเน้ือหาทกัษะทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ, ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการปฏิบติังานตรวจสอบ ครอบคลุม

เน้ือหาจรรยาบรรณ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นความเท่ียงธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นมาตรฐานใน

การปฏิบติังาน ดา้นจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ ดา้นความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีให ้และดา้นพฤติกรรมทางวิชาชีพ และส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและ

รับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความ

ชดัเจน ดา้นความรัดกมุ ดา้นความสร้างสรรค ์ดา้นความสมบูรณ์ และดา้นความทนักาล  

     ลกัษณะของแบบสอบถามส่วนท่ี 2, 3 และ4 เป็นแบบประเมินค่าแบบ Likert Scale โดยให้ค่าคะแนนตาม

ความสาํคญัของตวัแปรในลกัษณะท่ีเรียกว่า Weight  Rating  โดยไดก้าํหนดระดบัผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั คือ  

เห็นดว้ยมากท่ีสุด (5),  เห็นดว้ยมาก (4),  เห็นดว้ยปานกลาง  (3),  เห็นดว้ยนอ้ย (2)  และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (1) 

 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจัิย 

     นาํแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมของ

เน้ือหา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้จึงนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) 

โดยตรง กบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนของกลุ่มตัวอย่างอ่ืน จาํนวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

(Reliability) เป็นรายดา้นทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาคอลัฟา 

(Cronbach’ s Alpha)  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ มาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนแลว้

นาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามลกัษณะของแบบสอบถาม คือ 

     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ท่ีผูส้อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

ตรวจสอบและรับรองบญัชี ประจาํปี 2558 ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะของตวั

แปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะและจรรยาบรรณในการปฏิบติังานตรวจสอบ รวมทั้ง

คุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ใชส้ถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum)       

     ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ผลกระทบระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

     ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   

     4.1 เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะและจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน แก่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 

(Tax Auditor of Thailand) เพ่ือใหมี้การจดัทาํรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมีคุณภาพ   

     4.2 เป็นแนวทางแก่สมาคมผูส้อบบญัชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (Tax Auditor Association of Thailand) ใน

การเสริมสร้าง พฒันาทกัษะและจรรยาบรรณในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร เพ่ือใหจ้ดัทาํรายงานการ

ตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
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การศึกษาผลกระท บมาตรฐา นการบญั ชีฉบบัที ่21 เร่ือง ผลกระทบจากการปลีย่นแปลง 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ต่อการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของ 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกจิขนส่ง 

และโลจสิตกิส์ 

Effect of Accounting Standard No. 21 The Effects of Changes in Foreign 

Exchange Rates on Financial Position and Performance of Companies Listed on 

the Stock Exchange of Thailand, Category transport and logistics. 

กนกวรรณ ร่ืนกาญจนถาวร, จติรัตน์ ช่างหล่อ 

  

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และแนวการปฏิบัติทางภาษีอากร นอกจากน้ียงัศึกษา

ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัขนส่งและโลจิสติกส์จาํนวน 19 บริษทั ระหว่างปี 

2554 - 2557 ผลการศึกษาพบว่า กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนไม่มีผลกระทบต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และอตัรากาํไรสุทธิ ทั้งสามอตัราส่วนไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญั นอกจากน้ีการศึกษาอตัราส่วนท่ีนกัลงทุนสนใจเพ่ือเปรียบเทียบมูลค่ากาํไรต่อหุน้

ขั้นพ้ืนฐานจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ กบั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิบวกกบัผลต่างจากการแปลง

ค่างบการเงิน พบวา่ปี 2554 ปีเดียวท่ีมีแนวโนม้ในทิศทางลบจากการศึกษาทั้ง 4 ปี 

Abstract  

The objective of this independent study is to investigate the practice of Accounting Standard No. 21 The Effects 

of Changes in Foreign Exchange Rates and the Tax practices. Moreover, the research also investigate the effects 

of Accounting Standard No. 21 the Effects of Changes Foreign exchange rates on Financial Position and 

Performance of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand, Transportation and Logistics division of 

business industry. There are 19 companies listed on this division of business industry, year from 2554 to 2557. The 

results indicate that the Profit(Loss) of Foreign exchange rates statistical significantly does not affects to Return on 

Assets (ROA), Return on Equity ratio (ROE) and Net profit margin ratio. In addition, the ratio of investors to 

compare the value of primary earnings per share with the value of primary earnings per share included with the 

difference on translation of financial statements found that only Year 2554 of fourth year is negative.  
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย0 กรุงเทพฯ  email : Kanokwan.aaom@gmail.com 
2  อาจารยค์ณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ email : chitrath_cha@utcc.ac.th 
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บทนํา 

 การจดัการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคา้การ

ลงทุนกบัต่างประเทศโดยอาศยัภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเชิงพ้ืนท่ีดงักล่าวในการพฒันาประเทศ ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นโลจิสติกส์ อาเซียนในการกระจายสินคา้ไปยงักลุ่ม ประเทศสมาชิกและไปยงัตลาดโลกในอนาคตได้ 

ปัจจุบนัการจดัการขนส่งและโลจิสกติส์เป็นเป้าหมายสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการสามารถใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัทั้งในระดบัธุรกิจและระดบัประเทศเพราะอตัราแลกเปล่ียนเป็นหน่ึงในตวักาํหนดราคาสินคา้และ

บริการของประเทศต่างๆ และในอนาคตประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงตอ้งมีการติดต่อ

กบัต่างประเทศมากข้ึน กิจการจึงมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จึงเขา้มามีผลกระทบต่อบริษทัใน

หมวดธุรกิจโลจิสติกส์ ท่ีมีรายการคา้กบัต่างประเทศมากกวา่หมวดธุรกิจอ่ืน และซ่ึงช่วงท่ีทาํการศึกษา หมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหมวดธุรกิจท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยสู์งสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 จากหมวดธุรกิจทั้งหมดในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

1.มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ วตัถุประสงค์หลักของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 น้ีเพ่ืออธิบายการนํารายการท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศมารวมไวใ้นงบการเงินของกิจการและวิธีแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นสกลุ

เงินท่ีใช้นาํเสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศได ้2 ทาง คืออาจมีรายการท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรืออาจมีหน่วยงานในต่างประเทศ โดยการรายงานผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการชาํระเงิน

ของรายการท่ีเป็นตวัเงิน ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ผลต่างเกิดจากการใชส้กุลเงินท่ีนาํเสนองบการเงินท่ีไม่ใช่

สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน การแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดง

ฐานะการเงินแต่ละ ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบ

กาํไรขาดทุนหรืองบเฉพาะกาํไรขาดทุน ให้แปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดใหรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

2.  การคาํนวณกาํไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรกรมสรรพากรมาตรา 65, 65ทวิ และ 65ตรีมาตรา 65 

กาํหนดให้เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีคือกาํไรสุทธิ โดยคาํนวณจากรายไดข้องกิจการท่ีใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิ ท่ีเกิดข้ึนในรอบ

ระยะเวลาบญัชีถึงแมจ้ะยงัไม่ไดรั้บชาํระ หักดว้ยรายจ่ายท่ีใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิ ถึงแมจ้ะยงัไม่ไดจ่้ายในรอบระยะเวลา

บญัชีนั้นมารวมคาํนวณเป็นรายจ่าย ตามเง่ือนไขท่ีระบุในมาตรา 65ทวิ และมาตรา 65ตรี มาคาํนวณเป็นกาํไรสุทธิ

เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มาตรา 65 ทวิ เง่ือนไขในการคาํนวณกาํไรสุทธิมีดงัน้ี 

 -  ใหค้าํนวณค่าหรือราคาของเงินตราหรือทรัพยสิ์น เป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์

รับซ้ือ หน้ีสินเป็นเงินตราไทยตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยข์าย 

มาตรา 65 ตรี รายจ่ายตอ้งหา้มในการคาํนวณกาํไรสุทธิมีดงัน้ี 
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  รายจ่ายท่ีไม่ใช่รายจ่ายเพ่ือหากาํไรหรือกิจการในประเทศไทย โดยเฉพาะหมายถึงรายจ่ายในต่างประเทศ

ของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย และ

เป็นรายจ่ายท่ีไม่ใช่รายจ่ายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 

3.  อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) หมายถึง เป็นการนาํตวัเลขท่ีอยู่ในงบการเงินมาหาอตัราส่วนเพ่ือ

ใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักิจการอ่ืน ซ่ึงเพ่ือขจดัปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเปรียบเทียบขอ้มูล ระหว่างบริษทัท่ีมี

ขนาดขององคก์รท่ีแตกต่างกนั ช่วยใหผู้วิ้เคราะห์ประเมินผลการดาํเนินงาน แนวโนม้ และความเส่ียงของกิจการได้

ดียิ่งข้ึน โดยอตัราส่วน 

 อตัราส่วนกาํไรสุทธิ =      กาํไรสุทธิ          x 100  ( % ) 

      รายไดจ้ากการดาํเนินงาน     

  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =      กาํไรสุทธิ     x 100  ( % ) 

                                            สินทรัพยร์วมเฉล่ีย* 

  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =    กาํไรสุทธิ     x 100  ( % ) 

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย* 

 

        กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  =  กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

                    จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูใ่นมือบุคคลภายนอก 

 
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ปวชัระ ปัญญาธีระ (2549) ไดศึ้กษานโยบายการบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11, 26 และ 30 ของ

บริษทัในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือศึกษานโยบายการบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายเร่ืองหน้ีสงสัยจะสูญ การรับรู้รายไดธุ้รกิจอสังหาริมทรัพย ์และผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พบว่า บริษทั

ส่วนมากเลือกใชน้โยบายการบญัชีแนวทางเดียวกนั ลูกหน้ีท่ีเกบ็เงินไม่ไดส่้วนใหญ่จะพิจารณาจากลูกหน้ีแต่ละราย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่จะรับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราส่วนท่ีทาํเสร็จ รายการท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศใชอ้ตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการเพ่ือบนัทึกรายการระหว่างปี ส่วนรายการ ณ วนัท่ีในงบดุลผลต่างจากการ

เปล่ียนแปลงจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวน แต่หากเป็นหน่วยงานต่างประเทศจะ

แสดงในส่วนของผูถื้อหุน้  
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  สุรกิจ คาํวงศปี์น (2553) ศึกษาเปรียบเทียบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จกบักาํไรขาดทุนสุทธิของธนาคารพาณิชย์

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ืออธิบายความแตกต่างและผลกระทบของรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ท่ีตอ้งรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา จากการศึกษาพบว่า 

ตลอด 5 ปีท่ีทาํการศึกษาความแตกต่างระหวา่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกบักาํไรขาดทุนสุทธิ ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบ

เชิงบวก ซ่ึงส่งผลกระทบใหก้าํไรเบ็ดเสร็จมีค่าเพ่ิมข้ึนจากกาํไรสุทธิ และเม่ือนาํกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปคาํนวณ

กาํไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน และไปเปรียบเทียบกบักาํไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานท่ีใชก้าํไรสุทธิเป็นฐานการ

คาํนวณ พบวา่กาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีคาํนวณจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีค่าเฉล่ียมากกวา่โดยเพ่ิมข้ึน 0.34 

บาท คิดเป็นร้อยละ 10.53 

 กิตติมา อคัรนุพงศ ์และนิยะดา วิเศษบริสุทธ์ิ (2557) ศึกษานโยบายการบญัชีและผลกระทบของมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ต่อบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า วิธีท่ีบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลือกใช้ คือ การคาํนวณผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

ผลประโยชนพ์นกังาน และปรับกบักาํไรสะสมตน้งวดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การปรับยอ้นหลงั ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

พบว่า อตัราส่วนสภาพหน้ีท่ีกิจการรวมผลกระทบของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน มากกว่าอตัราส่วนท่ี

เอาผลกระทบของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานออกอย่างมีนยัสาํคญั และอตัราส่วนความสามารถในการทาํ

กาํไรเพ่ิมข้ึน เม่ือเอาผลกระทบของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ออก แสดงใหเ้ห็นถึงการบงัคบัใช ้มาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 19 ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินและกาํไรของบริษทั ในส่วนค่าใชจ่้ายและภาระผูกพนัของผลประโยชน์

พนกังาน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัขนาดของธุรกิจกบัจาํนวนพนกังาน 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา  

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบวา่ปัจจุบนั

มีบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จาํนวน 19 บริษทั  

ตวัแปรในการศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงินจาํนวน 4 อตัราส่วน ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ี

คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา โดยแต่ละอตัราส่วนมีวิธีการคาํนวณดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบจากกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนและ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

อตัราส่วน อตัราส่วน การคํานวณ 

อตัราส่วนความสามารถ 

ในการทาํกาํไร 

อตัราส่วนความสามารถ 

ในการทาํกาํไร 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์(ROA ratio) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย)* 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ 

(ROE ratio) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ส่วนของผูถื้อหุน้(เฉล่ีย)* 

อตัรากาํไรสุทธิ  

(Net Profit Margin) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

อตัราส่วนท่ีนกัลงทุนสนใจ 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  

(Basic Earnings Per Share) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกั 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และทาํการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย โดยใช ้Paired Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของอตัราส่วนทางการเงินก่อน

และหลงัการปรับว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเปรียบเทียบกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน กบักาํไรต่อหุ้น

ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ บวกดว้ยผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ จาํนวน 19 บริษทั เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงัน้ี 

1.งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 

2.วิธีการตามแนวทางปฏิบติั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21  

  การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ศึกษาแนวปฏิบติัตามมาตราฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 และรายละเอียดรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตรา

ต่างประเทศของบริษทัในกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใหท้ราบว่ารายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในบริษทักลุ่มตวัอย่าง แปลงค่าเงินดว้ย

อตัราอะไร และผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นงบอะไร 

2.  ศึกษาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทักลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกบัแนวปฏิบติัของมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 21 วา่มีการปฏิบติัตามและเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานหรือไม่ 

3.  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากงบการเงิน มาคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ี

คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบจากมาตราฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 โดยคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินระหว่างปี 2554 ถึง 

2557 แต่ละปี  
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4.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 มาปฏิบติั โดยการนาํตวัเลขผลกระทบ

จากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 คือ กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนหักออกจากกาํไรสุทธิ และคาํนวณ

อตัราส่วนใหม่ระหว่างปี 2554 ถึง 2557 คาํนวณแยกจากกนัแต่ละปี และกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน จะนาํมาวิเคราะห์

กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานต่างประเทศ” โดยจะคาํนวณกาํไร

ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ เปรียบเทียบกบั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีคาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

บวกกบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานต่างประเทศ สาํหรับการวิเคราะห์รายการกาํไรขาดทุน

ท่ีกิจการรับรู้โดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น โดยไม่ผ่านเขา้งบกาํไรขาดทุน เพราะเน่ืองจากตามมาตรฐานการบญัชี 

ว่ารายการดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกิจการ จึงไม่อนุญาตให้รับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบ

กาํไรขาดทุน แต่มีผลกระทบทาํใหส่้วนของเจา้ของเปล่ียนแปลงไป การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะรายการ กาํไร

และขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ เพราะเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 21  

5.  ศึกษาผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยทาํการทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง

ระหว่าง อตัราส่วนท่ีคาํนวณก่อนและหลงัการปรับกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน โดยใชก้ารทดสอบ t-test ใน

รูปแบบของ Pair Sample Two-Sided t-test เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนด และกาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษา 

1. แนวการปฏิบัติในทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ 

จากการศึกษาแนวการปฏิบติัในทางบญัชีและทางภาษีอากรพบวา่ ประมวลรัฐฏากร มาตรา 65 ทวิ (5) การ

คาํนวณกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ มีเง่ือนไขในการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการคาํนวณค่าของเงินตรา ทรัพยสิ์น 

หรือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ใชห้ลกัเกณฑเ์หมือนกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 และอนุญาติให ้รับรู้

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายไดใ้นการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเพ่ือเสียภาษีอากร 

2. การปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ของบริษทักลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาแนวปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือใหม้ัน่ใจ

ว่าทุกบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผลการศึกษาพบว่า ทุกบริษทัมีการบงัคบัใชข้อ้กาํหนด 

และการเปิดเผยขอ้มูล ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 

3. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

จากการรวบรวมขอ้มูลเม่ือคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บของผลกระทบจากมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 21 กบับริษทักลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1058 

 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนทางการเงินก่อนและหลงัปรับผลกระทบมาตรฐานฉบบัท่ี 21 ออก 

อตัราส่วน 
ผลต่าง 

2554 

ผลต่าง 

2555 

ผลต่าง 

2556 

ผลต่าง 

2557 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 0.001 (0.006) (0.007) (0.002) 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้รวม (%) 0.0007 (0.020) (0.012) (0.002) 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 0.006 (0.024) (0.023) (0.005) 

การศึกษาผลกระทบของของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ต่อและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีสมมติฐานแยง้ คือ 

H1  : อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมปกติ ไม่เท่ากบั อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม เม่ือปรับผล

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนออก 

H2  : อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมปกติ ไม่เท่ากับ  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม เม่ือปรับผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนออก 

H3  : อตัราส่วนกาํไรสุทธิปกติ ไม่เท่ากับ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ เม่ือปรับผลกาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา

แลกเปล่ียนออก 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอตัราส่วนก่อนและหลงัการปรับกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน

ออก และใช้การทดสอบ Pair Sample Two-Sided t-test โดยกาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ท่ี 0.05 ของแต่ละอตัราส่วนทางการเงิน แสดงไวด้งัน้ี  

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบ t-test ของความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วน t statistics Sig. (Two tailed) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 2.043 0.055 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 1.927 0.069 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 1.445 0.165 

สรุปผลการคาํนวณหาค่า Pair Sample Two-Sided t-test ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งต่อผลการ

ดาํเนินงาน ก่อนปรับและหลงัการปรับผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนออก พบว่ากาํไร(ขาดทุน)จากอตัรา

แลกเปล่ียน ไม่มีผลกระทบต่อทั้งสามอตัราส่วน คืออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวม และอตัรากาํไรสุทธิ 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า มาตรา 65 ทวิ (5) ใชห้ลกัเกณฑเ์หมือนกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 และสามารถ

ให้รายการกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายไดใ้นการคาํนวณกาํไร
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(ขาดทุน)สุทธิเพ่ือเสียภาษีอากร เป็นตน้ จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน สามารถนาํมา

วิเคราะห์ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยใชก้ารทดสอบ Pair Sample Two-Sided t-test เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง ผลการทดสอบพบว่า ผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนไม่มีผลกระทบต่อ

อตัราส่วนจากผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้รวม และอตัราส่วนกาํไร

สุทธิ 

อภิปรายผล  

 1. แนวการปฏิบัติในทางบัญชีและทางประมวลรัฐฏากร มาตรา 65 ทวิ (5) ซ่ึงมีเง่ือนไขการปฏิบัติท่ี

เหมือนกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บทความวิชาการของ สุวิมล กิตติสุวรรณ์ (หนา้ 1-19) ไดส้รุปวิธีปฏิบติัทางบญัชีและ

ภาษี วา่ประมวลรัษฎากรมีเง่ือนไขในการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในการคาํนวณค่าของเงินตรา ทรัพยสิ์น หรือหน้ีสินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศในมาตรา 65ทวิ (5) ใชห้ลกัเกณฑเ์หมือนกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 

 2. วิธีการปฏิบติัของบริษทัเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เป็นผลต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการคา้ กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน บริษทัจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกาํหนด และมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบชดัเจน 

สาํหรับบริษทัท่ีไม่มีมูลค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และสาํหรับบริษทัท่ีมีรายการเงินตรา

ต่างประเทศจะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนตามท่ีมาตรฐานกาํหนด ซ่ึงกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน เป็น

รายการท่ีเกิดข้ึนและถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีดาํเนินงานใน

ต่างประเทศ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนและถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

3. ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน โดยการทดสอบ Pair Sample Two-Sided t-

test พบว่าผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนไม่มีผลกระทบต่ออตัราส่วนท่ีทาํการศึกษาทั้งสามอตัราส่วน โดย

เม่ือปรับผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนออก ทาํใหอ้ตัราส่วนมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญั แสดง

ใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอกเก่ียวกบัการนาํเขา้และส่งออก บวกกบัการผนัผวนของค่าเงินในช่วงเวลา 4 ปีท่ีทาํการศึกษา

ส่งผลใหเ้กิดทั้งกาํไรและขาดทุนท่ีหกัลา้งกนัเป็นตน้ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากกาํไร

สุทธิ กบั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิบวกกบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพ่ือศึกษารายการ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พบว่า บริษทัส่วนใหญ่มีกาํไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิบวกกบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน มากกวา่ กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากกาํไร

สุทธิ ของบริษทัท่ีมีรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ถือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ สุรกิจ คาํ

วงศปื์น (2553) ท่ีไดส้รุปผลกระทบของความแตกต่างท่ีมีต่อกาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ว่ากาํไรขาดทุนต่อหุน้

ขั้นพ้ืนฐานท่ีใชก้าํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ ในการคาํนวณมีค่าเฉล่ียมากกว่า กาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีใชก้าํไร

(ขาดทุน)สุทธิ ซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงบวก 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 มาปฏิบติัใช ้ส่งผลให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูบ้ริหาร ควรวิเคราะห์ถึง

สาเหตุ ทิศทางและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆของกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนร่วมดว้ย เพ่ือท่ีจะไดท้ราบสภาพท่ี

แทจ้ริงทางเศรษฐกิจของธุรกิจมากข้ึน เพราะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีการผนัผวนตลอดเวลา จาก

การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พบว่า มูลค่ากาํไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานจากกาํไร(ขาดทุน)สุทธิมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือบวกผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ผูวิ้จยัจึงขอเสนอใหมี้การพฒันา สาํหรับการวิเคราะห์กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน โดยใชก้าํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเป็นตวัวดั จากงานวิจยัของ ฐิติ ธิราภรณ์พงษ ์(2554) ไดก้ล่าวว่า กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นส่งผลใหผู้ใ้ชง้บ

การเงินสามารถประเมินความสาํคญั และผลกระทบโดยรวมของกิจการไดม้ากกวา่กาํไรสุทธิ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมในกลุ่มประชากรในหมวดอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน เป็น

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพ่ือดูวา่ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ต่อบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอ่ืนและศึกษาในหลายๆ งวดบญัชี 
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การประเมนินํา้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัระดบับริษทัที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํา

กาํไรของบริษทัจดทะเบยีนในกลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Regression analysis to the relationship of corporate factor and profitability of the property 

developers and construction companies listed on Stock Exchange of Thailand. 

จตุพร บุญคํา้พงศ์1 และ ลลติา หงษ์รัตนวงศ์2 

Jatuporn Bunkumpong and Lalita Hongratanawong 

  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัระดบับริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในกลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชข้อ้มูลงบการเงินรายไตรมาส

จาํนวน 49 บริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2554 ดว้ยการวิเคราะห์แบบ Pool Data Regression Model ตวัแปรอิสระท่ีศึกษาคือปัจจยัระดบับริษทั 

5 ปัจจยั (โครงสร้างเงินทุน) และความสามารถในการทาํกาํไรคือตวัแปรตาม จากการศึกษา พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินระยะรวม (TDA) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการทาํกาํไร ส่วนขนาดของบริษทั (SIZE) และอตัราการเติบโตของบริษทั 

(GROWTH) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการทาํกาํไร อยา่งมีนยัสาํคญัสถิติ ทั้ง 3 ช่วงการศึกษา 

คาํสาํคัญ: ความสามารถในการทาํกาํไร, โครงสร้างเงินทุน, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม, หนีสิ้นรวม 
 

Abstract 

The objective of this study is to investigate the relationship of corporate factor and profitability of the property 

developers and construction companies listed in the Stock Exchange of Thailand. The study uses quarter 

consolidated financial statement of 49 companies from 2006 to 2011.  In addition, the pool data regression model 

is adapted to study in the corporate factor by 5 financial ratio (capital structure: STD, LDA, TDA, GROWTH and 

Size) as independent variables, while the profitability (ROA, ROE and EPS) are dependent variables. The results 

show that relationship of   TDA with ROA, ROE and EPS have significantly negative relationship whereas 

GROWTH and SIZE with ROA, ROE and EPS have significantly positive relationship.  

 

Keywords: Profitability, Capital structure, Return on Asset, Total debt 
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1. บทนํา 

 

          โครงสร้างเงินทุน หมายถึง สัดส่วนระหว่างเงินทุนในส่วนของเจา้ของและหน้ีสิน ท่ีใชใ้นการลงทุนเพ่ือ

ดาํเนินกิจการต่างๆ ของบริษทั โดยในส่วนของเจา้ของนั้นมาจากการระดมทุนจากบุคคลภายนอกท่ีบริษทัทาํการ

ออกหุน้สามญัเป็นการดาํรงในฐานะเจา้ของกิจการ และในส่วนของหน้ีสินบริษทัจะทาํการออกหุ้นกูผ้่านสถาบนั

ทางการเงินอ่ืน หรือการกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์(ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) ซ่ึงการกูย้ืมนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้ง

คาํนึงถึงสภาพคล่องของบริษทัท่ีจะสามารถชาํระหน้ีคืนได ้เป็นการเพ่ิมความเส่ียงของบริษทัอีกดว้ย ผูบ้ริหาร

จะตอ้งมีการจดัการโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม ตอ้งมีการวางแผนการจดัหาเงินทุนจากหน้ีสินท่ีเหมาะสมเพ่ือ

หลีกเล่ียงปัญหาความไม่สอดคลอ้งกนัของผูบ้ริหาร (ท่ีมาจากภายนอก) กบัผูถื้อหุ้น (Agency problem) ตลอดจน

ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนและมูลค่าของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการกูย้ืมเงินทุนจากภายนอก ดงันั้น 

โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารจดัการเพ่ือให้มูลค่าของหุ้นสามญัสูงสุด โดยทัว่ไป

แลว้ การบริหารทางการเงินเพ่ือให้มูลค่ากิจการสูงนั้น มกัจะมีสัดส่วนของหน้ีสินมากกว่าส่วนของเจา้ของ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Miller และ Modigliani ท่ีสนบัสนุนใหบ้ริษทัมีการจดัหาเงินทุนจากหน้ีสิน อนัเน่ืองมาจาก

ผลประโยชนจ์ากอตัราภาษี การจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืม (หน้ีสิน) มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย โดยขอ้ดีจากการก่อ

หน้ี คือ ช่วยลดภาระภาษีของบริษทัลงไดจ้ากดอกเบ้ียจ่าย โดยมีตน้ทุนของการกูย้ืมจากแหล่งหน้ีสินหลงัหกัภาษีตํ่า

กว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่าย จึงทาํใหต้น้ทุนของบริษทันอ้ยกว่าแหล่งเงินทุนท่ีมาจากส่วนของเจา้ของ ส่วนขอ้เสีย

จากการก่อหน้ีคือ บริษทัอาจจะมีสภาพคล่องในการดาํเนินงานท่ีนอ้ยลงเพราะเน่ืองมาจากภาระผูกพนัท่ีบริษทั

จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้ใหก้บัเจา้หน้ี และการกูย้ืมยงัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทั

จะตอ้งเผชิญเม่ือเป็นการกูย้ืมในอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัหรือการกูย้ืมของจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศท่ีมีความ

ผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียน หากบริษทัมีอตัราการก่อหน้ีสูง บริษทัจะตอ้งเผชิญความเส่ียงในการลม้ละลายท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัใหล้ดลงได ้ผูถื้อหุน้กต็อ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึนดว้ย หากบริษทัมีโครงสร้างเงินทุนท่ีดีโดยมีการกูย้ืมในระดบัท่ีเหมาะสม ทาํให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์

จากการก่อหน้ี  

     การศึกษาในคร้ังน้ี จะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัระดบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างเงินทุน คือ 

หน้ีสินระยะสั้น หน้ีสินระยะยาว และหน้ีสินรวมกบัความสามารถในการทาํกาํไร เช่น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ ในช่วงท่ีก่อน ระหวา่งและหลงัเกิดวิกฤตซบั

ไพร์ม (พ.ศ. 2549-2554) เพ่ือศึกษาการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทัในช่วงเวลาดงักล่าวท่ีจะส่งผลต่อความสามารถ

ในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เพราะธุรกิจประเภทน้ีมีการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง ทาํใหกิ้จการจะตอ้งมีการระดมทุนของบริษทั โดยในช่วงระหวา่ง

เกิดวิกฤต บริษทัน่าจะมีการปรับโครงสร้างทางการเงินเพราะเป็นช่วงท่ีเกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     โครงสร้างเงินทุน คือ ส่วนผสมการจดัหาเงินทุนระยะยาวของกิจการในรูปของหน้ีสิน หุ้นบุริมสิทธิและหุ้น

สามญั โดยแนวคิดแรกท่ีเสนอโดย Franco Modigliani และ Merton Miller (MM) ภายใตส้มมติฐานของตลาดทุนท่ี

สมบูรณ์ โครงสร้างเงินทุนจะไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการแต่อย่างใด หากมีการเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ Franco 

Modigliani และ Merton Miller สรุปว่าการก่อหน้ีจะเป็นประโยชน์ให้กบับริษทั อนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์ทาง

ภาษี แต่ถา้บริษทัมีการกูย้ืมมากข้ึนกจ็ะส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงข้ึน  (วรรณรพี บานช่ืนวิจิตรและคณะ, 2557) โดยการวดั

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั สามารถพิจารณาไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

(ROA), อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) และอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (EPS)  ซ่ึงเป็นอตัราส่วนการเงินท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหาร

และบุคคลภายนอกท่ีสนใจในกิจกาจสามารถในการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการได ้

     Salim and Yadav (2012) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนและผลการดาํเนินการของธุรกิจ ตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 237 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-2011 

ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างทางการเงิน 5 ดา้น ส่วนตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทั เช่น อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) Tobin’s Q และกาํไรต่อ

หุน้ (EPS) จากการศึกษา พบว่า ROA ROE และ EPS มีความสัมพนัธ์กบั LTD STD และ TD ในทิศทางตรงกนัขา้ม

แต่มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบั Growth อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีผลการศึกษาคลา้ยกบัผลการศึกษาของ

รัฐติพร กมลกิจเจริญ (2552) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 จาํนวน 287 บริษทั โดยผล

การทดลองพบวา่ ปัจจยัโครงสร้างเงินทุนทุกตวัมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นธุรกิจควรจดัหาเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่การก่อหน้ี  

     Chinaemerem and Anthony (2012) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ในประเทศไนจีเรียท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์Nigerian Stock Exchange ช่วงปี ค.ศ. 2004-2010 จาํนวน 30 

บริษทั พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อต่อสินทรัพยร์วม (DR) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

และอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

     Shubita and Maroof  (2012)  ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทาํ

กาํไรของกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมในประเทศจอร์แดนท่ีจดทะเบียนใน Amman Stock Exchange จากตวัอย่าง 39 

บริษทั ในช่วงปี 2004-2009 จากการศึกษา พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินระยะสั้นต่อสินทรัพยร์วม (SDA), อตัราส่วน

หน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม (LDA), อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DA) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั และการศึกษาของ San and Heng (2011) ท่ี

ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและผลการดาํเนินการของธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซียในช่วงก่อนและหลงัวิกฤต (2007) ในช่วงปี 2005-2008 ซ่ึงตวั

แปรอิสระท่ีศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างทางการเงิน ส่วนตวัแปรตามคือ ผลการดาํเนินงานของบริษทั จากการศึกษา 

พบว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและผลการดาํเนินงานของบริษทัในบริษทัขนาดใหญ่ แต่ EPS-DC 

มีความสมัพนัธ์เชิงลบ บริษทัขนาดเลก็พบเฉพาะ EPS-DC มีความสมัพนัธ์เชิงลบ  
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3. วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิและใชวิ้ธีทางเศรษฐมิติในการศึกษาดว้ยทฤษฎี

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) เพ่ือทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอย โดยการศึกษา

ถึงปัจจยัระดบับริษทัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จาํนวน 49 บริษทั ในช่วงก่อนถึงหลงัวิกฤตซบัไพร์ม 

โดยใชข้อ้มูลทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน) แบบรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของ

ปี พ.ศ. 2549 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 ศึกษาโดยใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares; OLS) โดยแบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัระดับบริษัทและ

ความสามารถในการทาํกาํไรในคร้ังน้ี คือ 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐸𝐸𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐸𝐸𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 

           𝐸𝐸𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐸𝐸𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝐼𝐼 ,𝑡𝑡 

เม่ือ  ROE = อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ROA = อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์

EPS = อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ 

SDA = อตัราส่วนหน้ีสินระยะสั้นต่อสินทรัพยร์วม 

LDA = อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อผลรวมของหน้ีสินระยะยาวและสินทรัพยร์วม 

TDA = อตัราส่วนผลต่างระหว่างสินทรัพยก์บัส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม 

GROWTH = อตัราการเปล่ียนแปลงต่อสินทรัพยร์วม 

SIZE = ลอ็กการึท่ึมของสินทรัพยร์วม 

 𝜀𝜀  = ความคาดเคล่ือนแบบสุ่ม (Random Error) 

 α      = ค่าคงท่ี 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

     ในตารางท่ี 1-3 จะสรุปค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระตามช่วงเวลาต่างๆท่ีศึกษา พบว่าทั้ง 3 

ช่วงเวลา การระดมทุนจากการกูย้ืมมีการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ย แต่การเติบโตของบริษทันั้นลดลงเม่ือเกิดวิกฤตซับ

ไพร์ม 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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ตารางที่  1  การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระช่วงก่อนเกิดวิกฤตซับไพร์ม 

(พ.ศ.2549-2550) 

 

Variables ROA ROE EPS SDA LDA TDA GROWTH SIZE 

Mean 0.014697 0.027230  0.131477  0.144839 0.213307 0.473173  0.027985  22.29453 

Median 0.013903 0.026843 0.800000  0.121658 0.203899 0.476535 0.012850 22.24546 

Maximum 0.181577 0.633270 2.320000  0.660373 0.981427 0.987338 0.604000  24.71816 

Minimum -0.168585 -0.513779 -2.130000 0.000000 0.000000  0.022191 -0.335400 19.58509 

Std. Dev. 0.026628 0.069178  0.366060 0.119648 0.179434 0.168075 0.092227 1.117806 

Skewness -0.537983 -0.554575  1.358806  1.703843 0.788098 0.062365  2.237350 0.075653 

Kutosis 17.17419  38.37152 20.02038 6.919404 3.404687 3.077802 14.02204  2.446518 

 

ตารางที่  2  การวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระช่วงระหวา่งเกิดวิกฤตซบัไพร์ม 

(พ.ศ.2551-2552) 

 

Variables ROA ROE EPS SDA LDA TDA GROWTH SIZE 

Mean 0.009731 0.018574 0.114822 0.145313 0.207638 0.476498 0.015236 22.35086 

Median 0.009541 0.015958 0.040000 0.127474 0.173833 0.499895 0.008900 22.36359 

Maximum 0.201092 0.287507 2.930000 0.532461 0.661878 0.811891 0.500700 24.58098 

Minimum -0.128223 -0.270188 -1.800000 0.000000 0.000000 0.012745 -0.300200 19.84733 

Std. Dev. 0.025256 0.050900 0.378749 0.112726 0.175438 0.186072 0.071322 1.091758 

Skewness 0.169270 -0.861682 3.883991 0.850674 0.540066 -0.608511 0.856673 0.016711 

Kutosis 18.01981 14.24542 28.67875 3.720079 2.196206 2.835200 10.81765 2.373807 

 

ตารางที่  3  การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระช่วงหลงัเกิดวิกฤตซับไพร์ม 

(พ.ศ.2553-2554) 

 

Variables ROA ROE EPS SDA LDA TDA GROWTH SIZE 

Mean 0.007974 0.024325 0.148783 0.144491 0.229235 0.484923 0.013024 22.42931 

Median 0.009458 0.020308 0.050000 0.119627 0.196802 0.507739 0.007700 22.44217 

Maximum 0.095336 1.465400 7.290000 1.055374 2.128698 1.818701 0.331500 24.59313 

Minimum -0.303652 -0.726159 -1.360000 0.000000 -0.031543 0.002191 -0.342600 20.26871 

Std. Dev. 0.032208 0.118283 0.580876 0.147582 0.207192 0.202929 0.069136 1.129018 

Skewness -4.011398 5.111200 7.986422 3.025978 2.244301 0.335830 0.720273 0.029044 

Kutosis 33.43640 74.74002 88.30979 17.75850 19.47803 7.991005 8.072346 2.147151 
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4.2 การตรวจสอบเง่ือนไขของข้อมูลตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 

     จากตารางท่ี 4-6  พบวา่ ตวัแปรอิสระทกุตวัมีคา่ Correlation อยูใ่นชว่ง + 0.8 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่มีตวัแปร

อิสระตวัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง แสดงวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํมาทดสอบหา

ความสมัพนัธ์ตามแบบจาํลองต่อไป 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช ้Correlation matrix ในช่วง

เวลาก่อนเกิดวิกฤตซบัไพร์ม (พ.ศ. 2549-2550) 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช ้Correlation matrix ในช่วง

เวลาระหวา่งเกิดวิกฤตซบัไพร์ม (พ.ศ. 2551-2552) 

 

 

 

 

 ROA ROE EPS SDA LDA TDA GROWTH SIZE 

ROA  1.000000  0.903275  0.550589  0.021491  0.047126 -0.064404  0.181750  0.040405 

ROE  0.903275  1.000000  0.548847  0.037724  0.072856 -0.008847  0.158331  0.004512 

EPS  0.550589  0.548847  1.000000  0.052793 -0.011656 -0.051263  0.090821  0.164902 

SDA  0.021491  0.037724  0.052793  1.000000 -0.004667  0.516228 -0.007228  0.301736 

LDA  0.047126  0.072856 -0.011656 -0.004667  1.000000  0.413473  0.035566  0.295096 

TDA -0.064404 -0.008847 -0.051263  0.516228  0.413473  1.000000  0.194911  0.334974 

GROWTH  0.181750  0.158331  0.090821 -0.007228  0.035566  0.194911  1.000000 -0.004080 

SIZE  0.040405  0.004512  0.164902  0.301736  0.295096  0.334974 -0.004080  1.000000 

 ROA ROE EPS SDA LDA TDA GROWTH SIZE 

ROA  1.000000  0.958069  0.306909  0.007753  0.074889 -0.077169  0.188231  0.248029 

ROE  0.958069  1.000000  0.313897  0.062483  0.131582  0.015428  0.201676  0.248556 

EPS  0.306909  0.313897  1.000000  0.168731  0.026242  0.014890  0.058981  0.274310 

SDA  0.007753  0.062483  0.168731  1.000000  0.202241  0.564751  0.013024  0.310572 

LDA  0.074889  0.131582  0.026242  0.202241  1.000000  0.445721  0.137751  0.396244 

TDA -0.077169  0.015428  0.014890  0.564751  0.445721  1.000000  0.073983  0.345038 

GROWTH  0.188231  0.201676  0.058981  0.013024  0.137751  0.073983  1.000000 -0.006195 

SIZE  0.248029  0.248556  0.274310  0.310572  0.396244  0.345038 -0.006195  1.000000 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช ้Correlation matrix ในช่วง

เวลาระหวา่งเกิดวิกฤตซบัไพร์ม (พ.ศ. 2551-2552) 

 

     ดงัตารางท่ี 7 ท่ีแสดงผลการทดสอบการตรวจสอบเง่ือนไขของขอ้มูลตวัแปร โดยทาํการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร จาการทดสอบ พบว่า ทุกแบบจาํลองไม่พบปัญหา Multicollinearity และทาํการทดสอบค่าความ

คลาดเคล่ือนของตวัแปรอิสระและความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนตามสมมติฐาน พบว่า ทุกแบบจาํลองพบ

ปัญหาของตวัคลาดเคล่ือนจึงไดด้าํเนินการแกไ้ขสมการต่อไป 

 

4.3 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจําลอง 

          อตัราส่วนผลต่างระหว่างสินทรัพยก์บัส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม (TDA), การเติบโต (GROWTH) 

และขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสัมพันธ์กับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) โดยการเติบโต  

(GROWTH) และขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ในทิศทาง

เดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนอตัราส่วนผลต่างระหว่างสินทรัพยก์บัส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม 

(TDA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยเหตุผลท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้ม ในช่วงเวลานั้นบริษทัอาจประสบปัญหากบัความเส่ียงในการผิดนดัชาํระหน้ีจากการกูย้ืมของบริษทั แต่ค่า 

Adj.R2 มีค่านอ้ย ดงันั้นตวัแปรอิสระไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้
 

ตารางที่  7   ผลการทดสอบการตรวจสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเบ้ืองตน้ 

 

ช่วงเวลา

ศึกษา 

แบบ 

จาํลอง 

ผลการทดสอบสมมตฐิานของสมการ 

H0:No-autocorrelation 

H1:Autocorrelation 

H0:N0-Heteroskedasticity 

H1: Heteroskedasticity  

H0:Normality 

H1:Non- Normality  

ค่า Correlation

ท่ีมากกวา่+0.8 

ก่อนเกิด

วกิฤต 

ROA 0.0549 0.0000 0.00000 - 

ROE 0.9695 0.0000 0.00000 - 

EPS 0.0000 0.0455 0.00000 - 

ROA 0.0003 0.5620 0.00000 - 

 ROA ROE EPS SDA LDA TDA GROWTH SIZE 

ROA  1.000000 -0.073484  0.334790 -0.117567  0.016988 -0.346076  0.378863  0.359693 

ROE -0.073484  1.000000  0.034747 -0.051741  0.110678  0.238991 -0.133914  0.120680 

EPS  0.334790  0.034747  1.000000  0.069332  0.067757 -0.013019  0.179652  0.273553 

SDA -0.117567 -0.051741  0.069332  1.000000  0.115050  0.341223 -0.013284  0.020833 

LDA  0.016988  0.110678  0.067757  0.115050  1.000000  0.416751  0.112471  0.380903 

TDA -0.346076  0.238991 -0.013019  0.341223  0.416751  1.000000 -0.059720  0.192891 

GROWTH  0.378863 -0.133914  0.179652 -0.013284  0.112471 -0.059720  1.000000  0.256655 

SIZE  0.359693  0.120680  0.273553  0.020833  0.380903  0.192891  0.256655  1.000000 
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ระหวา่ง

เกิดวกิฤต 

ROE 0.0001 0.0008 0.00000 - 

EPS 0.0000 0.0020 0.00000 - 

หลงัเกิด

วกิฤต 

ROA 0.0000 0.0000 0.00000 - 

ROE 0.0000 0.0000 0.00000 - 

EPS 0.0000 0.5200 0.00000 - 
 

ตารางที่  5  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
 

ตวัแปรอสิระ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2549-2550) 

ระหว่างเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2551-2552) 

หลงัเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2553-2554) 

SDA 0.030843 0.007126 0.003872 

LDA 0.019190 0.003104 0.003075 

TDA -0.039379*** -0.030368*** -0.065944** 

GROWTH 0.065476*** 0.07044*** 0.120293*** 

SIZE 0.001063 0.007123*** 0.010431*** 

Adj.R2 0.054635 0.122344 0.363250 

Durbin-Watson 1.837376 1.759067 1.196779 
     

     จากตารางท่ี 5 แสดงผลผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการเติบโตของบริษทั (GROWTH) กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และขนาด

ของกิจการ (SIZE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)  ใน 2 

ช่วงเวลา แสดงวา่ถา้กิจการมีการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนดว้ย ส่วน

อตัราส่วนผลต่างระหว่างสินทรัพยก์บัส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม (TDA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

ตารางที่  6  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
 

ตวัแปรอสิระ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2549-2550) 

ระหว่างเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2551-2552) 

หลงัเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2553-2554) 

SDA 0.075448 0.020860 -0.115471 

LDA 0.054228 0.016147 -0.004760 

TDA - 0.067368* -0.037519 0.151900 

GROWTH 0.139583*** 0.146862*** -0.254553 

SIZE -0.001286 0.012136*** 0.012025 

Adj.R2 0.032202 0.104516 0.090964 

Durbin-Watson 2.021954 1.769540 0.951162 
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ตารางที่  7   ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (EPS) 
 

ตวัแปรอสิระ 
ก่อนเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2549-2550) 

ระหว่างเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2551-2552) 

หลงัเกดิวกิฤต 

(พ.ศ.2553-2554) 

SDA 0.285954 0.613298 0.375971 

LDA 0.010685 -0.143195 -0.067492 

TDA -0.423099** -0.344015*** -0.231055 

GROWTH 0.515957*** 0.425463*** 0.924265*** 

SIZE 0.065745* 0.105016** 0.137921** 

Adj.R2 0.046156 0.102681 0.087467 

Durbin-Watson 1.012544 0.692816 0.783590 
      

     จากตารางท่ี 7 แสดงว่าการเติบโต (GROWTH) และขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนกาํไร

ต่อหุ้น (EPS) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทั้ง 3 ช่วงเวลาท่ีศึกษา ส่วนอตัราส่วนผลต่างระหว่าง

สินทรัพยก์บัส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม (TDA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ แต่ค่า Adj.R2 มีค่านอ้ย ดงันั้นตวัแปรอิสระไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษาปัจจยัระดบับริษทัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทักลุ่มพฒันาอสงัหา -

ริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงท่ีปี พ.ศ. 2549-2554 ท่ีครอบคลุม

ช่วงเวลาการเกิดวิกฤตซบัไพร์ม พบวา่ การเติบโตของบริษทั (GROWTH) และขนาดของบริษทั (SIZE) มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการทาํกาํไรท่ีวดัดว้ยทั้ง 3 ปัจจยั (ROA, ROE และ EPS) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรัฐติพร กมลกิจเจริญ (2552) และ Salim and Yadav (2012) ท่ี

ปัจจยัดา้นขนาดของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติตามลาํดบั ส่วนการเติบโตของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ในทิศทางเดียวกนั 

โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Salim and Yadav (2012) ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โครงสร้างเงินทุนและผลการดาํเนินการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศมาเลเซีย” แสดงใหเ้ห็น

วา่บริษทัท่ีมีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมสูงจะส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรมากข้ึน กิจการสามารถบริหารสินทรัพย์

เพ่ือใหเ้กิดโอการในการทาํกาํไรจากกการดาํเนินงานท่ีมากข้ึน นอกจากน้ีผลของอตัราส่วนผลต่างระหวา่งสินทรัพย์

กบัส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม (TDA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการทาํ

กาํไร ทั้ง 3 ปัจจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรัฐติพร กมลกิจเจริญ (2552) พบวา่ อตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์

รวมมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติ และผลการศึกษาของ San and Heng (2011) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศมาเลเซีย” พบวา่ 

อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนทุน (DC) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (EPS) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ ถึงแมว้า่ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนของ Miller และ Modigliani ท่ี

สนบัสนุนใหบ้ริษทัมีการจดัหาเงินทุนจากหน้ีสิน อนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์จากอตัราภาษีของดอกเบ้ียจ่าย (Interest 

Tax Shield) บริษทัจึงควรมีโครงสร้างเงินทุนท่ีมาจากการก่อหน้ีสูงท่ีสุด  ดงันั้น การจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษทั

ท่ีมาจากกการกูย้ืม จะเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่การระดมทุนท่ีมาจากส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะทาํใหส้ดัส่วนของเจา้ของใน

โครงสร้างเงินทุนนั้นลดลง และลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร (Agency Cost Theory) จึงทาํให้

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนกาํไรหุน้จะเพ่ิมข้ึน เพราะส่วนของเจา้ของนั้นมีสดัส่วนท่ีนอ้ย 

แต่ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนกบัความสามารถในการทาํไรนั้นลดลงท่ี

เป็นเช่นน้ีเพราะ ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตซบัไพร์ม ประเทศไทยประสบปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง และกาํไร

สุทธิของบริษทัไม่ไดมี้การเพ่ิมข้ึน ตามสดัส่วนหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนวิกฤต แสดงวา่โครงสร้างเงินทุนท่ีมาจาก

การก่อหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีศึกษานั้นส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรลดลงหรือบริษทัมีค่าใชจ่้ายหรือ

ตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหก้าํไรของบริษทัลดลง แต่การศึกษาในคร้ังน้ี ค่า Adj.R2 ท่ีไดจ้ากการ

ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิในแบบจาํลองนั้นมีค่านอ้ยมาก ซ่ึงจะส่งผลใหต้วัแปรอิสระไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามได ้ 

     ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์มนั้น การจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด

คือการเพ่ิมทุนในส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่การออกหุน้กูห้รือการกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงิน และ การระดมทุน

ท่ีมาจากการกูย้ืมนั้นหากบริษทัมีการภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป แสดงวา่การก่อหน้ีจาํนวนมากจะทาํใหบ้ริษทัมีภาระ

ผกูพนัทางการเงิน ดงันั้นในช่วงสภาวะท่ีมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ บริษทัควรมีการระดมทุนจากการก่อหน้ีให้

นอ้ยท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร ทั้งน้ีในช่วงท่ีเกิดวิกฤตทางการเงิน ผูบ้ริหารทางการเงินจะตอ้งศึกษา

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีจะส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียดว้ย   
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การวเิคราะห์องค์ประกอบของ ความจงรักภกัดขีองผู้บริโภคที่มต่ีอกล่องรับสัญญาณ

จานดาวเทียม PSI ในด้านความพงึพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 

Factor Analysis of PSI Satellite Receiver Customers Using Brand Loyalty 

toward Satisfaction in 4 Ps of Marketing Mix 

เชิดชัย อ่อนช้อยสกุล0

1 และ ผศ. ดร. ปราณ ีเอี่ยมละออภักดี1 2 

Cherdchai Oonchoisakul and Asst. Prof. Dr. Pranee Eamlaorpakdee  

บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกล่องรับสญัญาณจานดาวเทียม PSI 

และ เพ่ือคน้หาองค์ประกอบย่อยของ ความพึงพอใจด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ของกล่องรับสัญญาณจาน

ดาวเทียม PSI โดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 200 ชุด และใชส้ถิติในดา้น ค่าร้อยละ, ตารางแจกแจง

ความถ่ี, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ค่าเฉล่ีย, Anova Analysis, Factor Analysis และ  Regression Analysis โดยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบยอ่ยนั้นได ้องคป์ระกอบยอ่ย จาํนวน 9 กลุ่ม ดงัน้ี ช่องทางการจดัจาํหน่าย ,การส่งเสริมการตลาด, การรับประกนั

สินคา้, ระยะการใชท่ี้ยาวนานของสินคา้, ความคมชดัของสัญญาณ, ช่องรายการเสริม, การใหบ้ริการของพนกังาน, การใชง้านท่ี

สะดวกรวดเร็วของสินคา้ และ ช่องรายการฟรีทีว ีโดยองคป์ระกอบยอ่ยมีนยัสาํคญัต่อความจงรักภกัดีของกล่องรับสัญญาณจาน

ดาวเทียม PSI มีดงัต่อไปน้ี การส่งเสริมการตลาด, ระยะการใชท่ี้ยาวนานของสินคา้, การใชง้านง่ายและรวดเร็ว, การให้บริการ

ของพนกังาน, ช่องรายการฟรีทีว,ี ช่องรายการเสริม, ความคมชดัของสญัญาณ, การรับประกนัสินคา้ 

 

คาํสาํคัญ: ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า , ความพึงพอใจ, องค์ประกอบย่อย 

 

Abstract 

     The objective of this research was to study brand loyalty of PSI satellite receiver’s consumer. And, found the 

factor of consumer satisfaction in the PSI 4Ps Marketing Mix. The methodology of the research was collect the 

data from 200 questionnaire survey. The tools for analyzing used percentage, frequency table, standard deviation, 

average, ANOVA analysis, Factor Analysis and Regression Analysis. The result had 9 factors in the research 

were distribution channels, promotion, product warranty, long product life, high resolution of signal, extra TV 

channels, staff service, easy to use and free TV channels. Then, factors had relate with brand loyalty of PSI 

satellite receiver were promotion, long product life, easy to use, staff service, free TV channels, Extra TV 

channels, high resolution of TV signal and product warranty. 

Keywords: Brand Loyalty, Satisfaction, Factors 
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1. บทนํา 

 

     การรับชมโทรทศัน์เป็นกิจกรรมท่ีคนส่วนมากนั้นนิยมทาํกนัเม่ือมีเวลาว่างซ่ึงแต่ละคนก็มีวตัถุประสงค์การรับชมท่ี

แตกต่างกนัซ่ึงเกิดจากความชอบความสนใจในเร่ืองนั้นๆ โดยในปัจจุบนัประเทศไทยนั้นการรับชมสัญญาณโทรทศัน์

นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกไดว้า่จะใชวิ้ธีใดในการเลือกรับชมสัญญาณโทรทศัน ์โดยประเภทท่ีมี

ให้เลือกรับนั้นมีอยู่ทั้ งส้ิน 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีหน่ึง โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบอนาล็อก ประเภทท่ีสอง

โทรทศัน์ระบบดิจิตอล ประเภทท่ีสาม โทรทศัน์ผ่านสายเคเบิล ประเภทท่ีส่ี โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ประเภทสุดทา้ย

โทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้นในดา้นการชม

โทรทศัน์ผ่านสายเคเบ้ิลกบัผ่านดาวเทียมเป็นส่วนมากเช่นกนั โดยส่วนแบ่งของการตลาดจานดาวเทียม ระบบ C-Band 

นั้น อุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียม PSI นั้นคือเจา้ตลาด ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 50% ของส่วนแบ่งการตลาด ในการ

เจริญเติบโตของตลาดจานดาวเทียมอย่างต่อเน่ืองนั้น ทาํให้เกิดการเขา้มาแข่งขันของบริษทัต่างๆมากมายในตลาด

อุปกรณ์รับสญัญาณจานดาวเทียม อีกกระทั้งการเขา้มามีบทบาทของอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอลท่ีรับสัญญาณจากเสา

อากาศภาคพ้ืนดิน ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง กสทช. (สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยมีการแจกจ่ายคูปองเพ่ือนาํไปแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ดงันั้นท่ีผ่านมา

ตลาดกล่องทีวีดาวเทียมซบเซาลงเน่ืองจากผูบ้ริโภคชะลอการซ้ือ 

     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานวิจัยช้ินน้ีทางผูท้าํวิจยันั้นไดด้าํเนินธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม PSI โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะเน้นไปท่ีในเร่ืองของความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดกบัความจงรักภกัดีของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียม PSI ทั้ งน้ีคาดว่าขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนดาํเนินการในธุรกิจกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ฮาวกินส์ และคอทนีย ์(2001) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การซ้ือตราสินคา้หน่ึง

ตราสินคา้ใดอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากมีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 

Nancy Giddens (2002) เช่ือวา่ความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากความชอบในตวัสินคา้เม่ือไดซ้ื้อสินคา้มาใชแ้ละเกิด

ความพึงพอใจในตวัสินคา้ 

ดาํรงค ์พิณคุณ (2556) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดพ้ืนฐาน ประกอบไปดว้ย 4 อยา่ง ไดแ้ก่ Product, Price, 

Place, Promotion  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ตอ้งมีประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

สามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) เป็นราคาตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ซ่ึงผูบ้ริโคจะเปรียบเทียบระหวา่ง คุณค่า (Value) กบัราคา (Price) 

ของผลิตภณัฑน์ั้นก่อนตดัสินใจซ้ิอ 

3. สถานท่ีและการจดัจาํหน่าย (Place) ช่องทางซ่ึงเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้ หรือบริการเพ่ือจูงใจใหเ้กิดความ

ตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคมี

การคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผลการใชใ้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงคาดหวงัวา่จะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

2.2 รูปภาพและตาราง 
 

     ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สัดส่วนการรับชมโทรทศัน์นั้นในดา้นการชมโทรทศัน์ผ่านสายเคเบ้ิลกับผ่าน

ดาวเทียมเป็นส่วนมากเช่นกนั โดยคิดเป็นสัดส่วนจากทั้งหมดนั้นอยู่ท่ี 64% ซ่ึงมีมากกว่าการรับชมทางภาคพ้ืนดิน

ซ่ึงไดแ้ก่ โทรทศันภ์าคพ้ืนดินระบบอนาลอ็กและดิจิตอลท่ีมีอยู ่36.0% ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    สดัส่วนช่องทางในการรับชมโทรทศัน ์ปี 2558 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

2.3 กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความจงรักภกัดีของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

กล่องรับสญัญาณ

จานดาวเทียม PSI 

องคป์ระกอบท่ี 1 
ระดบัความพึงพอใจ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- คา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 

องคป์ระกอบท่ี ... 

องคป์ระกอบท่ี K 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     การทาํวิจยัคร้ังน้ีนั้นเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

กล่องรับสญัญาณจานดาวเทียม PSI ในดา้นความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.1.1 ประชากรท่ีรับชมโทรทศันผ์า่นระบบจานดาวเทียมและเคเบิลเขตกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 64 (รูปท่ี 1) 

จากครัวเรือนทั้งหมด 2,672,423 ครัวเรือน โดยคิดเป็นจาํนวน 1,710,351 ครัวเรือน คาํนวณจาํนวนท่ีจะทาํการศึกษา

ไดโ้ดยประมาณ 855,176 ครัวเรือน จากส่วนแบ่งการตลาดกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม PSI ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 

50 (ท่ีมา :http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/616203) และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือกล่องรับสญัญาณจานดาวเทียม PSI 

3.1.2 ผูวิ้จยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยการศึกษาวิจยัคร้ัง

น้ีมีประชากรโดยประมาณ 855,176 ครัวเรือน โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้านั้นคือจาํนวน 384 ครัวเรือน เป็น

ขนาดท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํให้การประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion) มีความคลาด

เคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% แต่เน่ืองเกิดขอ้จาํกดั

เวลาทางผูศึ้กษานั้นขอทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 200 ครัวเรือน ดงันั้นมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในระดบั ±6.93% 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 เลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยผูศึ้กษานั้นไดท้าํการสุ่มไดพ้ื้นออกมาเป็น 6 เขต 

ดงัน้ี เขตราชเทวี เขตสาทร เขตบางซ่ือ เขตสะพานสูง เขตธนบุรี เขตบางบอน 

3.2.2 ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บตามร้านคา้ท่ีจาํหน่ายกล่องรับ

สญัญาณจานดาวเทียม PSI 

3.2.3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เลือกเฉพาะคนท่ีเคยซ้ือกล่องรับสัญญาณจาน

ดาวเทียม PSI 

3.2.4 ตรวจเช็คความถูกตอ้งของแบบสอบถาม แลว้บนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูวิ้จยันาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ ในการอธิบาย ลกัษณธทัว่ไปของ

ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ตารางแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 
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3.3.2 Anova Analysis ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลกัษณะต่างๆ กบั ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือจาํแนกความแตกต่าง

ภายในกลุ่มวา่มีความแตกต่างเชิงลกัษณะนั้นมีผลทาํใหเ้กิดความแตกต่างต่อขอ้มูลเชิงปริมาณหรือไม่ 

3.3.3 Factor Analysis ผูวิ้จยัใชใ้นการการระบุตวัแปรท่ีใชใ้นการหาองคป์ระกอบย่อย แปลความหมาย และตั้งช่ือ

องคป์ระกอบ และหาความสาํคญัของ องคป์ระกอบ 

3.3.4 Regression Analysis ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของ องค์ประกอบท่ีหามาไดจ้ากการทาํ Factor Analysis กบั 

ตวัแปรท่ีตอ้งการหาความสมัพนัธ์ดว้ย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากการเก็บแบบสอบถามผูท้าํแบบสอบ  200 คน ไดข้อ้มูลส่วนบุคคลดงัน้ี โดยผูท่ี้ซ้ืออุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ

จานดาวเทียม PSI ส่วนมากเป็นเพศชาย จาํนวน 139 ร้อยละ 69.5 และผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 21-30 ปี มาก

ท่ีสุดจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ระดบัการศึกษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 

74 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนมากมีรายได ้20,001 – 

30,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 โดยส่วนมากมี สถานภาพโสด มีจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 คน เป็นจํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 จากผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด โดยลกัษณะท่ีพกัอาศยันั้นเป็นบา้นเด่ียว จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

     ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นช่ืนชอบการรับชมรายการ ข่าว มากท่ีสุดจาํนวน 

47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และส่วนมากมีจาํนวนกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมในท่ีพกัอาศยั จาํนวน 2 เคร่ือง 

จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 โดยผูต้อบแบบสอบถามมีการซ้ือกล่องรับสัญญาณ PSI คร้ังล่าสุดเม่ือ 1 เดือนท่ี

แลว้ มากท่ีสุด จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และกล่องรับสัญญาณ PSI ท่ีซ้ือล่าสุดส่วนมากคือรุ่น PSI O2X HD 

จาํนวน 103 คน ร้อยละ 51.5 

 

     จากการทาํ Factor Analysis สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ของกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม PSI ไดเ้ป็น 9 องค์ประกอบย่อย โดยพิจารณาจาก Cumulative Percentage of 

Variance ท่ีมีค่า 61.774% โดยมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี ตวัท่ีหน่ึงคือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตวัท่ีสองคือ การ

ส่งเสริมการตลาด ลาํดบัท่ีสาม คือ การรับประกนัสินคา้ ลาํดบัท่ีส่ี คือ ระยะการใชท่ี้ยาวนานของสินคา้ ลาํดบัท่ี 5 

คือ ความคมชดัของสญัญาณ ลาํดบัท่ี 6 คือ ช่องรายการเสริม ลาํดบัท่ี 7 คือ การใหบ้ริการของพนกังาน ลาํดบัท่ี 8 คือ 

การใชง้านท่ีสะดวกรวดเร็วของสินคา้ ลาํดบัท่ี 9 คือ ช่องรายการฟรีทีวี 

     และจากการทาํ Factor Analysis สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบของความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกล่องรับ

สญัญาณจานดาวเทียม PSI ไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบยอ่ย โดยพิจารณาจาก Cumulative Percentage of Variance ท่ีมีค่า 

64.167% Factor ท่ีไดม้าทั้งหมดมี 2 ตวั ลาํดบัท่ี 1 คือ คือ ความภกัดีเม่ือเจอส่ิงกระตุน้ ลาํดบัท่ี 2 คือ ความเช่ือมัน่ 
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     การหาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบย่อย ดา้นความพึงใจส่วนประสมทางการตลาด ต่อ ความจงรักภกัดี ดว้ย 

Regression Analysis นั้นแยก เป็นสองคร้ังดงัน้ี 

     การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ต่อ ความภกัดีเม่ือเจอส่ิงกระตุน้นั้น 

ไม่มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามเน่ืองจากมีค่า .366 ซ่ึงมากกวา่ .05 

    การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ต่อ ความเช่ือมัน่มีนยัสาํคญัเน่ืองจาก 

มีความสามารถในการพยากรณ์ตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญ เท่ากับ .000 มีความสามารถในการอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม เท่ากบั .216 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั .88568305 มีค่า

องศาอิสระ เท่ากบั 149.043 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงความสาํคญัของตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

ลาํดบั

ความสาํคญั 

ขอ้คาํถาม Unstandardized 

Regression 

Coefficient 

Standard 

Error of the 

Coefficient 

Standardized 

Regression 

Coefficient 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

1 การส่งเสริมการตลาด .286 .063 .286 .000 

2 ระยะการใชท่ี้ยาวนานของสินคา้ .201 .063 .201 .002 

3 การใชง้านง่ายและรวดเร็ว .155 .063 .155 .014 

4 การใหบ้ริการของพนกังาน .151 .063 .151 .017 

5 ช่องรายการฟรีทีวี .146 .063 .146 .021 

6 ช่องรายการเสริม .142 .063 .142 .024 

7 ความคมชดัของสญัญาณ .137 .063 .137 .030 

8 การรับประกนัสินคา้ .136 .063 .136 .031 

9 ช่องทางการจดัจาํหน่าย .052 .063 .052 .409 

 

     หากตอ้งการเปล่ียนตวัแปรตามควรเปล่ียนแปลงตวัแปรตน้ ดงัต่อไปน้ี การส่งเสริมการตลาด, ระยะการใชท่ี้

ยาวนานของสินคา้, การใชง้านง่ายและรวดเร็ว, การใหบ้ริการของพนกังาน, ช่องรายการฟรีทีวี, ช่องรายการเสริม, 

ความคมชดัของสญัญาณ, การรับประกนัสินคา้ 

     สมการถดถอยท่ีสามารถใช้ตัวแปรต้นในการพยากรณ์ตวัแปลตามเขียนไดด้ังน้ี ความเช่ือมัน่ในกล่องรัลบ

สัญญาณจานดาวเทียม PSI = .286(การส่งเสริมการตลาด) + .201(ระยะการใชท่ี้ยาวนานของสินคา้) + .155(การใช้

งานง่ายและรวดเร็ว) + .151(การให้บริการของพนักงาน) + .146(ช่องรายการฟรีทีวี) + .142(ช่องรายการเสริม) + 

.137 (ความคมชดัของสญัญาณ) + .136(การรับประกนัสินคา้) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาในเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบของ ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกล่องรับสัญญาณจาน

ดาวเทียม PSI ในดา้นความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด นั้นสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบย่อยออกมา

ได ้9 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี ช่องทางการจดัจาํหน่าย ,การส่งเสริมการตลาด, การรับประกนัสินคา้, ระยะการใชท่ี้ยาวนาน

ของสินคา้, ความคมชดัของสัญญาณ, ช่องรายการเสริม, การใหบ้ริการของพนกังาน, การใชง้านท่ีสะดวกรวดเร็ว

ของสินคา้ และ ช่องรายการฟรีทีวี 

     โดยองคป์ระกอบย่อยของความพ่ึงพอใจนั้นมีนยัสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กล่องรับสญัญาณจาน

ดาวเทียม PSI ในดา้น ความเช่ือมัน่ โดยมีองค์ประกอบดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดต่อความ

เช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี การส่งเสริมการตลาด, ระยะการใช้ท่ียาวนานของสินคา้, การใช้งานง่ายและรวดเร็ว, การ

ใหบ้ริการของพนกังาน, ช่องรายการฟรีทีวี, ช่องรายการเสริม, ความคมชดัของสญัญาณ, การรับประกนัสินคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม PSI ใน

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด นั้นทางผูวิ้จยั ไดข้อเสนอขอ้แนะนาํในการปรับปรุงทางเลือกในดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดของกล่องรับสญัญาณจานดาวเทียม PSI ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความความจงรักภกัดีต่อกล่องรับสญัญาณจาน

ดาวเทียม PSI เพ่ือใหเ้กิดการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่ และอาจจะสามารถเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ใหเ้ขา้มาใชสิ้นคา้ได้

ในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นควรมุ่งเนน้ไปในเร่ืองของ การนาํกล่องเก่ามาเป็นส่วนลดเพ่ือ

แลกซ้ือกล่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ ส่วนลดเม่ือซ้ือกล่องรับสัญญาณจาํนวนมาก การประชาสัมพนัธ์ผ่านทางช่อง

รายการของ PSI เพ่ือทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในส่วนน้ี ดา้นระยะการใชท่ี้ยาวนานของสินคา้ นั้นควรมุ่งเนน้ไปท่ี

เร่ืองของความพึงพอใจในส่วนของ ความคงทนของกล่องรับสัญญาณ การใชง้านท่ีง่ายในเมนูต่างๆของกล่องรับ

สัญญาณและ การอพัเดทช่องรายการอตัโนมติัอย่างสมํ่าเสมอ ดา้นการใชง่้ายและรวดเร็ว ควรจะทาํให้กล่องรับ

สัญญาณนั้นมีขั้นตอนการติดตั้งท่ีง่าย และเนน้ไปท่ีความเร็วในการประมวลผล เช่น การเปล่ียนช่องท่ีรวดเร็ว ดา้น

การพฒันาในเร่ืองของการให้บริการของพนกังานตามช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆให้มีความรู้ในการแนะนาํท่ี

ถูกตอ้งแก่ผูท่ี้เขา้มาซ้ือกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วของพนกังานซ่ึงจะสร้างความพึง

พอใจต่อผูบ้ริโภคได ้ช่องรายการฟรีทีวี ควรมีความหลากหลายและควรเป็นช่องท่ีมีคุณภาพต่อผูรั้บชม ดา้นช่อง

รายการเสริมของกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม ตอ้งมีช่องรายการเสริมท่ีมีคุณภาพและความหลากหลาย ซ่ึง

สามารถสร้างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้โดยการซ้ือช่องรายการของต่างประเทศท่ีมีความนิยมมาใหแ้ก่ผูรั้บชม 

ดา้นความคมชดัของสัญญาณ นั้นตอ้งมีการพฒันาในเร่ืองของความคมชดัของภาพและเสียง ใหดี้ยิ่งข้ึนเพราะเป็น

ดา้นท่ีสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค และเป็นการส่งเสริมต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคกล่องรับสัญญาณจาน
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ดาวเทียม PSI การรับประกันสินค้าควรมีการวางระยะเวลารับประกันให้อย่างเหมาะสม และมีการวางความ

ครอบคลุมในการรับประกนัของตวักล่องรับสญัญาณจานดาวเทียม ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค 

     ซ่ึงจากขอ้เสนอแนะถา้ได้นาํไปปฏิบติัตาม นั้นก็อาจจะสามารถทาํให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของกล่องรับ

สญัญาณจานดาวเทียม PSI ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดของทั้งตลาดกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมถึง 50% และอาจ

สามารถเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในคร้ังหน้า 

1. ควรจะเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติมให้มากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ไดท่ี้เพ่ิมข้ึนในการทาํวิจยั 

และเพ่ิมขอบเขตเวลาในการจดัเกบ็ เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึนอีกดว้ย 

2. การอธิบายคาํถามโดยใกลชิ้ดสําหรับผูท้าํแบบสอบถามจะทาํให้การเก็บแบบสอบถามนั้นมีความถูกตอ้งและ

แม่นยาํ และผูต้อบแบบสอบถามจะไดเ้ขา้ใจในความหมายของคาํถามอยา่งท่องแทเ้ม่ือเกิดความสงสยัในคาํถาม 

3. การจดัสถานท่ีรับรองเม่ือมีผูต้อบแบบสอบถามให้สะดวกสบายในการตอบแบบสอบถาม โดยควรติดต่อขอ

ความร่วมกบัทางบริษทั โพลีแซท จาํกดั เพ่ือทาํการประสานงานกบัร้านตวัแทนจาํหน่ายก่อน 
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คุณค่าจากการบริโภคและคุณประโยชน์ของโมบายแอพพลเิคช่ันที่มีผลต่อความตั้งใจ

ในการใช้บริการรถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลเิคช่ันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Consumption Values and Benefits of Mobile Application that Affect the 

Customer’s Intention to take a Taxi through a Mobile Application in Bangkok. 

ชุตินภัสฐ์ อนันตพฤทธ์ 1 และยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์2  

Chutinapat Anantaphruet and Yupawan Vannavanit 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณค่าจากการบริโภคและคุณประโยชน์ของโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการวิจยัแบบ

สืบคน้และเชิงพรรณนา ใชท้ฤษฎีคุณค่าจากการบริโภค และแนวคิดของคุณประโยชนข์องโมบายแอพพลิเคชัน่ เกบ็

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลผ่านทางออนไลน์ วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความ

น่าจะเป็น และแบบบงัเอิญ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัหรือทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบ้ริการ

รถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้หสมัพนัธ์พหุคูณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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Abstract 

This research aims to study Consumption Values and Benefits of Mobile Application that Affect the Customer’s 

Intention to take a Taxi through a Mobile Application in Bangkok. Research conducted by a search and descriptive 

study. The theories are the Consumption values and the Concept of the Benefits of Mobile Application. Using 

survey keeping the questionnaire and collect via online, Non Probability Sampling and Accidental Selection. The 

samples for this research were 400 people who stay or work in Bangkok and had to take a Taxi through a Mobile 

Application. The statistics were applied include Percentage, Mean, Standard Deviation. The test of hypothesis 

using Multiple Correlation at 95% level. 

Keywords: Consumption values, Benefits of Mobile Application, Costumer’s Intention, Taxi 
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1. บทนํา 

     รถแท็กซ่ี เป็นระบบขนส่งสาธารณะท่ีไดรั้บความนิยมมากในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัพบว่าการใหบ้ริการรถ

แท็กซ่ียงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูโ้ดยสารได ้ และมีเร่ืองร้องเรียนผ่านส่ือต่างๆ ใหเ้ห็นอยู่เสมอ 

ในปัจจุบนัตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างมากเน่ืองมาจากความ

พร้อมทางดา้นเทคโนโลยีโครงข่ายพ้ืนฐาน 3G และ 4G ประกอบกบักระแสนิยมในการใชส้มาร์ทโฟน รวมถึงการมี

กลุ่มผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายใหม่เขา้มาผลิตและจดัจาํหน่ายกนัเป็นจาํนวนมาก ทาํ

ใหร้าคาของสมาร์ทโฟนโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีตํ่าลง ทาํใหฐ้านผูใ้ชง้านมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีการ

นาํเทคโนยีของสมาร์ทโฟนมาใชใ้นการเรียกรถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงเป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนยุคใหม่  เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดบัการให้บริการรถแท็กซ่ีให้ไดม้าตรฐาน

และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด จากท่ีไดก้ล่าวมาทาํใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษา

คุณค่าจากการบริโภคและคุณประโยชน์ของโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ี 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณค่าจากการบริโภคและคุณประโยชน์ของโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

ในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ประโยชน์ของงานวิจยัคือ 1) 

เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ห้บริการรถแท็กซ่ีหรือโมบายแอพพลิเคชัน่ 2) เพ่ือ

นาํไปใชพ้ฒันาระบบการบริการรถแท็กซ่ีหรือโมบายแอพพลิเคชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 3) 

ทาํให้สามารถทราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการรถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ รวมทั้ง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลวิจยัน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถแทก็ซ่ีหรือโมบายแอพพลิเคชัน่เพ่ือช่วย

ตดัสินใจในการแกปั้ญหาทางการตลาด และเพ่ือใหธุ้รกิจมีการเติบโต ขยายฐานลูกคา้ใหม้ากข้ึนต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

     (Kurtz and Clow, 1998) ได้กล่าวถึงคุณค่าจากการบริโภค (Consumption Values) ว่า เป็นส่วนแรกของ

กระบวนการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ และเป็นคุณค่าท่ีไดรั้บหรืออรรถประโยชน์ 

(Utility) ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการเลือกนั้น ซ่ึงประกอบดว้ยคุณค่า 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. คุณค่าตามหนา้ท่ี (Functional 

Value ) 2. คุณค่าทางสงัคม (Social Value) 3. คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value)  4.  คุณค่าจากความรู้ ความคิด  

(Epistemic Value)  5.คุณค่าจากเง่ือนไข (Conditional Value) (Kurtz and Clow , 1998 อา้งถึงใน ยุพาวรรณ วรรณ

วาณิชย ์, 2548, 24 – 27) 

      (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996) ได้กล่าวว่าความตั้ งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภค

เลือกใช้บริการหรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคไดแ้ละเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อสินคา้นั้น (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996 อา้ง

ถึงใน นภสั อุทยัศรี, 2554, 15) 
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     โมบายแอพพลิเคชั่น  (Mobile Application) ประกอบด้วยคําสองคํา  ได้แ ก่  โมบาย (Mobile) กับคําว่า 

แอพพลิเคชัน่ (Application) สามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 2554) 

     โมบาย คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชส้าํหรับพกพาท่ีสามารถทาํงานเหมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทาํหนา้ท่ีตอบสนอง

การใชง้านของผูใ้ชอ้ย่างหลากหลาย เช่น ติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถเพ่ิมหนา้ท่ี

การทาํงานได ้ส่วน แอพพลิเคชัน่ หมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ีใชเ้พ่ือช่วยสําหรับการทาํงานของผูใ้ช ้โดยจะตอ้งมีส่ิงท่ี

เรียกวา่ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) เพ่ือเป็นตวักลางในการใชง้านต่างๆ  

     (Booz & Company, 2010) กล่าวว่าการเปิดตวัของไอโฟนใน ปี 2007 ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของ

ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านของไอโฟน คือ แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงในปี 

2014 ตลาดของแอพพลิเคชั่นมีการขยายตัวข้ึนมาก คาดว่าจะมีการดาวน์โหลดทั่วโลกมากกว่า 30 พันล้าน

แอพพลิเคชัน่ ศกัยภาพของแอพพลิเคชัน่คือส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะเป็นตวัเช่ือมโยงกบัทุกคนในโลกแห่งเทคโนโลยี และ

สร้างความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์

     แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซ่ีถือเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีไดน้าํเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ผูโ้ดยสารไดรั้บความ

สะดวกสบาย มีความปลอดภยั และช่วยประหยดัทรัพยากรต่างๆไดม้ากข้ึน ซ่ึงแนวโนม้การใชบ้ริการน้ีมีเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ืองจากความนิยมในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของคนไทย ธุรกิจน้ีเร่ิมมีในประเทศไทยเม่ือปี 

2556 และกาํลงัเป็นท่ีนิยม อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากผูข้บัรถแท็กซ่ีไดม้ากข้ึน จึงทาํใหเ้ป็นทางเลือกใหม่

ในการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี ปัจจุบนัธุรกิจประเภทน้ีมีบริษทัต่างชาติเขา้มาดาํเนินการในประเทศไทยอยู่จาํนวน 3 ราย 

คือ แกร็บ แท็กซ่ี (Grab Taxi), อูเบอร์ (Uber) , อีซ่ี แท็กซ่ี (Easy Taxi) รวมถึงการทาํตลาดใหม่ของบริษทันครชยั

แอร์  หรือบริษทัรถทวัร์อนัดบัตน้ของประเทศไทย คือ ออลไทย แทก็ซ่ี (All Thai Taxi) 

     (Hoon Nah, Siau and Sheng, 2005) ได้ศึกษาถึงอรรถประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับจากการใช้งานโมบาย

แอพพลิเคชัน่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ การศึกษาคร้ังน้ี

ไดท้าํการทดสอบการใชง้านของโมบายแอพพลิเคชัน่และเครือข่ายไร้สายกบับริษทัชั้นนาํของโลก 3 บริษทั ไดแ้ก่ 

UPS , Wells Fargo และ Cerner Corporation โดยนาํกระบวนการกาํหนดคุณค่าทางความคิด (Procedures of values-

focused thinking) จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในองค์กร โดยมีผลสรุปคือ การใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ไดใ้ห้

คุณประโยชน์แก่ผู ้บริโภคทั้ งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 1. ความพึงพอใจของผู ้บริโภค (Customer Satisfaction) 2. 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 3. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  4. ราคา (cost) 5. การยอมรับจากผูบ้ริโภค (Customer 

Acceptance)  6. ความปลอดภยั (Security) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     (พงศกร ลิมปกาญจน์เวช และณัฐพล อสัสะรัตน์, 2558) ศึกษาคุณค่าการบริโภคและพฤติกรรมการตดัสินใจใช้

บริการ 3G มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าการบริโภคกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้

บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํการศึกษาโดยการจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑคุ์ณค่าการบริโภค 

เพ่ืออธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 3G ของกลุ่มตวัอย่างแต่ละ

กลุ่มอีกทั้งยงัศึกษาคุณค่าการบริโภคและความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 3G ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผูใ้ห้บริการเครือข่าย 3G 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1085 

  
 
ผลการศึกษาพบวา่สามารถจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ตามเกณฑคุ์ณค่าการบริโภคของการใชบ้ริการ 3G ไดแ้ก่ 

กลุ่มคุณค่ารอบดา้น กลุ่มคุณค่าทางอารมณ์และสังคม  กลุ่มประสิทธิภาพการใชง้าน กลุ่มการใหบ้ริการของพนักงาน 

และกลุ่มไม่เน้นคุณค่า  โดยผูบ้ริโภคกลุ่มคุณค่ารอบด้านมีพฤติกรรมการใช้ 3G ท่ีหลากหลายมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่าคุณค่าในการใชง้านดา้นคุณภาพเครือข่าย และดา้นราคามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณค่าทางอารมณ์ 

     (Wang, Liao and Yang, 2013) ไดศึ้กษาบทบาทของคุณค่าการบริโภคว่ามีผลอยา่งไรต่อการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัของคุณค่าการบริโภคท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ 

โดยใช้ Structural equation modeling (SEM) เป็นเคร่ืองมือทดสอบและวดัผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าคุณค่าการ

บริโภคคือ ดา้นความรู้ ความคิดและดา้นอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความตั้งใจใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ใน

เกณฑท่ี์สูงมากท่ีสุด 

      (Lee, Kim, Lee and Kim, 2002) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณค่าการบริโภคท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้ ผลการศึกษาพบวา่อิทธิพลของคุณค่าการบริโภคใน

กลุ่มของผูบ้ริโภคของ 2 ประเทศ มีความแตกต่างกนั กล่าวคือในประเทศญ่ีปุ่น คุณค่าในการใชง้าน (Functional Value) 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด ขณะท่ีคุณค่าทางสังคม (Social Value) ไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 

ส่วนในกรณีของผูบ้ริโภคประเทศเกาหลี พบว่า คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใชง้านมากท่ีสุด นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบความนิยมของรูปแบบการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคใน 2 

ประเทศ ผูบ้ริโภคประเทศญ่ีปุ่นเน้นการใช ้E mail ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าในการใชง้าน (Functional Value) ขณะท่ี

ผูบ้ริโภคประเทศเกาหลีเนน้การใชบ้ริการดาวน์โหลด หรือเล่นเกมส์เพ่ือความบนัเทิงสอดคลอ้งกบัคุณค่าทางอารมณ์ 

(Emotional Value)   

     (นกัศึกษาปริญญาโทกลุ่มโมบายแอพพลิเคชัน่ วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยัมหิดล, 2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั

เร่ือง “กา้วทนัลูกคา้ยคุใหม่ สร้างรายไดใ้หธุ้รกิจ”   โดยมีวตัถุประสงค ์คือ ศึกษาพฤติกรรม  ทศันคติและความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือเขา้ใจความสําคญัและประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่นในชีวิตประจาํวนัของ

ผูบ้ริโภคเพ่ือเป็นโอกาสในการสร้างกลยทุธ์และแนะแนวทางใหผู้ป้ระกอบการนาํไปใชใ้นธุรกิจ ผลการวิจยัพบวา่ คน

ไทยใชโ้ทรศพัท์ในระบบปฏิบติัการไอโอเอสมากกว่าแอนดรอยด์ในอตัราส่วน 69: 31 และตลาดสมาร์ทโฟนมีการ

ขยายตวัแบบรวดเร็วถึงร้อยละ 88.9 ในปี 2012 ส่วนพฤติกรรมการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคนไทยหนัมาใชโ้ทรศพัท์

สมาร์ทโฟนในการเช่ือมต่อถึงร้อยละ 40.75 และแอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมดาวน์โหลดมากท่ีสุดเป็นประเภท 

Social media อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างคิดว่าแอพพลิเคชัน่ทาํใหชี้วิตง่ายข้ึนร้อยละ 83 แอพพลิเคชัน่เปรียบเสมือนเพ่ือนสนิท

ร้อยละ 55 แอพพลิเคชั่นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตร้อยละ 47 ส่วน 2 เร่ืองเด่นท่ีธุรกิจไทยได้ประโยชน์จากโมบาย

แอพพลิเคชั่นในปัจจุบนัคือ   การพฒันาแอพพลิเคชั่นเพ่ือสร้างรายไดห้รือทาํเป็นธุรกิจขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงพฒันา

แอพพลิเคชัน่เพ่ือใชส้นบัสนุนภาพลกัษณ์องคก์ร ทั้ง 2 แนวทางเป็นส่ิงท่ีทาํใหธุ้รกิจยคุใหม่สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือ

ศึกษาและหาวิธีใชป้ระโยชน์จากแอพพลิเคชัน่ใหเ้หมาะกบัธุรกิจของตวัเอง รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจได้

ดว้ยวา่ จะเลือกโฆษณาในแอพพลิเคชัน่ หรือพฒันาแอพพลิเคชัน่ของตวัเอง       
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     (พาสนา เอกอุดมพงษ ์และสิริรักษ ์ขนัฒารักษ,์ 2558) ศึกษาการยอมรับการใชแ้อพพลิเคชั่น มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาผลการยอมรับการใชแ้อพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะสามารถนาํไปวิเคราะห์การวางแผนการ

จดัการปริมาณการใชง้านของช่องสญัญาณอินเทอร์เน็ต และการจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและเป็นแนวทางในการนาํแอพพลิเคชัน่บนมือถือไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน และระบบงาน

ต่างๆของมหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง และนกัเรียน ผูป้กครอง บุคคลภายนอกท่ีใชส้ารสนเทศของมหาวิทยาลยัจาํนวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชส้ารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีพฤติกรรมการยอมรับ

แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีความตอ้งการ และความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

     (Laukkanen, 2007) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าจากการใช้งานการทาํธุรกรรมชําระเงินทางธนาคารผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น แบบใดท่ีผูบ้ริโภครับรู้คุณค่ามากกว่ากัน วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างการใชง้านการทาํธุรกรรมชาํระเงินทางธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางโม

บายแอพพลิเคชั่นว่าแบบใดท่ีผู ้บริโภครับรู้ประโยชน์รวมถึงการสร้างคุณค่าในแต่ละทางเลือกว่าแบบใดมี

คุณประโยชน์อย่างไรบา้ง ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลึก (A qualitative in – depth interviewing ) , Means-end 

approach and laddering interviewing technique. เพ่ือหาความแตกต่างในคุณค่าของสองทางเลือก ผลสรุปพบวา่ทั้งสอง

ทางเลือกมีคุณค่าท่ีแตกต่างกันคือ การมีประสิทธิผล ความสะดวก และความปลอดภัย ท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงหาก

ผูใ้ช้บริการตอ้งการความรวดเร็วก็จะเลือกใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ แต่หากตอ้งการความปลอดภยัก็จะเลือกใชท้าง

อินเทอร์เน็ต 

     (สิริสุดา รอดทอง, 2556) ศึกษาความตั้งใจในการดาวนโ์หลดโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกลุ่ม

สมาร์ทโฟน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัของปัจจยั ความสมัพนัธ์ และทดสอบอิทธิพลของปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีมีผล

ต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ตลอดจนทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความตั้งใจในการดาวนโ์หลดโมบายแอพพลิเคชัน่ผลจากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการ

รับรู้ประโยชน์ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง     ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายและการรับรู้ความสะดวกในการพกพาอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย 

     (เทอดรัฐ แววศักด์ิ, 2556)  ศึกษาการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชั่นสําหรับ

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่สาํหรับสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

เอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และมีสถานภาพโสด ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียต่อเดือนและดา้นการใชแ้อพพลิเคชัน่

สาํหรับสมาร์ทโฟน โดยเฉล่ียต่อวนั แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่

ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียต่อเดือนและดา้นการใชแ้อพพลิเคชัน่สาํหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ีย

ต่อวนั แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ในดา้นการใช้

แอพพลิเคชัน่สําหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนัแตกต่างกนั  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชั่นด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอพพลิเคชั่นโดยเฉล่ียต่อเดือน  และด้านการเคยซ้ือ
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แอพพลิเคชั่นสําหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั  การยอมรับนวตักรรมในดา้นสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและการยอมรับนวตักรรมในดา้นสามารถทดลองการใชง้านไดโ้ดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ

แอพพลิเคชัน่ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียต่อเดือน  การยอมรับนวตักรรมในดา้นสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ ดา้นการเคยซ้ือแอพพลิเคชัน่สาํหรับสมาร์ทโฟน

โดยเฉล่ียต่อเดือน   การยอมรับนวตักรรมในดา้นการไดป้ระโยชน์มากกวา่เดิมท่ีเขา้มาแทนท่ีและการยอมรับนวตักรรม

ในดา้นไม่มีความซบัซอ้นมากนกัโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคชัน่ ดา้นการใชแ้อพพลิเคชัน่

สาํหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนั 
 

2.3 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

       คุณค่าจากการบริโภค 

1) คุณค่าทางหนา้ท่ี 

2) คุณค่าทางสงัคม 

3) คุณค่าทางอารมณ์                                          สมมติฐานท่ี 1    

4) คุณค่าทางความรู้ ความคิด 

5) คุณค่าทางเง่ือนไข        

  Kurtz and Clow. (1998): 31-35                                               ความตั้งใจในการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีผา่นโมบาย 

  อา้งอิงใน ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์2548                     แอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  : 25-27 

                                                                                                          Zeithaml, Parasuraman and Berry,(1996) อา้งอิงใน 

                         นภสั อุทยัศรี. 2554: 15 

    คุณประโยชนข์องโมบายแอพพลิเคชัน่                           

1) ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค                     

2) ประสิทธิผล 

3) ประสิทธิภาพ                                                    สมมติฐานท่ี 2     

4) ราคา 

5) การยอมรับของผูบ้ริโภค 

6) ความปลอดภยั 

   Hoon Nah, Siau and Sheng (2005) 

 

รูปที่ 2.7 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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2.4 สมมติฐานการวจัิย 

1. คุณค่าจากการบริโภคมีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ีผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

2. คุณประโยชนข์องโมบายแอพพลิเคชัน่มีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

3. วธีิการวจิัย 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมข้อมูล 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัหรือทาํงานอยู่ในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยใช้

บริการแทก็ซ่ีผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ จาํนวน 400 คน 

     การวิจัยในคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling)และการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Selection)  

     ผูวิ้จยัไดท้าํการวิจยัและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหา เก่ียวข้องกับ

การศึกษาซ่ึงไดจ้ากหนังสือ ตาํราวิชาการ อินเทอร์เน็ต รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ต่างๆ รวมทั้งแบบจาํลองท่ี

นาํมาใช้ในการอา้งอิง ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติ การตลาด ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งใน

สาํนกัหอสมุดและหอ้งสมุดพิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

2.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือผ่าน

ทางออนไลน์ โดยทาํการเช่ือมโยงลิงค์ (Link) พร้อมระบุลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ไปยงัเว็บไซด์และส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆ โดยใช้บริการของเว็บไซด์ http://spreadsheet.google.com (Google Docs) , Facebook ในระหว่าง

เดือนมีนาคม 2559  ถึง เมษายน 2559 หลงัจากเก็บแบบสอบถามครบแลว้จึงนาํผลท่ีไดไ้ปประมวลผลและวิเคราะห์

ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ขอ้มูลทุติยภูมิ วิเคราะห์โดยนาํแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ร่วมกบัผล

การศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือจดัทาํขอ้วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา 

  ขอ้มูลปฐมภูมิ นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดร้วบรวมมาดาํเนินการดงัน้ี 

http://spreadsheet.google.com/
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1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา ไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

ครบถว้นสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จนไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถว้นทั้งหมดจาํนวน 400 ชุด 

2.  การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีไดก้าํหนด

รหสัไวล่้วงหนา้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นคาํถามปลายปิด (Closed-response Questionnaire) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็นส่วนๆ 

3.  การประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือคาํนวณค่าสถิติท่ีใชใ้น

การพรรณนาและอธิบายผลการศึกษา 

 

3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยมีค่าสถิติดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ซ่ึงใน

ท่ีน้ีไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.   สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยใชส้มัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha   เป็นค่าท่ีใชว้ดัความ

เช่ือถือได ้หรือเป็นค่าท่ีใชว้ดัความสอดคลอ้งภายในของคาํตอบของคาํถามหลายๆ ขอ้  ซ่ึงผลลพัธ์ค่าแอลฟ่าจะมีค่า

ระหว่าง 0<α<1 โดยค่าท่ีใกลเ้คียง 1 แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือมาก ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดค้วรจะมากกว่า 

0.7 (กลัยา และฐิตา วานิชยบ์ญัชา , 2558) 

3.   สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการนาํผลสรุปจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างไปอา้งอิงประชากร

ทั้งหมด ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานโดยใชส้หสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% เน่ืองจากเป็นการศึกษาเพ่ือดูอิทธิพลของตวัแปรตน้มากกว่า 1 ตวั ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงตวั

แปรตาม 1 ตวั (ชูศรี วงศรั์ตนะ ,2553) 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

 

1.    นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้หบ้ริการแทก็ซ่ีผา่นแอพพลิเคชัน่ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีคุณค่าจากการบริโภคท่ีแตกต่างกนั 

 2.    เพ่ือนาํไปพฒันาระบบการบริการแทก็ซ่ีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3.    ทาํใหท้ราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชร้ถแท็กซ่ีผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่และผูป้ระกอบการรถ

แท็กซ่ีสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปประยุกต์ใชก้บัธุรกิจเพ่ือช่วยตดัสินใจในการแกปั้ญหาทางการตลาดของกิจการ

และเพ่ือใหธุ้รกิจมีการเติบโตและขยายฐานลูกคา้ใหม้ากข้ึนต่อไป 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ C internet โดยใช้ระดับความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 

ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) ในพืน้ทีใ่ห้บริการกรุงเทพมหานคร 

Cluster Analysis of customers who choosing C internet service by using the 

satisfaction level on the 7P’s of marketing mix  

Case study of CAT Telecom Public Company Limited in Bangkok 

จณิัฐฌา  จนัทร์รูปงาม1 และ สุทธาวรรณ จนีะพนัธุ2 

Jinutcha Chanroopngam and Suthawan Chirapanda 

 

บทคดัย่อ 

      การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ C internet ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ และ

เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ C internet ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อ

ส่วนประสมการตลาดบริการ ในพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

200 ชุด วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโดยใชส้ถิติ คือ Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่

ละกลุ่ม ดว้ยวิธี One Way ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูเ้คยใชบ้ริการดว้ยวธีิ 

Chi-Square ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 พึงพอใจดา้นราคา ความเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บจากการใช้

งาน กลุ่มท่ี 2 พึงพอใจดา้นบุคลากร การบริการ/ภาพลกัษณ์ของพนักงาน CAT Shop กลุ่มท่ี 3 พึงพอใจดา้นการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาดบริการ 

Abstract 

      This research aimed to identify segmentation of customers who choosing C internet service from CAT Telecom Public 

Company Limited by using the satisfaction level toward the 7P’s  of marketing mix in Bangkok area which data were 

collected from 200 samples by utilizing questionnaire. We employed several statistical methods, including Hierarchical 

and K-Means Cluster Analysis, One Way ANOVA to test the differences of group of consumer, and Correlation of personal 

data and behaviors service with Chi-Square. Furthermore, A hypothesis testing was conducted to specify the segmentation 

the output that the customers who choosing C internet service were satisfied with all 7P’s of marketing mix as moderate 

level and there were divided by 3 groups as follows. First group were the customers who satisfied the service by Valuable 

Price. Followed by the customers who satisfied the service by Staff’s service and the last were the customers who satisfied 

the service by Atmosphere. 

Keywords: Cluster Analysis, Satisfaction, 7P’s of marketing mix 
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1. บทนํา 

 

    “บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) หรือ CAT Telecom Public Company limited” เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการ

ดา้นโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทนัสมยัของประเทศ  มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สาํหรับบริการหลกั คือ บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ต “CAT Internet”  

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 บริการ ดงัน้ี CAT Corporate, CAT WiFi, C internet โดยบริการ C internet คือ เทคโนโลยี 

FTTX สุดยอดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสายไฟเบอร์ออพติก (Optical Fiber) ซ่ึงสามารถรองรับความเร็ว

ในการส่งสัญญาณคุณภาพไดสู้งสุด 1 Gbps ดว้ยความเร็ว (Speed) ท่ีให้สูงสุดถึง 100 Mbps และการใชง้านนั้นมี

เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  เป็นกลุ่มลูกคา้ภาครัฐเป็นหลกัท่ีใช้

บริการ  

     จากปัญหาท่ีบริษทัฯ กาํลงัเผชิญเกิดจากแนวโนม้ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีอตัราเติบโตของเครือข่ายสังคม 

(Social Networking) สูงข้ึนเร่ือยๆ พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการเปล่ียนไปใชง้านผ่านอุปกรณ์

เคล่ือนท่ี อาทิเช่น Smart phone, Tablet, Notebook มากข้ึน ประกอบกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความตอ้งการทางดา้น

ไอทีมากยิ่งข้ึน โดยผูใ้ช้บริการต้องการเขา้ถึงคลงัขอ้มูลไดจ้ากทุกท่ี ทุกเวลา ทาํให้เกิดปัญหากับผูใ้ห้บริการ

อินเทอร์เน็ตบา้นอย่าง C internet ท่ีมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

ผูใ้ช้บริการใช้อินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร หรือเข้าถึงข้อมูลนั้น คือ บริการ 3G ของค่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ทาํใหก้ารแข่งขนัสูงข้ึนทางธุรกิจประกอบกบัมีคู่แข่งขนัท่ีมีศกัยภาพเทียบเท่าอยู่ในตลาด อาทิ

เช่น บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต, บริษทั ทีโอที และบริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์ เป็นตน้ 

     จากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าอตัราการเติบโตของบริการ C internet มีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีอตัรา

การเติบโตภาพรวมถือว่าเติบโตคงท่ี เน่ืองจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นมีคู่แข่งทางตลาดท่ีเป็น

ตวัเลือกให้กบัลูกคา้อยู่หลายรายประกอบกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูใ้ช้บริการเปล่ียนแปลงไปใช้

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 

      

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงรายไดร้วมของบริการ C internet ของ กสท ปี 2557 

ท่ีมา: Database ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑบ์รอดแบนด ์ปี 2557 

 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายได ้ 6,722 6,899 7,273 7,392 7,680 8,366 8,588 8,854 8,904 9,663 9,930 10,82
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     สาํหรับขอ้มูลทางสถิติของจาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต จะไดจ้ากรูปดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นจาํนวนผูล้งทะเบียนใชง้าน

อินเทอร์เน็ต ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 มีผูล้งทะเบียนทั้งส้ิน จาํนวน 6,175,167 ราย เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหนา้ 

183,869 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหนา้ 0.9 จุดทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีอพัเดต

ล่าสุดของจาํนวนผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศไทย 

 
รูปที่ 2 จาํนวนผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอตัราการเขา้อินเทอร์เน็นต่อครัวเรือน 

ท่ีมา: สาํนกังานวิชาการและการจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 

     เม่ือพิจารณาโครงสร้าง ส่วนแบ่งตลาดและระดบัการแข่งขนั จากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 

2558 มีผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ 3 ราย มีส่วนแบ่งตลาดดงัน้ี ไดแ้ก่ บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 37.6% บริษทั ทีโอที 

ร้อยละ 21.1% และบริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์ ร้อยละ 31.6% สาํหรับ กสท นั้นจะอยู่ใน Others ร้อยละ 9.8% 

ซ่ึงถือว่าอยู่ต ํ่ากว่าระดบัการแข่งขนัของธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบัคู่แข่ง จึงเป็นสาเหตุใหผู้วิ้จยัศึกษาเร่ืองความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือนาํผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงบริการให้สามารถเทียบเท่าอยู่ในระดบัการแข่งขนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 3 ส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คาํนวณจากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ สาํนกังานวิชาการและการจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 

     สาํหรับประโยชนข์องงานวิจยัน้ีจะทาํใหท้ราบและเขา้ใจถึงระดบัความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ C internet 

ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร และนาํผล

วิจยัมาใช้สร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา เช่น การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและความเร็ว (Speed) หรือการทาํ

โปรโมชัน่เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูใ้ชบ้ริการ เป็น ทั้งน้ีผูวิ้จยัสามารถทราบถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการจากผล
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ขอ้มูลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2.ดา้นราคา 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.

ดา้นบุคลากร 6.ดา้นกระบวนการให้บริการ 7.ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีสามารถนาํมา

วิเคราะห์และนาํมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือลดความเส่ียงจากอุปสรรคหรือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน และทราบถึง

แนวทางในการกาํหนดกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีให้ความพึงพอใจในแต่ละดา้น เพ่ือสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการ

วางแผนพฒันาและปรับปรุงบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุดไดใ้นอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ C internet ต่อส่วนประสมการตลาด บริการ ของ 

บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการ C internet ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยใช้

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ระดับ

ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์หรือการทาํงานของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากความคาดหวังของลูกค้าระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดความแตกต่างระหว่าง

ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล  การคาดหวังของบุคคล (Expectation) เกิดจาก

ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์เกิดจากฝ่ายการตลาด ท่ี

เก่ียวขอ้ง จะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Added) การสร้าง

คุณค่าเพ่ิมจากการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด รวมทั้งมีการทาํงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ โดยยึดหลกัการ

สร้างคุณภาพรวม (Total Quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างจากการแข่งขนั (Competitive Differentiation) คุณ

ค่าท่ีมอบใหก้บัลูกคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุนลูกคา้ นัน่คือ ราคาสินคา้ (Price) 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

     Philip Kotler, 2003 (อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2542) อธิบายแนวคิดกลยทุธ์ ส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจ

บริการ 7P’s นั้น ประกอบดว้ย 7 ประการ ดงัน้ี 

1. การสร้างบริการ (Product) การปรับแต่ง การปรับปรุงผลิตภณัฑบ์ริการอยู่ เสมอๆ เพ่ือใหก้ารบริการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะรายและตอ้งสร้างคุณค่าตวัผลิตภณัฑบ์ริการใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑห์รือบริการในรูปตวัเงิน ราคาท่ีตั้งข้ึนสาํหรับคิดค่าบริการมกัไดรั้บการออกแบบให้

ครอบคลุมตน้ทุนและกาํไร ราคามีอิทธิพลต่อการท่ีผูซ้ื้อจะรับรู้บริการดว้ย โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า

ของบริการนั้นกบัราคาราคาจึงมกัมีบทบาทสาํคญัในการช้ีวดัคุณภาพ 
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3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นขั้นตอนท่ีสินคา้จากผูผ้ลิตเปล่ียนมือไปยงัผูบ้ริโภค นอกจากน้ีกลยุทธ์การจดั

จาํหน่ายยงัช่วยใหบ้ริการวางตาํแหน่งของบริษทัได ้             

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่ือสารผลิตภณัฑ์และบริการของผูใ้ห้บริการ เพ่ือจูงใจให้เกิดความ

ตอ้งการซ้ือ         

5. บุคคล (People) คนเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีอาจทาํใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณค่าหรือเป็นผูท้าํลายคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั

ท่ีจะทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากบุคคลสามารถสร้างความพึงพอใจในการดึงดูด หรือกระตุน้ลูกคา้ให้

เกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ โดยอาศยั

กระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอย่างดี ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการทาํใหเ้กิด

กระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้กลยุทธ์ท่ีสาํคญัสาํหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพ

ในการบริการ 

7. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นองค์ประกอบของธุรกิจ

บริการลูกคา้สามารถมองเห็นและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการได ้เช่น อาคารสํานกังาน 

ทาํเลท่ีตั้ ง การออกแบบ ตกแต่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ของพนักงาน ตลอดจนลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ซ่ึงมองเห็น

ภาพลกัษณ์ไดช้ดัเจน 
 

2.3 ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2546: 192 อา้งใน Kotler. 2003) พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํ การแสดงออก ความคิดและ

ความรู้สึก เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kotler เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการซ้ือ ตอ้งการใชข้องผูบ้ริโภค 

     แนวคิดดงักล่าวน้ี เป็นการนาํทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ เพ่ือนาํมาใชส้าํหรับวางแผนเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดของ Kotler ทั้งน้ีสามารถตอบคาํถาม

ท่ีไดต้ั้งไว ้6 ขอ้ ประกอบดว้ย ใครเป็นคนซ้ือ (Who), ตอ้งการซ้ืออะไร (What), ซ้ือท่ีไหน (Where), ซ้ือเม่ือไร 

(When), ทาํไมจึงซ้ือ (Why), ซ้ืออย่างไร (How) จึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีว่าทาํไมเราจึงตอ้งทาํการศึกษาเพ่ิมเติมถึง

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม ของผูบ้ริโภค 

     (Phillip Kotler, 2003) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ ความรู้ดา้นการวิเคราะห์ตลาดผูบ้ริโภคและพฤติกรรมผูซ้ื้อ เพ่ือใหเ้รียนรู้

ลกัษณะความตอ้งการและความจาํเป็นของผูซ้ื้อ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีกระทาํออกมาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ยอ่มเป็น

การแสดงออกเพ่ือวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ กล่าวคือ มนุษยมี์กลไกของการกาํกบัและสั่งการจากความนึกคิด

และความรู้สึกท่ีมีอยูภ่ายใน 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

     สุรชยั จนัทร์จรัสวฒันา (2548) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมตลาดบริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน

ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์พ้ืนฐานมีความพึงพอใจ



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1097 

  
 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี ความพึงพอใจในส่วนประสมตลาดบริการโทรศพัท์พ้ืนฐาน ดงัน้ี 

ดา้นบริการมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการโทรศพัท์พ้ืนฐานในระดบัสูงสุด ดา้นอตัราค่าบริการมีความพึงพอใจ

ต่ออตัราค่าบริการโทรศพัท ์ในพ้ืนท่ีรหสัโทรศพัทเ์ดียวกนันาทีละ 1 บาท ในระดบัสูงสุด ดา้นสถานท่ีและช่องทาง

ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อช่องทางชําระค่าโทรศัพท์ท่ีศูนย์บริการลูกค้าในระดับสูงสุด ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีความพึงพอใจต่ออตัราค่าบริการราคาถูกช่วงส่งเสริมการขาย Y-tel 1234 (0.50-2 บาท) ในระดบัสูงสุด 

ดา้นคุณภาพพนกังานท่ีใหบ้ริการ มีความพึงพอใจต่อพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ ในงานท่ีตนรับผิดชอบใน

ระดบัสูงสุด ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ มีความพึงพอใจภายในศูนยบ์ริการลูกคา้สะอาดในระดบัสูงสุด และดา้น

ขั้นตอนหรือวิธีการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจ ต่อขั้นตอนหรือวิธีการชาํระเงินค่าโทรศพัท์ท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ใน

ระดบัสูงสุด 

     พกัตร์วิมล กลสรร (2551) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบว่า ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจการใช้

บริการในระดบัสูงต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทัทีโอที 

จาํกดั (มหาชน) ยกเวน้ ดา้นราคามีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งตํ่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม การตลาด ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ดา้นพนกังานให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ทั้งในภาพรวมและรายดา้น อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ส่วนประสม ทางการตลาดบริการดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้น

ความสะดวกในการชาํระค่าบริการ 

  

 3. วธีิการศึกษา 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ C 

internet ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีให้บริการ

กรุงเทพมหานคร 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวจิยั คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ C internet ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทั้งส้ิน 20,604 คน (แหล่งขอ้มูลจากฐาน Database 

การลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการ C internet ปี 2557) โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งน้ีกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) กลุ่มตวัอยา่งตามความเป็นจริง 200 ตวัอยา่ง 

ส่งผลใหร้ะดบัความคาดเคล่ือนเท่ากบั ±6.9      

     การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 

ตวัอย่าง จากผูใ้ช้บริการ C internet โดยผูวิ้จยัทาํการแจกแบบสอบถาม ณ ศูนยบ์ริการลูกคา้ในพ้ืนท่ีให้บริการ

กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 แห่ง อนัประกอบไปดว้ย ศูนยบ์ริการลูกคา้แจง้วฒันะ, บางรัก, ยานนาวา, เซ็นทรัล 

พระราม 2, เดอะมอลล ์บางแค, เดอะมอลล ์รามคาํแหง, สามเสนใน, ธนบุรี, เมกา บางนา, เอน็มาร์ค พลาซ่า (นอ้ม
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จิตต์)  เก็บขอ้มูลเฉล่ียเท่าๆ กนั 20 ชุด จากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 200 โดยกาํหนดวนัจนัทร์ – อาทิตย ์ระหว่าง

วนัท่ี 04-24 มกราคม พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 08.00 -21.00 น.   

     การวิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บรวบรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีได ้จากนั้นจึงจะทาํการให้คะแนนและลงรหัส (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผล

ขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองพร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

    1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ตารางแสดงจาํนวนร้อยละในการอธิบายขอ้มูล

เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรโดยใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายตวัแปรของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ C 

internet ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร 

     2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และวิธี K-Means 

เพ่ือการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ C internet ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานครโดย

แบ่งคาํถามท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นเพ่ือทาํการจดักลุ่มและวิเคราะห์ความแตกต่างในการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และทาํการทดสอบโดยใช้ ANOVA และ Chi-Square เพ่ืออธิบาย

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มโดยใชร้ะดบัความสาํคญัพึงพอใจของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ (7 Ps)  
      

 4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์และการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ของ ผู้ใช้บริการ C internet  บมจ. กสท โทรคมนาคม  ในเขตพื้นที่ให้บริการกรงเทพมหานคร 
 

     จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเป็นเพศชาย มีจาํนวน 94 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.0 อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 คน มีระดบัวุฒิการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.5 และประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 

     ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการ C internet  บมจ. กสท โทรคมนาคม ในเขต

พ้ืนท่ีใหบ้ริการกรงเทพมหานคร พบวา่ระดบัความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ สําหรับดา้นส่งเสริมการขาย กระบวนการ

ให้บริการและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัตํ่าเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการ ไดด้งัน้ี 

     1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง

ของผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ อุปกรณ์ Router ใหบ้ริการมีคุณภาพใน

การส่งสญัญาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

     2. ดา้นราคา (Price) พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพบริการ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ราคาติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มีความเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 
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     3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ มีศูนยบ์ริการครอบคลุม

ต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการผา่น Website/Call Center มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ 

ความสะดวกในการเดินทางมาชาํระค่าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ การโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑมี์ความชดัเจนและทัว่ถึง เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ส่วนระดบัความพึงพอใจ

ตํ่าสุด คือ การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นทางวิทย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 

     5. ดา้นดา้นบุคลากร (People) พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังาน CAT Shop แต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกบังานในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ พนกังาน Call 

Center มีความรู้ ทกัษะ การใหข้อ้มูลและการแกปั้ญหารวดเร็ว ฉบัไว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 

     6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการแจกแจงระเบียบ

เง่ือนไขและขั้นตอนของบริการชดัเจน เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ขั้นตอน

หรือวิธีการตรวจการใชง้านขดัขอ้งผา่น Call Center เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 

     7. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) พบว่าผูใ้ช้บริการมี

ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ บรรยากาศภายในอาคารศูนย์บริการลูกค้ามีความปลอดโปร่ง สะอาดและ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วนระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ศูนยบ์ริการลูกคา้มีท่ีจอด

พาหนะเพียงพอต่อการเขา้ใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 

 

ส่วนที่ 2 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ C internet โดยใช้ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ และจาก

การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ C internet สามารถแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ดงันี ้

กลุ่มย่อยที่ 1 Valuable price 

     เป็นกลุ่มท่ีเน้นด้านราคา ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพของบริการ โดยให้ความพึงพอใจด้านราคา

เหมาะสมกบัความรวดเร็ว (Speed) ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน โดยมองภาพรวมเชิงลึกกลุ่มดงักล่าวใหค้วามพึงพอใจใน

ปัจจยัดา้นราคามากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  กลุ่มน้ีจะไม่พึงพอใจดา้นการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของบริการ

ผ่านทางวิทยุและส่ืงส่ิงพิมพต์ต่างๆ ซ่ึงดา้นลกัษณะพฤติกรรมท่ีศึกษาพบวา่มีความแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 2 Staff's 

service และกลุ่มย่อยท่ี 3 Atmosphere คือ ดา้นเหตุผลสําคญัในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีกลุ่มน้ีจะ

มุ่งเนน้ “ราคาคุม้ค่าเหมาะสม” ซ่ึงกลุ่มย่อยท่ี 2 และ 3 ไม่ใหค้วามสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการท่ีราคาคุม้เหมาะสม 

นอกจากน้ียงัพบว่าดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์มีความแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 3 Atmosphere ในส่วนของรายได ้

โดยกลุ่มยอ่ยท่ี 1 มีรายไดอ้ยูใ่นระหวา่ง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจเหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มผูใ้ชบริการมาก

เป็นอนัดบั 2 รองจากกลุ่มยอ่ยท่ี 2 Staff's service 
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กลุ่มย่อยที่ 2 Staff's service 

     เป็นกลุ่มท่ีเนน้ดา้นบุคลากร การบริการ/ภาพลกัษณ์ของพนกังาน โดยใหค้วามพึงพอใจพนกังาน CAT Shop ท่ี

แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน้าท่ี มีบุคลิกภาพดี น่าเช่ือถือ น่าไวว้างใจแก่ผูเ้ขา้ใช้

บริการท่ีศูนยใ์หบ้ริการลูกคา้ โดยมองภาพรวมเชิงลึกกลุ่มดงักล่าวใหค้วามพึงพอใจปัจจยัดา้นบุคคลมากกว่ากลุ่ม

อ่ืนๆ เพียงค่าเฉล่ียดา้นการแต่งกายมีอนัดบัท่ีสูงท่ีสุดของดา้นบุคคล ในขณะเดียวกนักลุ่มน้ีจะไม่พึงพอใจดา้นราคา

การติดตั้งและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของบริการ C internet ซ่ึงดา้นลกัษณะพฤติกรรมท่ีศึกษาพบว่ามีแตกต่างจาก

กลุ่มย่อยท่ี 1 Valuable price คือ ด้านเหตุผลสําคัญในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีกลุ่มน้ีจะมุ่งเน้น 

“คุณภาพ เช่น ความรวดเร็วในการรับ/ส่ง ขอ้มูล” ซ่ึงจะเหมือนกบักลุ่มย่อยท่ี 3 Atmosphere ในส่วน “คุณภาพ เช่น 

ความรวดเร็วในการรับ/ส่ง ขอ้มูล” เช่นกนั นอกจากน้ียงัพบว่าดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์มีความแตกต่างจาก

กลุ่มย่อยท่ี 3 Atmosphere ในส่วนของรายได ้โดยกลุ่มย่อยท่ี 2 มีรายไดอ้ยู่ในระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจเหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่ม และมีกลุ่มผูใ้ชบริการมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่ม Valuable price และ Atmosphere 

และเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการของทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด 

 

กลุ่มย่อยที่ 3 Atmosphere 

     เป็นกลุ่มท่ีเนน้ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ อาทิ ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศภายใน โดยใหค้วามพึง

พอใจบรรยากาศภายในศูนยบ์ริการลูกคา้มีความปลอดโปร่ง สะอาดและสะดวกสบายในการใชบ้ริการ โดยมอง

ภาพรวมกลุ่มดงักล่าวให้ความพึงพอใจปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ใน

ขณะเดียวกนักลุ่มน้ีจะไม่พึงพอใจในการเดินทางมาชาํระค่าบริการ ซ่ึงดา้นลกัษณะพฤติกรรมท่ีศึกษาพบวา่มีลกัษณะ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 1 Valuable price คือ ดา้นเหตุผลสาํคญัในการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ี

กลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้ 3 ดา้นเท่ากนั มีดงัน้ี 1. คุณภาพ เช่น ความรวดเร็วในการรับ/ส่ง ขอ้มูล 2.ดา้นความเสถียรภาพในการ

เช่ือมต่อเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 3.มีความจาํเป็นในการใช้บริการ C internet แต่จะเหมือนกบักลุ่มย่อยท่ี 2 ในส่วน 

“คุณภาพ เช่น ความรวดเร็วในการรับ/ส่ง ขอ้มูล”นอกจากน้ียงัพบวา่ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์มีความแตกต่างจาก

กลุ่มย่อยท่ี 1 Valuable price และกลุ่มย่อยท่ี 2 ในส่วนของรายได ้40,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี วฒิุการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจเหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่ม 

และมีกลุ่มผูใ้ชบริการและใหค้วามพึงพอใจต่อการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่ม Valuable price และ Staff's 

service ซ่ึงหมายถึงเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ C internet ตํ่าท่ีสุด  
 

  5.  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

     จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการ C internet ของ บริษทั กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดบริการดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา 
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ทาํไดดี้ สามารถทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ C internet เกิดความพึงพอใจในระดบัท่ีสูง ถือว่าเป็นจุดแข็งในการให้บริการ C 

internet ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ส่วน 3 ดา้นท่ีเหลือไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งตํ่า ซ่ึง

นับว่าเป็นจุดอ่อนของบริการ C internet แลว้เห็นควรท่ีจะพฒันาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้และเพ่ิมศกัยภาพให้กบับริการสามารถแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบับริษทั  

      ทั้งน้ี เพ่ือให้บริการ C internet ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดบัท่ีสูงต่อไปในอนาคต และสามารถแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายอ่ืนๆ พร้อมดว้ยศกัยภาพและประสิทธิภาพนั้น หากนาํผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษาคร้ังน้ีมา

พฒันาปรับปรุงและนาํมาประยุกตเ์พ่ือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด จะสามารถยกระดบัการบริการใหดี้ยิ่งข้ึนและ

ส่งผลใหบ้ริษทัรักษาฐานของผูใ้ชบ้ริการไดต่้อไป 

     การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการและการรับรู้คุณภาพของบริการ C internet  เพ่ิมเติมพร้อม

ทั้งทาํการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการ C internet เขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการ

ส่วนภูมิภาค เพ่ือใหค้รอบคลุมถึงผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนๆ และสามารถเห็นความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจนมาก

ยิ่งข้ึน นอกเหนือจากผูใ้ชบ้ริการในเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประเมินนํ้าหนกัความสมัพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ

ใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic data interchange : EDI) ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรตน้ คือ

การยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model :TAM ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้ระบบคาํสั่งซ้ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งคาํสัง่ซ้ือผา่นระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์(EDI) ของบริษทั บีบี จาํกดั จาํนวนทั้งหมด 

40 โรงพยาบาล 222 คน ซ่ึงทาํการศึกษาประชากรทั้งหมด ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับเทคโนโลยี (TAM ) ทั้ง 3 

ดา้น ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้

งาน มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI)ในทิศทางเดียวกนั 

 

คาํสาํคัญ: การยอมรับเทคโนโลย,ี พฤติกรรมการใช,้ ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์, อีดีไอ 

 

Abstract 

The objective of this research is to evaluate the relation weight of technology acceptance toward Electronic Data 

Interchange (EDI) usage behavior. For variables used in this study, independent variable is Technology Acceptance 

Model :TAM and dependent variable is EDI usage behavior. The samples used in this study include 222 customers 

in 40 hospitals from public and private hospitals in Bangkok who transmit the purchasing order via EDI of BB Co., 

Ltd. The results revealed that TAM of all 3 areas including Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and 

Attitude toward Using the usage have positive effects on EDI in the same direction. 

 

Keywords: Technology Acceptance Model, Usage Behavior, Electronic Data Interchange, EDI 
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1. บทนํา 

     เน่ืองจากงานหลกัของบริษทั บีบี จาํกดั เก่ียวขอ้งกบังานบริการ ยิ่งเฉพาะหน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ 

สินคา้หลกัคือ ยารักษาโรค เคร่ืองมือแพทย ์เป็นสินคา้ท่ีทางบริษทัตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก ความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล ความรวดเร็วในการจดัส่ง ดงันั้น บริษทั บีบี จาํกดั ควรใส่ใจในทุกๆกระบวนการ กระบวนการรับคาํ

สั่งซ้ือปัจจุบนัของบริษทัมีหลากหลายช่องทางตั้งแต่ โทรศพัท์ แฟกซ์ อีเมล ์ผูแ้ทนขายและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(EDI) ซ่ึงบริษทัไดมี้นโยบายในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยให้กระบวนการทาํงานมีความรวดเร็วมากข้ึน และ

บริษทัมีความพยายามท่ีจะใหลู้กคา้เลือกใชช่้องทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ในการส่งคาํสัง่ซ้ือ ระบบน้ีคือระบบ

ท่ีใชเ้อกสารอิเลก็ทรอนิกส์แทนกระดาษ เน่ืองจากช่องทางน้ีจะช่วยลูกคา้ในเร่ืองการออกคาํสั่งซ้ือไดส้ะดวกและ

รวดเร็วข้ึน ลดความผิดพลาดของขอ้มูล ประหยดัเวลา ลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองการจดัการเอกสารต่าง ๆ ระบบน้ีจะช่วย

ใหท้างบริษทั เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน ช่วยในเร่ืองการ

ติดต่อส่ือสารและการถ่ายโอนข้อ มูลกันระหว่างองค์กรได้สะดวกรวดเ ร็ว  (คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,2552) แต่ปัจจุบนัยงัคงมีลูกคา้บางส่วนท่ียงัเลือกใชช่้องทางอ่ืนๆอยู ่ไม่ยอมรับระบบคาํ

สั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (EDI) (Performance Report Q1-Q2 บริษัท บีบี จํากัด ,2558) ซ่ึงจะทําให้กระบวนการ

ดาํเนินงานภายในบริษทั บีบี จาํกดั เกิดความซับซ้อนในการปฏิบติังานของทีมให้บริการลูกคา้ ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการจะทาํใหสิ้นคา้ถึงมือลูกคา้ล่าชา้ และหากเกิดความผิดพลาด ค่าใชจ่้ายทั้งหมดทางบริษทัตอ้งรับผิดชอบ 

เสียหายทั้งเวลาและตน้ทุน และท่ีสาํคญัท่ีสุดความผิดพลาดทั้งหมดทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจกบัทางบริษทั บี

บี จาํกดั และจะส่งผลไปถึงการเลิกใชบ้ริการ หรือการเปล่ียนไปใชบ้ริการของคู่แข่งทนัทีนัน่แปลว่าบริษทัจะเสีย

ลูกคา้กลุ่มน้ีไป (นภดล ร่มโพธ์ิ , 2554)  

      จากปัญหาท่ีทางบริษทั บีบี จาํกดั เผชิญอยู่ในปัจจุบนั ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาหาขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใชง้าน

ระบบคําสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (EDI) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ระบบคําสั่ง ซ้ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ของลูกคา้บริษทั บีบี จาํกดั เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี (:TAM)  ของลูกคา้บริษทั บีบี 

จาํกดั และเพ่ือคน้หาสมการเสน้ตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี (TAM )ท่ีมี

ต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ซ่ึงจะนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ช่วยในการ

ตรวจสอบความสาํคญัของปัญหา ผลวิจยัใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความเสียหายต่อบริษทั จากการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมของผูใ้ช ้ระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ช่วยในการคน้หาสาเหตุของปัญหา ขอ้บกพร่องต่างๆ

ในเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีทาํลูกคา้ไม่ใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) อย่างสมํ่าเสมอและช่วยในการ

กาํหนดประเดน็ในการตดัสินใจเก่ียวกบัระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ควรจะตอ้งปรับปรุงในส่วนใดก่อน – 

หลงั และจะนาํไปสู่การพฒันา ท่ีจะสามารถทาํใหร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) มีคุณภาพสูงสุด และสามารถ

ทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     สิทธ์ิ (2551 : 89) พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง กระบวนการท่ีกลุ่มหรือบุคคลเลือกใชห้รือกาํจดัสินคา้ บริการ 

ความคิด หรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน ผูบ้ริโภคมีบทบาทท่ีหลากหลาย เช่น บทบาทการ

เป็นผูใ้ช ้(User) บทบาทการเป็นผูซ้ื้อ (Buying) เป็นตน้ 

     อศันอุ์ไร (2553 : 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค  กล่าวไวด้งัน้ี  พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงการคน้หา

และทาํการซ้ือเพ่ือใหไ้ดม้า ช่วงของการใชห้รือการบริโภค และสุดทา้ยช่วงเลิกใช ้ซ่ึงนกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งสร้าง

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดท้ั้ง 3 ช่วง  

     ซ่ึงในงานวิจยัฉบบัน้ีจะทาํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในช่วงท่ี 2 คือ ช่วงของการใช้หรือกล่าวไดว้่า 

พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI นัน่เอง 

    แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

     Rogers (2003) การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตดัสินใจท่ีจะนาํเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงการยอมรับ

ของบุคคลเกิดข้ึนเป็นกระบวนการ เร่ิมตั้งแต่บุคคลไดส้ัมผสักบัเทคโนโลยี โดนชกัจูงใหเ้กิดการยอมรับ ตดัสินใจ

ยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจ และยืนยนัการปฏิบติันั้น กระบวนการน้ีอาจจะใชเ้วลาชา้หรือเร็วข้ึนอยู่

กบัปัจจยัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ตวับุคคลและลกัษณะของเทคโนโลยี 

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดของ Davis (1989). 

องคป์ระกอบของแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 4ปัจจยั ดงัน้ี 

1) การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือว่าประโยชน์ของเทคโนโลยี

นั้นจะสามารถช่วยงานของตนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมของผูใ้ช ้

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีนาํมาใชมี้

ความง่ายในการใชง้าน ไม่ตอ้งอาศยัความพยายามในการใชง้านมากนกั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรม

ของผูใ้ช ้

3) ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้น ๆ  

4)  การใชง้านจริง (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยี โดยการนาํเทคโนโลยีนั้นๆมาใชง้านจริง 

      

 

Perceived 

Usefulness 

Perceived 

Ease of Use 

Attitude 

Toward Using 

Actual Use 
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แนวคิดเกีย่วกบัระบบคําส่ังซ้ืออเิลก็ทรอนิกส์ EDI 

     EDI คือ การแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหวา่งลูกคา้ ในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ือง

หน่ึง ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง มี 2 องค์ประกอบท่ีสําคัญในระบบ EDI คือ การใช้เอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์แทนเอกสารท่ีเป็นกระดาษ เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์เหล่าน้ีตอ้งอยู่ในรูปแบบมาตรฐานสากล ดว้ยสอง

ปัจจยัน้ี ทุกธุรกิจสามารถ แลกเปล่ียนเอกสารกนัไดท้ัว่โลก 

วตัถุประสงคห์ลกัของการใชร้ะบบอีดีไอ 

     1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการ 

     2. ลดตน้ทุนในการบริหารงานขององคก์รทั้งระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยส่ือ EDI สามารถช่วยลดขั้นตอนการติดต่อ ส่ือสาร กนัระหว่างองค์กร การถ่ายโอนกนัได้

โดยตรงระหวา่งองคก์รดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว  

     3. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารสําหรับการบริหาร การวางแผนและการตดัสินใจท่ีมี

ประสิทธิภาพและทนัต่อสถานการณ์ 

ประโยชนข์อง EDI คืออะไร ? 

     ประโยชน์หลกั ๆ ของ EDI มีดงัต่อไปน้ี  เพ่ิมความถูกตอ้ง รวดเร็ว และแม่นยาํ ในการรับ-ส่งเอกสาร  ลดงาน

ซํ้ าซ้อน และลดขั้นตอนการจดัการรับ-ส่งเอกสาร ลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร  เพ่ิมความรวดเร็วในการทาํ

ธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน  เพ่ิมความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

     

     การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเร่ืองการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ

ใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic data interchange : EDI)  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัดงัน้ี ประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มลูกคา้โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีส่ง

คาํสั่งซ้ือผ่านระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic data interchange : EDI) ของบริษทั บีบี จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งหมด 40 โรงพยาบาล ผูวิ้จยัสนใจเฉพาะบุคลากรแผนกจดัซ้ือเท่านั้น จาํนวน 222 คน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี

ทาํการศึกษาประชากรทั้งหมด การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถามโดยนาํตวัแปรจากกรอบแนวคิดของงานวิจยั

การยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model :TAM มาเป็นคาํถามในแบบสอบถามและดาํเนินการนาํ

แบบสอบออกเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรดว้ยตนเองตามแผนการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ

ทางสถิติในการวิเคราะห์ และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และวิเคราะห์ขอ้มูลประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํ

สั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data interchange : EDI)  โดยใช้สถิติ Regression Analysis สําหรับการทดสอบ

สมมติฐานใชวิ้ธีวิธี Linear Correlation Coefficient และ ANOVA 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ของลูกคา้บริษทั บีบี จาํกดั พบวา่ประชากร

ท่ีทาํการศึกษามีพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) โดยนาํ Performance Report ท่ีไดจ้ากการส่ง

คาํสัง่ซ้ือผา่น EDI ไปใชป้ระโยชนม์ากท่ีสุด 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลคทรอนิกส์ EDI  

คําถามแต่ละข้อที่ใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ใชช่้องทางระบบสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDIใน

การออกคาํสัง่ซ้ือ 

3.595 0.7039 

ใชอี้เมลต์อบกลบัอตัโนมติัในการตรวจสอบ

วา่คาํสัง่ซ้ือนั้นๆถึงยงับริษทัแลว้ 

3.617 0.8251 

นาํอีเมลก์ารสรุปรายการท่ีสัง่ซ้ือ ท่ีไดจ้ากการ

ส่งคาํสัง่ซ้ือผา่น EDI ไปใชป้ระโยชน ์

3.581 0.8874 

นาํอีเมลส์รุปสินคา้ท่ีคา้งส่ง ท่ีไดจ้ากการส่ง

คาํสัง่ซ้ือผา่น EDI ไปใชป้ระโยชน ์

    3.581 1.0930 

นาํ Performance Report ท่ีไดจ้ากการส่งคาํสัง่

ซ้ือผา่น EDIไปใช ้ประโยชน ์

4.117 0.7756 

 3.698 0.857 

 

     2. การอภิปรายผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  ของลูกค้าบริษทั บีบี จาํกัด พบว่า ประชากรท่ี

ทาํการศึกษาเกิดการรับรู้ทั้ง 3 ดา้น  ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ใน

ระดบัมาก 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model ) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พบวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ช่วยใหก้ารทาํงานของท่านรวดเร็วข้ึน 3.689 0.6 

พบวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ทาํใหท่้านส่งคาํสัง่ซ้ือไดส้ะดวกสบาย 3.703 0.6604 

พบวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 3.874 0.7197 

พบวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ทาํใหก้ารปฏิบติังานของท่านทนัเวลา 3.793 0.8085 

พบวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ทาํใหท่้านมีเวลาเพ่ิมข้ึน 3.82 0.7752 

  3.776 0.713 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ส่งคาํสัง่ซ้ือระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม 3.856 0.6971 

กระบวนการในการส่งคาํสัง่ซ้ือระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI มีขั้นตอนท่ี

เขา้ใจง่าย 

3.581 0.6592 

พบวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ง่ายต่อการใชง้าน 3.554 0.662 

การเรียนรู้การใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI เป็นเร่ืองง่าย 3.653 0.6803 

  3.661 0.675 

ด้านทัศนคตทิี่มต่ีอการใช้งาน (Attitude toward Using) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ช่ืนชอบระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI 3.788 0.6894 

เกิดความพอใจเม่ือไดใ้ชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI 3.761 0.7621 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1108 

  
 

การใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ทาํใหท่้านรู้สึกมีความสุขในขณะใช้

งาน 

3.743 0.7502 

คาดหวงัวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDIจะช่วยใหง้านของท่านมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.91 0.7436 

รู้สึกดีเม่ือไดรั้บประโยชนต่์างๆ จากการใชร้ะบบสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI 3.995 0.7699 

ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI สามารถนาํไปปรับใชก้บัวิธีการทาํงานแบบ

ดั้งเดิมของท่านได ้

3.671 0.7931 

  3.812 0.751 

 

     3. การอภิปรายผลคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี 

(TAM ) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี (TAM ) ทั้ง 3 

ดา้น มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI)  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสาํคญัของตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

ลาํดบั 

ความ 

สําคัญ 

 

ข้อคําถาม 

 

Unstandardized 

Regression 

Coefficient 

 

Standard 

Error of 

the 

Coefficient 

Standardized 

Regression 

Coefficient 

 

ค่าระดบั 

นัยสําคัญ 

1 ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน  .425 .091 .341 .000 

2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้

งาน  

.227 .096 .179 .018 

3 การรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใช้

งาน  

.218 .093 .169 .019 
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Y’ = 𝑏𝑏𝑜𝑜 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3  
 

สมการท่ี (1) ความสมัพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี มีต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์  

Y’ = พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic data interchange : EDI) 

𝑥𝑥1 =  การรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใชง้าน (Perceived Usefulness) 

𝑥𝑥2 = การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

𝑥𝑥3 =  ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) 

สมมตฐิานในงานวจิัย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 

H0 : การรับรู้ประโยชนใ์นการใชง้าน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) 

H1 : การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านสูง มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (EDI) สูง ใน

ทิศทางเดียวกนั 

ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ การรับรู้ประโยชนใ์นการใชง้านสูง มีผลต่อพฤติกรรม

การใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) สูง ในทิศทางเดียวกนั สมมติฐานขอ้ท่ี 2 

H0 : การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) 

H1 : การรับรู้ความง่ายในการใชง้านสูง มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) สูง ใน

ทิศทางเดียวกนั 

ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน สูง มีผลต่อพฤติกรรม

การใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) สูง ในทิศทางเดียวกนั  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 

H0 : ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) 

H1 : ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านสูง มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (EDI) สูง ในทิศทาง

เดียวกนั 

ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านสูง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) สูง ในทิศทางเดียวกนั  

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 

H0 : พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ EDI ท่ีแตกต่างกนั ไม่ข้ึนอยู่กบัขนาดของโรงพยาบาลท่ี

แตกต่างกนั 

H1 : พฤติกรรมการใช้ระบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ EDI ท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กบัขนาดของโรงพยาบาลท่ี

แตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ท่ี

แตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัขนาดของโรงพยาบาลท่ีแตกต่างกนั ยิ่งโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ปริมาณการสั่งซ้ือจะมี

ปริมาณมากข้ึนตาม อนัส่งผลใหก้ารนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการสัง่ซ้ือมีประโยชนม์ากข้ึน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data interchange : EDI) ของลูกคา้

บริษทั บีบี จาํกดั ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมโดย นาํเอา Performance Report ท่ีไดจ้ากการส่งคาํสั่งซ้ือ

ผ่าน EDI ไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานมากท่ีสุด และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษามีพฤติกรรมในการนาํอีเมล์

การสรุปรายการท่ีสัง่ซ้ือ ท่ีไดจ้ากการส่งคาํสัง่ซ้ือผา่น EDI ไปใชป้ระโยชนน์อ้ยท่ีสุดในการทาํงาน  

     2. ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model :TAM)  ของลูกคา้บริษทั บีบี จาํกดั แบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น 

     2.1  ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

วา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษา

มีความคิดเห็นวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ไม่ไดช่้วยใหก้ารทาํงานของรวดเร็วข้ึนจนเห็นไดช้ดั 

     2.2  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการ

ส่งคาํสัง่ซ้ือโดยใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการดาํเนินการ และในทางกลบักนั

ประชากรท่ีศึกษามีความคิดเห็นวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI นั้นไม่ไดมี้ความง่ายต่อการใชง้านมากนกั 

      2.3  ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) ผูป้ระชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีมีความคิดเห็นต่อการ

ใชง้านคือ รู้สึกดีเม่ือไดรั้บประโยชน์ต่างๆ จากการใชร้ะบบสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI และในทางกลบักนัพบว่า

ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ว่าไม่ไดส้ามารถนาํไปปรับใชก้บั

วิธีการทาํงานแบบดั้งเดิมไดต้ามท่ีคาดหวงั 

     3. ผลคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี (TAM )ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยี (TAM ) ทั้ง 3 ดา้น ดา้นการรับรู้

ถึงประโยชนใ์นการใชง้าน (Perceived Usefulness) ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

และดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) มีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(EDI) นัน่หมายความวา่ หากผูใ้ชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) การยอมรับเทคโนโลยี (TAM ) ทั้ง 3 ดา้น ใน

ระดบัท่ีมาก กจ็ะมีพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) มากข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     1. จากการศึกษาพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ของลูกคา้บริษทับีบี จาํกดั ทาํใหท้ราบถึง

การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูใ้ช้ ในแต่ละโรงพยาบาล ว่ามีบุคลากรในแผนกจัดซ้ือบางส่วนท่ียงัมี

พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ในบา้งดา้นท่ีไม่ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์มากนกั ดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีทาํให้

บริษทัไดต้รวจสอบความสาํคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผลวิจยัน้ีจึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความเสียหายต่อบริษทั 
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หากบริษทัลงทุนในใหบ้ริการการส่งคาํสัง่ซ้ือผา่น EDI กบัโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหน่ึงแลว้แต่เทคโนโลยีไม่ได้

ทาํใหเ้กิดประโยชนก์บัทางโรงพยาบาล กเ็สมือนวา่ลงทุนโดยเปล่าประโยชน ์

     2. จากการศึกษาเพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของลูกคา้บริษทั บีบี จาํกดั ในส่วนน้ีจะช่วยในการ

ค้นหาสาเหตุของปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆในเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีทําลูกค้าไม่ใช้ระบบคําสั่ง ซ้ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

     ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใชง้าน (Perceived Usefulness) ในดา้นน้ีประชากรท่ีศึกษามีการรับรู้วา่ระบบคาํ

สัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) มีความคิดเห็นวา่ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ไม่ไดช่้วยใหก้ารทาํงานของรวดเร็ว

ข้ึนจนเห็นไดช้ัดดงันั้นทางบริษทั บีบี จาํกดั จะตอ้งสร้างการรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์จากการใช้งาน(Perceived 

Usefulness) ของระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) โดยมี ขั้นตอนการสร้างการรับรู้ทาํใหเ้กิดกระบวนการของ

การรับรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างความเขา้ใจ (Understand) บริษทัจะตอ้งอธิบายใหก้บัผูใ้ช ้ให้

เขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของระบบ EDI เช่น เพ่ิมความถูกตอ้ง รวดเร็ว และแม่นยาํ ในการรับ-ส่งเอกสาร  เม่ือ

ผูใ้ช้ (User) เกิดการเข้าใจก็จะทําให้เกิดการคิด (Thinking) การรู้สึก (Sensing) ความจํา(Memory) การเรียนรู้ 

(Learning) การตดัสินใจ (Decision) และการแสดงพฤติกรรม (Behavior) (กนัยา สุวรรณแสง,2544) 

     ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ในดา้นน้ีประชากรท่ีศึกษามีมีความคิดเห็นว่า

ระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI นั้นไม่ไดมี้ความง่ายต่อการใชง้านมากนกัดงันั้นทางบริษทั บีบี จาํกดั จะตอ้ง

สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ของระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(EDI) โดยการรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับส่ิงเร้า เขา้สู่ประสาทสัมผสั  ใหค้วามสนใจต่อส่ิงเร้า โดยนาํเอา

ส่ิงเร้าส่งเขา้สู่สมองและพยายามตระหนกัต่อส่ิงเร้านั้นๆ ดว้ยความตั้งใจ จากนั้นกท็าํการแปลความหมายของส่ิงเร้า

เหล่านั้นใหเ้ป็นความเขา้ใจของแต่ละบุคคล อศันอุ์ไร (2553 : 3) บริษทั บีบี จาํกดัจะตอ้งกระตุน้ใหบุ้คคลเปิดรับส่ิง

เร้า เขา้สู่ประสาทสัมผสั  โดยส่ิงกระตุน้คือแสดงใหเ้ห็นว่า ระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) ง่ายต่อการใชง้าน 

เพียงผูส่้งทาํการเตรียมขอ้มูล และทาํการส่งขอ้มูลไปยงัศูนยบ์ริการของผูใ้หบ้ริการ EDI ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ส่ิงเหล่าน้ีก็จะทาํใหผู้ใ้ชเ้ช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีนาํมาใชมี้ความง่ายในการใชง้าน ไม่ตอ้งอาศยัความพยายามในการใช้

งานมากนกั  

     ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ในดา้นน้ีประชากรท่ีศึกษามีทศันคติเก่ียวกบัระบบคาํ

สั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ว่าสามารถนาํไปปรับใชก้บัวิธีการทาํงานแบบดั้งเดิมของท่านไดไ้ม่ดีนกั หรือแปลความ

ไดว้า่ผูใ้ช ้บางส่วนมีความรู้สึกวา่ ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ไม่สามารถนาํไปปรับใชก้บัวิธีการทาํงานแบบ

ดั้งเดิมได ้ดงันั้นทางบริษทั บีบี จาํกดั จาํเป็นท่ีจะตอ้งออกแบบวิธีการใช้ระบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ EDI ให้

เหมาะสมกบัผูใ้ชม้ากท่ีสุดและสร้างทศันคติท่ีดีกบัผูใ้ช ้เก่ียวกบัระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI โดยวิธีสร้าง

ทศันคตินั้น ทางบริษทัจะตอ้งแยกแยะความแตกต่างระหว่างช่องทางการส่งคาํสั่งซ่ืออ่ืนๆ เน่ืองจาก EDI เป็นการ

ส่ือสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ ทาํใหส้ามารถ นาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษทัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมี

คนบนัทึกขอ้มูลซํ้ า เม่ือผูใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างไดแ้ลว้ก็จะเกิดทศันคติท่ีดีกบั

ระบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ข้ึนไดน้ัน่แปลว่า เม่ือผูใ้ชเ้กิดทศันคติท่ีดีแลว้ก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมและนาํ

ระบบคาํสัง่ซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ EDI ไปปรับใชก้บัวิธีการทาํงาน 
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     3.จากการศึกษาการคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี 

(TAM ) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) สามารถช่วยในการกาํหนดประเด็นในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับระบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ควรจะต้องปรับปรุงในส่วนใดก่อน – หลงั ซึงจากผล

การศึกษาไดท้าํการพิจารณาปัจจยัทั้ง 3 ดา้น พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using)  มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชร้ะบบคาํสั่งซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) มากท่ีสุด ดงันั้นทางบริษทัควรท่ีจะมุ่งไปท่ีการสร้างทศันคติ

ของผูใ้ชท่ี้มีต่อการใชง้านก่อน แลว้ค่อยปรับปรุงในเร่ืองการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

และสุดทา้ยปรับปรุงในเร่ืองการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) เม่ือทางบริษทัปรับปรุง

ตามลาํดบัขั้นเรียบร้อยแลว้ จะนาํไปสู่การพฒันา และสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจได ้

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1.ขอเสนอแนะให้ใช ้Technology Acceptance Model 2 หรือ TAM 2 เพ่ือเพ่ิมตวัแปรต่างๆในการศึกษาให้เห็น

ความชดัเจนของผลลพัธ์มากยิ่งข้ึน 

     2.การวิจัยในคร้ังน้ีได้ศึกษากลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลท่ีใช้ระบบคาํสั่งซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ผลท่ีได้จาก

การศึกษาเป็นเพียงผลลพัธ์ท่ีแกไ้ขปัญหาไดเ้ฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากอนาคตผูท่ี้สนใจควรท่ีจะทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้

ท่ีเป็นร้านขายยา หรือคู่คา้เพ่ิมเติมกจ็ะเป็นประโยชนก์บับริษทัมากยิ่งข้ึน 

    3.ขอเสนอแนะใหผู้ท่ี้สนใจจะศึกษาหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พ่ิมการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึน เพราะขอ้มูลเชิงลึกเหล่านั้นจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาไดดี้กวา่   

 

บรรณานุกรม 

 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2552. EDI : Electronic Data Interchange [ออนไลน์]. เขา้ถึง

ไดจ้าก : http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:edi--

electronic-data-interchange&catid=43:technologies&Itemid=91. 

    สิทธ์ิ ธีรสรณ์. 2551. การตลาด. จาํนวน 2,000 เล่ม. พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ: บริษทั วี.พร้ินท(์1991) จาํกดั. 

    อศันอุ์ไร เตชะสวสัด์ิ. 2553. พฤตกิรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี4. กรุงเทพฯ: บริษทั ซีวีแอลการพิมพ ์จาํกดั. 

    Davis,F.D.(1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information             

technology. MIS Quarterly 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:edi--electronic-data-interchange&catid=43:technologies&Itemid=91
http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:edi--electronic-data-interchange&catid=43:technologies&Itemid=91


การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1113 

  
 

การแบ่งกลุ่มคนโสดที่มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลเิคช่ันหาคู่ 

Categorization of a group of single people aged between 22-40 years in Bangkok, 

based on behavioral aspects of dating and acceptance of mobile dating application. 

เสาวนิตย ์ธรรมะดี1 และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ2 

Saowanit Thammadee and Laddawan Lekmat 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มคนโสดท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

อาศยัปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยั กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค่้าทางสถิติดว้ยการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั สามารถจดักลุ่มคนโสดผูใ้ชบ้ริการไดท้ั้งส้ิน   

3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มคนโสดผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาคู่ครอง สนใจใชบ้ริการจดัหาคู่ออนไลนท์ั้งในขณะน้ีและใน

อนาคต กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มคนโสดผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาแฟน/คู่เดท สนใจใชบ้ริการจดัหาคู่ออนไลน์ทั้งในขณะน้ีและใน

อนาคต และกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มคนโสดผูใ้ชบ้ริการหาเพ่ือนคุย ขณะน้ีไม่สนใจใชบ้ริการจดัหาคู่ออนไลน์ และสนใจ

ใชบ้ริการจดัหาคู่ออนไลนใ์นอนาคต 

 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมในการหาคู่, การยอมรับ, คนโสด, โมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ 

 

Abstract 

This article aims to study a group of single people aged between 22-40 years in Bangkok, based on behavioral 

aspects of dating and acceptance of mobile dating application. Questionnaire was used as a research tool and 

distributed to a sample of 200 people. The collected data is processed and analyzed statistically with frequency 

distribution, percentage, average and standard deviation. The result indicates that singles who use dating service 

can be categorized into three groups: 1. a group of single people using the service to find a life-partner and interested 

in using online dating service currently and in the future, 2. a group of single people using the service to find a 

girlfriend / dating partner, interested in using online dating service currently and in the future, 3. a group of single 

people who using the service to find chat partners, not currently interested in using online dating service but 

interested in using online dating service in the future. 

Keywords: 
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บทนํา 

อุปกรณ์ส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนัคือโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยสัดส่วนของยอด

จาํหน่าย สมาร์ทโฟนเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากการพฒันาความสามารถของโทรศพัท์มือถือท่ีแต่เดิมมีไวส้นทนากนั

เท่านั้น แต่ปัจจุบนัผูใ้ชมี้กิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากการใชง้านโทรศพัท์มือถือ เช่น การเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ต การ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การดูหนงั ฟังเพลง การเล่มเกม และหาคู่ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 

2554) อตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ิมมากข้ึนในปี พ.ศ. 2558 มีผูใ้ชโ้มบายแอพพลิชัน่ จาํนวน 

3,100,000 แอพฯ (Statista, 2015) 

โมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ เป็นอีกผลิตภณัฑห์น่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือตอบสอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

แนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากลกัษณะการใชชี้วิตและสภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป กลายเป็นสังคม

เมืองมากข้ึนทาํให ้ผูค้นปฏิสมัพนัธ์กนันอ้ยลง ซ่ึงไม่เอ้ือต่อการพบปะผูค้นหรือสานสมัพนัธ์ไปสู่การเป็นคู่รัก จึงทาํ

ให้โมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ เป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้บริการในกลุ่มคนโสดมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามแมโ้มบาย

แอพพลิเคชัน่หาคู่กาํลงัเป็นท่ีนิยมเพ่ิมมากข้ึนทุกปี แต่ปัญหาอย่างหน่ึงของผูพ้ฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่คือการ

สร้างกาํไรจากโมบายแอพพลิเคชัน่ เน่ืองจากโมบายแอพพลิเคชัน่ส่วนใหญ่จะเปิดใหด้าวน์โหลดและใชง้านไดฟ้รี 

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่จะมีส่วนของฟังคช์ัน่หรือบริการเสริมพิเศษ สาํหรับลูกคา้ท่ีเสียค่าบริการในการใชง้านโม

บายแอพพลิเคชัน่นั้น  กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการแปลงผนั หรือ Conversion จากผูใ้ชบ้ริการฟรีไปเป็นผูท่ี้ยินยอม

เสียค่าบริการนั้น ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของผูผ้ลิตโมบายแอพพลิเคชัน่ จากขอ้มูลของ Statista  พบว่า ในปี 2015 ยอด 

Conversion ในกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนมีเพียง 0.96% เท่านั้น (Statista, 2015) 

จากปัญหาดา้นการทาํกาํไรจากโมบายแอพพลิเคชัน่ขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษา การแบ่งกลุ่มคนโสดท่ีมี

อายุระหว่าง 22-40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบาย

แอพพลิเคชั่นหาคู่ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มคนโสดท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 40 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยอาศยัปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ โดยขอ้มูลท่ี

ได้จากการวิจัย จะนําไปประยุกต์ใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเป้าหมาย และผูป้ระกอบการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่มีผลกาํไรจาก

การประกอบการต่อไป  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มคนโสดท่ีมีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้น

พฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ผูวิ้จยัมีการศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของณฐัพล ใยไพโรจน ์(2557) ท่ีกล่าววา่ เพ่ือใหท้ราบถึงความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทาํการวิเคราะห์

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งน้ีก็เพ่ือนาํเอาผลการวิเคราะห์นั้นมาวางแผนกลยุทธ์
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ทางการตลาด ใหต้อบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค ซ่ึงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค นกัการ

ตลาดจะเรียกวา่ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who)  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบ้ริโภคซ้ือ

ท่ีไหน (Where) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือ (Why) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่ (When) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ซ้ือ (Whom) และ 7)   ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How): เป็นการศึกษาว่าผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออย่างไร มีขั้นตอนการ

ตดัสินใจอยา่งไร  

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

(STP Marketing) ของ Kotler and Kevin Lane Keller (2012) ท่ีกล่าวว่า ในทางการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งมีการแบ่ง

ส่วนตลาด (Segment) ของสินคา้หรือบริการเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการแบ่งส่วนตลาดน้ีจะแบ่งโดยอาศยัปัจจยั

ดา้นสภาพภูมิศาสตร์ ลกัษณะประชากร ลกัษณะทางจิตวิทยา และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค เม่ือแบ่ง

ส่วนตลาดได้แลว้ก็ต้องกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ท่ีเหมาะสมกับตัวสินค้าและบริการ เพ่ือท่ีจะ

เสริมสร้างโอกาสใหธุ้รกิจทาํกาํไรมากท่ีสุด 

 

กรอบแนวคิด 

 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดสาํหรับการวจิยัเพื่อ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

วธีิการศึกษา 

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนโสดท่ีมีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน โดย

การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ การเคยมีแฟน และระยะเวลาการ

เป็นโสด ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการจดัหาคู่ จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการใหบ้ริการ
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จดัหาคู่แบบบริษทัจดัหาคู่และ/หรือการให้บริการหาคู่ออนไลน์ ความสนใจใชบ้ริการจดัหาคู่ออนไลน์ในขณะน้ี 

ความสนใจใช้บริการจดัหาคู่ออนไลน์ในอนาคต และประเภทผูใ้ห้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ท่ีรู้จกั เป็น

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และชนิดปลายปิด (Close-end response questions) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการหาคู่ จาํนวน 46 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะคู่ครองในอุดมคติ ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต ดา้น

ช่องทางการหาคู่ ดา้นความรู้สึกอยากมีคู่ครอง ดา้นวตัถุประสงคใ์นการมีคู่ครอง ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการหาคู่ 

และดา้นวิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในการหาคู่ ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลพฤติกรรมการยอมรับโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ 

จาํนวน 19 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจาํหน่าย และด้านส่วนผสมทางการตลาด ชนิด

แบบสอบถามเป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบัตามแบบของลิเคอร์ท  ผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองจากคนโสด

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 22 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูล หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาดาํเนินการลงรหัส (Coding) แลว้

นาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

- ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการจดัหาคู่ของกลุ่มคนโสดท่ีมีอายรุะหวา่ง 22–

40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร (เชิงลกัษณะ) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

- ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ของกลุ่มคนโสดท่ีมีอายุ

ระหว่าง 22 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร (เชิงปริมาณ) โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน ประกอบดว้ย 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลการคดัเลือกคาํถามท่ีจะใชใ้นการแบ่งกลุ่มคนโสดท่ีมีอายุระหว่าง 22–40 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และวิธี  K-Means 

- การวิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของกลุ่มคนโสดท่ีมีอายุระหว่าง 22–40 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทดสอบโดย ANOVA และ Chi-Square 

- การอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มคนโสดท่ีมีอายรุะหวา่ง 22–40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ของคนโสดท่ีมีอายรุะหว่าง 22-40 

ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มชายโสดวยัทํางานใช้บริการเพ่ือหาคู่ กลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน 

มีอายุระหว่าง 22-30 ปี มีลกัษณะพฤติกรรมการใช้บริการหา คือ ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ

ใหบ้ริการจดัหาคู่แบบบริษทัจดัหาคู่และ/หรือการใหบ้ริการหาคู่ออนไลน์มาก่อน สนใจใชบ้ริการจดัหาคู่ออนไลน์
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ทั้งในขณะน้ีและในอนาคต ประเภทผูใ้หบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ท่ีรู้จกั คือ Bee Talk มีพฤติกรรมท่ีสาํคญั

ในการหาคู่ดา้นลกัษณะคู่ครองในอุดมคติ คือ ยอมรับไดห้ากคู่เคยผา่นการแต่งงานแลว้ มีค่าเฉล่ีย 4.88 ดา้นรูปแบบ

การใชชี้วิต คือ เคยพบคนถูกใจในสถานท่ีต่าง ๆ และอยากทาํความรู้จกัแต่ไม่กลา้เขา้ไปคุย มีค่าเฉล่ีย 4.90 ดา้น

ช่องทางการหาคู่ คือ เคยหาคู่ผ่านคนรู้จกั มีค่าเฉล่ีย 4.84 ดา้นความรู้สึกอยากมีคู่ครอง คือ ควรจะมีคู่ครองเม่ือมี

ความมัน่คงทางหนา้ท่ีการงาน มีค่าเฉล่ีย 4.67 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการมีคู่ครอง คือ เหตุผลท่ียงัไม่หาคู่เพราะเป็น

ห่วงพ่อแม่ เกรงวา่จะไม่มีคนดูแล มีค่าเฉล่ีย 4.22 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการหาคู่ คือ นอกจากตนเองแลว้ไม่มีใคร

มีอิทธิพลต่อการหาคู่ครอง มีค่าเฉล่ีย 4.55 ดา้นวิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในการหาคู่ มากท่ีสุดเห็นวา่การเรียนรู้ซ่ึง

กนัและกนัตอ้งใหพ่้อแม่ช่วยตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย 4.15 

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มหญิงโสดวัยทํางานผู้ใช้บริการเพ่ือหาคู่ กลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ห้าง

ร้าน มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มีลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการหาคู่คลา้ยกบักลุ่ม 1 คือส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการใหบ้ริการจดัหาคู่แบบบริษทัจดัหาคู่และ/หรือการใหบ้ริการหาคู่ออนไลนม์าก่อน สนใจใชบ้ริการจดัหา

คู่ออนไลน์ทั้ งในขณะน้ีและในอนาคต ประเภทผูใ้ห้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ท่ีรู้จัก คือ Bee Talk มี

พฤติกรรมท่ีสําคญัในการหาคู่ดา้นลกัษณะคู่ครองในอุดมคติ คือ ยอมรับไดห้ากคู่เคยผ่านการแต่งงานมาแลว้ มี

ค่าเฉล่ีย 4.51 ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต คือ เคยพบคนถูกใจในสถานท่ีต่าง ๆ และอยากทาํความรู้จกัแต่ไม่กลา้เขา้ไป

คุย มีค่าเฉล่ีย 4.55 ดา้นช่องทางการหาคู่ คือ เคยหาคู่ผ่านคนรู้จกั มีค่าเฉล่ีย 4.60 ดา้นความรู้สึกอยากมีคู่ครอง คือ 

ควรจะมีคู่ครองเม่ือมีความมัน่คงทางหน้าท่ีการงานแลว้ มีค่าเฉล่ีย 4.23 ดา้นวตัถุประสงค์ในการมีคู่ครอง คือ 

ตอ้งการมีคู่ไวเ้ป็นเพ่ือน กิน ด่ืมเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.37 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการหาคู่ คือ รู้สึกเฉย ๆ กบั พ่อแม่ท่ีมี

อิทธิพลต่อการหาคู่ครอง มีค่าเฉล่ีย 3.24 ดา้นวิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในการหาคู่ คือ การพูดคุยเพียงพอแลว้ต่อ

การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัแลว้ มีค่าเฉล่ีย 4.52 มีพฤติกรรมการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ คลา้ยกบักลุ่ม 1 ใน

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ยินดีจะลองใช ้App หาคู่ หากรูปลกัษณ์ของ App นั้นออกแบบไดน่้าใช ้ตรงตามรสนิยมของ

ตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.19 ดา้นราคา คือ ยินดีจะลองใช้ App หาคู่หากไม่ตอ้งเสียค่าใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.05 ดา้น

ช่องทางจาํหน่าย คือ ความสะดวกสบายเป็นปัจจยัท่ีจะทาํใหเ้ลือกใช ้App หาคู่ มีค่าเฉล่ีย 4.28  ดา้นส่วนผสมทาง

การตลาด คือ หากพบว่ามีผูใ้ช้บริการ App หาคู่แลว้ ไดคู่้ครองจริงจากการใช้ App หาคู่ ยินดีจะลองใช้ App มี

ค่าเฉล่ีย 4.05 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาหญิงใช้บริการเพ่ือหาเพ่ือนคุย มีอายุระหว่าง 22-30 ปี เป็นนกัศึกษา กลุ่มน้ียงัไม่

สนใจเร่ืองการหาคู่เพ่ือแต่งงานสร้างครอบครัว ลกัษณะพฤติกรรมการใชบ้ริการหาคู่ ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการใหบ้ริการจดัหาคู่แบบบริษทัจดัหาคู่และ/หรือการใหบ้ริการหาคู่ออนไลน์มาก่อน ขณะน้ียงัไม่สนใจใช้

บริการจัดหาคู่ออนไลน์ แต่ในอนาคตมีความสนใจใช้บริการจัดหาคู่ออนไลน์ ประเภทผูใ้ห้บริการโมบาย

แอพพลิเคชัน่หาคู่ท่ีรู้จกั คือ Bee Talk มีพฤติกรรมท่ีสาํคญัในการหาคู่ท่ีแตกต่างจากกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 คือ ส่วนใหญ่

รู้สึกเฉย ๆ กบัหาคู่ พฤติกรรมท่ีสําคญัในการหาคู่ดา้นลกัษณะคู่ครองในอุดมคติ คือ อยากมีคู่ครองอารมดีและมี

อารมณ์ขนั มีค่าเฉล่ีย 4.27 ดา้นรูปแบบการใชชี้วิต คือ  มาก เม่ือพบคนถูกใจในสถานท่ีต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.75 ดา้น

ช่องทางการหาคู่ คือ เคยหาคู่ผา่นคนรู้จกั มีค่าเฉล่ีย 4.05 ดา้นความรู้สึกอยากมีคู่ครอง คือ รู้สึกอยากมีคู่เม่ือเพ่ือน ๆ 

รอบขา้งแต่งงานกนัหมดแลว้ มีค่าเฉล่ีย 4.41 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการมีคู่ครอง คือ รู้สึกเฉยๆ  มีคู่เพ่ือแต่งงานและ
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สร้างครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 3.89 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการหาคู่ คือ ตนเองไม่มีมีอิทธิพลต่อการหาคู่ครอง ท่ีมี

ค่าเฉล่ีย 2.21 ดา้นวิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในการหาคู่ คือ  เม่ือพบคนถูกใจในสถานท่ีต่าง ๆ จึงไม่อยากเขา้ไปทาํ

ความรู้จกัหรือเขา้ไปพูดคุย ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.68 มีพฤติกรรมการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ท่ีแตกต่างจากกลุ่ม 1 

และกลุ่ม 2 คือ ส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ กบัโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ คนโสดกลุ่มน้ี มีพฤติกรรมการยอมรับโมบาย

แอพพลิเคชัน่หาคู่ คลา้ยกบักลุ่ม 1 และ 2 ในดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ยินดีจะลองใชรู้ปลกัษณ์ของ App ท่ีออกแบบน่าใช ้

ตรงกบัรสนิยม และ App แสดงขอ้มูลใน Facebook ของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.38 ดา้นราคา คือ ยินดีจะลองใช ้App หา

คู่โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.16 ดา้นช่องทางจาํหน่าย คือ ความสะดวกสบายเป็นปัจจยัท่ีจะทาํให้

เลือกใช ้App หาคู่ มีค่าเฉล่ีย 3.48  ดา้นส่วนผสมทางการตลาด คือ ยินดีจะลองใชห้ากเห็นผูใ้ชบ้ริการคนอ่ืนใชแ้ลว้ 

สามารถหาคู่ไดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย 3.20   

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผูวิ้จยัสามารถสรุปประเดน็ท่ีสาํคญัมาอภิปรายผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา

คน้ควา้ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มชายโสดวัยทํางานใช้บริการเพ่ือหาคู่ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน มีอายุ

ระหว่าง 22-30 ปี ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ีคือ ชอบเป็นฝ่ายจีบ และมกัจีบเพศตรงขา้มหลายคน ลกัษณะคู่ท่ีตอ้งการ 

คือ รูปร่างหนา้ตาดี มีการศึกษาไม่สูงมากนกั กลุ่มน้ีเคย มีประสบการณ์หาคู่ผา่นส่ือออนไลน ์เคยหาคู่ผา่น Facebook 

เห็นว่าเวลาในการคบหาดูใจมีส่วนสําคัญในการรู้ซ่ึงกันและกัน การยอมรับโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ของ

ผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีอยู่ในระดบัมาก ให้ความสําคญักบัส่ิงจูงใจเพ่ือให้เกิดการยอมโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ด้าน

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบน่าใชแ้ละตรงกบัความตอ้งการ ดา้นราคายินดีลองใชห้ากไม่ตอ้งเสียค่าบริการ ดา้น

ช่องทางจาํหน่าย โดยจะใช ้App หาคู่ เน่ืองจากเขา้ถึงง่ายสะดวกสบาย  และดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยจะ

ใช ้App หาคู่ หากเห็นว่ามีผูใ้ช้บริการรายอ่ืน ใชบ้ริการแลว้ ไดคู่้จริง ส่ิงจูงใจท่ีจะทาํให้เลือกใชบ้ริการ คือ การ

ออกแบบแอพพลิเคชัน่ไดน่้าใช ้ตรงกบัความตอ้งการ ยินดีจะลองใชห้ากไม่ตอ้งเสียค่าบริการและสามารถหาคู่ครอง

ไดจ้ริง แต่จะไม่ดาวนโ์หลด เม่ือเห็นโฆษณา จาก Youtube ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ท่ีพบว่า ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เพ่ือกระตุน้ให้เกิด

ความตอ้งการสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจเป็นแรงจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ ทั้งทางดา้นเหตุผลและทางดา้นอารมณ์ 

ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ทางผลิตภณัฑ ์เช่น การเนน้ออกแบบโมบายแอพพลิเคชัน่ใหน่้าใช ้มีรูปแบบสะอาดตา มี

ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูใ้ช ้ ส่ิงกระตุน้ทางราคา เช่น กาํหนดราคาใหเ้หมาะสมแก่สินคา้หรือบริการ โดยพิจารณาจาก

ลูกคา้เป้าหมาย ส่ิงกระตุน้ทางช่องทางจาํหน่าย เช่น จดัจาํหน่ายใหลู้กคา้เขา้ถึงตวัสินคา้หรือบริการไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก

ซบัซอ้น เช่น ในกรณีของโมบายแอพพลิเคชัน่ ควรจะสามารถดาวน์โหลดแอพฯ บนเวบ็ไซตท่ี์พบเห็นในโฆษณา

ไดท้นัที ส่ิงกระตุน้ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด เช่น จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง และกวา้งขวาง 

เพ่ือใหผู้ค้นไดรั้บรู้ถึงการมีตวัตนของสินคา้หรือบริการของผูใ้ห้บริการ และจดัโปรโมชัน่กระตุน้ยอดขายอย่าง

สมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอคัรเดช ป่ินสุข (2557) ท่ีศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพ

การบริการอิเลก็ทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดใน มุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการจองตัว๋
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ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน ระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู ้ใช้บริการในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้

ประโยชน ์

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มหญิงโสดวัยทํางาน ใช้บริการเพ่ือหาคู่ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน มีอายุ

ระหว่าง 26-35 ปี ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ีคือ ชอบท่ีมีคู่ให้เลือกให้เลือกหลายคน ชอบเป็นฝ่ายถูกจีบ ลกัษณะคู่ท่ี

ตอ้งการ คือ มีฐานะการงาน การเงินดี รํ่ ารวย ชอบผูช้ายท่ีเป็นสุภาพบุรุษ มีอารมณ์ขนั กลุ่มน้ีเคยมีประสบการณ์

ออกเดทกับเพศตรงข้ามผ่านบริษทัจัดหาคู่ และเคยใช้บริการ Speed date (การนัดเดตเป็นกลุ่ม)ต้องการความ

ปลอดภยัในการหาคู่เดทค่อนขา้งสูง การยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

จาํหน่าย และดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของกรรณิการ์ ภิญโญ (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจใชบ้ริการจดัหาคู่ของ

คนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบวา่ คนโสดวยัทาํงานท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวโนม้การตดัสินใจการใชบ้ริการหาคู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงจูงใจท่ีจะทาํใหเ้ลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การเห็น

โฆษณา App หาคู่ใน YouTube ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบของธุรกิจจดัหาคู่ของศูนยวิ์จยักสิกร (2552) ท่ี

พบว่า บริษทัจดัหาคู่รักเป็นเสมือนตวักลางในการเช่ือมความสัมพนัธ์ใหก้บักลุ่มคนโสดความปลอดภยัค่อนขา้งสูง 

เพราะบริษทัมีการตรวจสอบประวติัอย่างถ่ีถว้น รวมถึงผูท่ี้มาใชบ้ริการตอ้งเซ็นต์สัญญายืนยนัขอ้มูลว่าข้อมูลท่ี

แสดงต่อบริษทัจดัหาคู่นั้นเป็นความจริงทุกประการ โดยเฉพาะเร่ืองสถานภาพจาํเป็นตอ้งโสดสนิท หากตรวจสอบ

พบว่าปลอมแปลงข้อมูลจะมีการถูกฟ้องร้อง นอกจากน้ียงัพบมีโอกาสพบเจอคนท่ีถูกใจได้มาก เน่ืองจาก

กระบวนการเลือกคู่ใหม้าพบกนัของบริษทันั้น มีการคดักรองหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นลกัษณะนิสัย ความสนใจหรือ

แมแ้ต่ศาสนา ทั้งยงัมีแม่ส่ือซ่ึงเป็นเหมือนนกัจิตวิทยาคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํในการเลือกคู่  

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มนักศึกษาหญิงใช้บริการเพ่ือหาเพ่ือนคุย กลุ่มน้ีมีอายุระหว่าง 22-30 ปี ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ี

คือ ยงัไม่สนใจในเร่ืองการหาคู่ แต่สนใจในเร่ืองการหารเพ่ือนคุย มีพฤติกรรมยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่นอ้ย

กว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Schiffman and Kanuk (1999) ท่ีศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมาย

วงจรชีวิตท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติและค่านิยม ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และ

พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปัจจยัดา้นสังคมของ Etzel และคณะ (2001) ท่ีพบว่า 

บทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ส่งผลต่อการเลือกบริโภคของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

  

สรุปผลการศึกษา 

 

โดยสรุปผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมในการหา

คู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ซ่ึงสามารถแบ่งผูใ้ชบ้ริการได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

เพ่ือหาคู่ครอง กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาแฟน/คู่เดท และกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาเพ่ือนคุย ซ่ึง
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ทาํใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั  

ทาํให้ผูวิ้จยัสามารถแบ่งส่วนตลาดและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Schiffman and 

Kanuk (1999) ท่ีศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายวงจรชีวิตท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ท่ีทาํให้เกิดความ

ตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  

และผลการศึกษายงัคน้พบกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ท่ีน่าสนใจ คือ ตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ

ในกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มหญิงโสดวยัทาํงานผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาคู่ มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และ 31-35 ปี  มีพฤติกรรม

ในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ทุกดา้น มีความสนใจจะลองใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่มากกว่ากลุ่มอ่ืน การขยายฐานลูกคา้

สาํหรับธุรกิจโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ จึงสามารถทาํไดง่้ายและรวดเร็วกวา่กลุ่มอ่ืน 

ในส่วนการวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือประยุกตใ์ชก้บักลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มหญิงโสดวยัทาํงาน

ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาคู่ในกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงใหก้ารยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ทุกดา้นโดยเฉพาะในเร่ืองรูปลกัษณ์ของ 

App หาคู่ ท่ีออกแบบน่าใช ้การเขา้ถึงและการดาวน์โหลด App หาคู่ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ท่ีพบว่า การเขา้ถึง

ตวัสินคา้หรือบริการไดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น จะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการนั้น 

สําหรับการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วน

ตลาดของ Kilter and Kevin Lane Keller (2012) มาใชก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดของโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ 

เพราะการท่ีจะทาํใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการถูกเลือกโดยผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้น การสร้างความแตกต่างโดยฝ่าย

ผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการยงัไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภครู้คุณค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการ และเกิดการรับรู้ใน

ความคิดจิตใจถึงตาํแหน่งของผลิตภณัฑห์รือบริการเม่ือเปรียบเทียบกบัรายอ่ืน ในการวางแผนตลาดของโมบาย

แอพพลิเคชัน่หาคู่ตอ้งดาํเนินการใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าทั้งหมดของบริการต่างๆ ท่ีโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ มีไว้

ให้บริการ และสามารถกาํหนดตาํแหน่งในความคิดจิตใจของลูกคา้ได ้และเป็นเป็นตามท่ีคาดหวงั จึงจะถือว่า

ประสบความสาํเร็จในการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการ

ตลาดของโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ คือ รูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั ใชง้านง่าย การดาวน์โหลดและติดตั้ง มีขั้นตอน

ไม่ยุ่งอยากและดาวน์โหลดฟรี สาํหรับกลุ่มหญิงโสดวยัทาํงานผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาคู่ ในกลุ่มท่ี 2 ท่ีผูวิ้จยัสนใจเลือก

ศึกษาเพ่ือวางกลยทุธ์ โดยใชเ้กณฑแ์บ่งตามประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย คือ 

- กลุ่มเป้าหมายหลกั   : หญิงโสด มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี   

- อาชีพ      : พนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน 

- ระดบัการศึกษา     : ปริญญาตรี 

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในการศึกษาน้ี เลือกตลาดเป้าหมาย คือ คือ กลุ่มหญิงโสดวยัทาํงานผูใ้ชบ้ริการเพ่ือ

หาคู่ มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และ 31-35 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

เพราะเป็นตลาดเป้าหมายท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการของผู ้ประกอบการโมบาย

แอพพลิเคชัน่หาคู่ ตลอดจนเป็นส่วนตลาดท่ีมีโอกาสทางการตลาด มีศกัยภาพในการสร้างยอดขายและทาํกาํไร

ใหก้บัผูป้ระกอบการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ไดดี้ 
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การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัเลือกวางตาํแหน่งสินคา้จากผูใ้ช้บริการ คือ สําหรับคนโสด 

เพียงดาวนโ์หลดเราจะพาคุณตามหาคนรู้ใจ และวางตาํแหน่งผลิตภณัฑโ์มบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ คือ ใชง้านสะดวก

และง่าย มีการคดักรองสมาชิกอยา่งละเอียดเพ่ือใหไ้ดค้นโสดคุณภาพ 

ดงันั้น กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) สาํหรับธุรกิจโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ มีดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ การอาํนวยความสะดวกในการสมคัรสมาชิกเพ่ือเขา้ใชบ้ริการ App หาคู่ ท่ีง่ายและสะดวก ดว้ย

การลงทะเบียนหรือล็อคอินในแอพพลิเคชั่น Facebook Twitter ได ้ดา้นราคา คือ การให้บริการดาวน์โหลดและ

ติดตั้งโปรแกรมฟรี และมีการตั้งราคาท่ีตํ่ากว่า ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน ๆ เล็กนอ้ย สําหรับบริการเสริม ซ่ึงเป็นบริการ

เสริมท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง คือ การเรียกเก็บค่าบริการในอตัราค่า 300-500 บาทต่อเดือน โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเห็น  

โปรไฟลเ์พศตรงขา้มและส่งขอ้ความหาคนท่ีถูกใจไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน เป็นตน้ ดา้นช่องทางจาํหน่าย คือ การจดัทาํ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์โมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่ เพ่ือนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารจากผูใ้ห้บริการสู่กลุ่มผูใ้ช้บริการ

เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว ดว้ยการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ Facebook Instagram Google อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้

ให้มีการดาวน์โหลด App หาคู่ มากข้ึน ดา้นส่วนผสมทางการตลาด คือ การสร้างความมัน่ใจในการใชบ้ริการแก่

ผูใ้ชบ้ริการเป้าหมาย ดว้ยการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารสมาชิกผูใ้ชบ้ริการท่ีประสบความสาํเร็จในการหาคู่จากการใช้

โมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ ว่าใชบ้ริการแลว้เป็นอย่างไร ไดคู่้ครองหรือไม่ อย่างไร เพ่ือกระตุน้ใหใ้ชบ้ริการต่อและ

กระตุน้ใหเ้กิดการบอกต่อ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ให้บริการโมบายแอพพลเิคช่ันหาคู่ 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูใ้ห้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นหาคู่รายใหม่ สามารถนําข้อค้นพบจาก

การศึกษาน้ีมาประยุกต์ใชเ้พ่ือกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

ตลาดเป้าหมายได ้และสาํหรับผูใ้หบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ Ladydate ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย คือ หญิงโสดมีอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

การวางตาํแหน่งผลติภัณฑ์  คือ ความสะดวกและง่ายในการสมคัรหรือใชบ้ริการเนน้การใหบ้ริการหาคู่

สําหรับผูห้ญิงโสดวยัทาํงานท่ีมีอายุ ระหว่าง 26-35 ปี ผูใ้ชบ้ริการสามารถเห็นโปรไฟลข์องเพศตรงขา้มและส่ง

ขอ้ความหาคนท่ีถูกใจไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน โดยผูใ้หบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ Mr.Rightใหค้วามสาํคญักบัการ

ตรวจสอบและคดักรองคนโสดท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกอย่างละเอียด เขม้งวด เพ่ือเฟ้นหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีและ

ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด พร้อมกบัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั โดยผลิตภณัฑมี์

จุดเด่น คือ ใชง้านสะดวกและง่าย มีการคดักรองสมาชิกอยา่งละเอียดเพ่ือใหไ้ดค้นโสดคุณภาพ “สําหรับผู้หญิงช่าง

เลือก ค้นหาสุดที่รักของคุณ ง่ายแค่คลิก๊”  
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2.  ควรเพ่ิมการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มชายโสดวยัทาํงานผูใ้ชบ้ริการเพ่ือหาคู่ มีอายุระหว่าง 26-

30 ปี และ 22-25 ปี มีการส่งเสริมการตลาด ดว้ยการใหใ้ชบ้ริการฟรี 6 เดือน เพ่ือกระตุน้ใหก้ลุ่มน้ีเขา้มาใชบ้ริการ

มากข้ึน เพราะหลงัจากสาํเร็จการศึกษาและมีงานทาํ มีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่  

1.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.2.1 ศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย

ของกลุ่มตวัอย่างและเห็นความแตกต่างของพฤติกรรมในการหาคู่และการยอมรับโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ แต่ละ

กลุ่มชดัเจนยิ่งข้ึน 

1.2.2 ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการหาคู่ ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโมบายแอพพลิเคชัน่หาคู่ เช่น 

เวบ็ไซต ์บริษทัจดัหาคู่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมการยอมรับธุรกิจจดัหาคู่รูปแบบต่างๆ ไดม้ากยิ่งข้ึน 

1.2.3  ศึกษากลุ่มตวัอยา่งใหก้วา้งยิ่งข้ึน โดยการขยายเขตพ้ืนท่ีในการเกบ็แบบสอบถามใหม้ากข้ึน 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อกระบวนการยอมรับหลอดไฟฟ้าแอลอดีทีีใ่ช้ในครัวเรือน 

Factor Affecting LED Lighting Residential  Adoption Process 

ไตรวทิย์ เหลืองทอง1 และ ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์2 

Traiwit Luengthong and Yupawan Vannavanit 

 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1)ศึกษาระดบัการยอมรับนวตักรรมของผูโ้ภคในเขตกรุงเทพมหานคร

(2)ศึกษา ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของผูบ้ริโภคหลอดไฟฟ้าแอลอีดี (3)ศึกษากระบวนการยอมรับนวตักรรม

หลอดไฟฟ้าแอลอีดีท่ีใชใ้นครัวเรือน โดยจาํแนกตามระดบัการยอมรับนวตักรรมของผูบ้ริโภค 

 (4)เพ่ือศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัหลอดไฟฟ้าแอลอีดีของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ยอมรับนวตักรรมหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในครัวเรือน โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

วิธีการเก็บขอ้มูลจาก 4 เขตท่ีมีประชากรสูงสุด ไดแ้ก่  เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน และเขตคลองสามวา โดยเก็บ

แบบสอบถามเขตละ 100 ชุด รวมทั้งส้ินจาํนวน 400 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้หสัมพนัธ์พหุคูณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

คาํสาํคัญ: หลอดไฟฟ้าแอลอีดี, การยอมรับนวัตกรรม, ระดับการยอมรับนวัตกรรม 
 

Abstract 

The purposes of this study were fourfold: (1) to examine the level of adoption behavior. (2) to examine 

the knowledge, cognition and experience of  LED lighting on resident’s consumer. (3) to examine the process  of 

LED lighting adoption on resident’s consumer  separate by the level of adoption behavior. (4) ) to examine the 

knowledge, cognition and experience of  LED lighting on resident’s consumer as affect on the process of adoption 

LED lighting on resident’s consumer.  Questionnaires were used to collect data from 4 the highest  population 

consist of  Saimai’s area, Bangkhae’s area, Bangkhen’s area and Klongsamwhar’s area include 400 sets who buy, 

hear, perceive or acknowledge about LED lighting on resident’s consumer in Bangkok. The statistics were applied 

include Percentage, Mean, Standard deviation. This  test of hypothesis using Multiple Correlation 95%. 
 

Keywords: LED lighting, adoption process, Level of adoption 
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1. บทนํา 

 

 ในปี 2557 มูลค่าตลาดของหลอดไฟฟ้าทุกชนิดในประเทศไทยนั้นสูงถึง 23,000 ลา้นบาท(ฐานเศรษฐกิจ, 22 

พ.ค. 2558) โดยแบ่งเป็น หลอดตะเกียบมีมูลค่าสูงถึง  9,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 หลอดแสงจนัทร์ 5,700 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 หลอดแอลอีดีมีมูลค่าตลาด 5,740 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และหลอดไส้มี

มูลค่าตลาด 2300 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่าการตลาดร้อยละ 10   

หลอดไฟฟ้าแอลอีดีเร่ิมไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง แมใ้นช่วงแรกยงัมีปัจจยัดา้นราคาท่ีสูงกวา่หลอดไฟทัว่ไป

หลายเท่าตวั แต่ดว้ยจุดเด่นท่ีสามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกว่าหลอดไฟฟ้าทัว่ไปและยงัมีอายุการใช้งานท่ี

ยาวนานกวา่ อีกทั้งภาครัฐและเอกชนยงัใหค้วามสาํคญัและผลกัดนัโครงการต่างๆ เพ่ือใหผู้อุ้ปโภคบริโภคหนัมาใช ้

จึงทาํใหร้าคาของหลอดไฟฟ้าแอลอีดีลดลงเป็นอยา่งมาก  โดยมูลค่าของส่วนแบ่งการตลาดของหลอดไฟฟ้าแอลอีดี

มีสดัส่วนยอดขายเติบโตข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ทาํใหต้ลาดของหลอดไฟฟ้าแอลอีดีมีการเติบโตท่ีสวนกระแสกบัตลาด

หลอดไฟฟ้าในกลุ่มอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดน้ีมากข้ึนตามไปดว้ย   

ในกลุ่มของการใชง้านหลอดไฟฟ้าแอลอีดีเพ่ือการทดแทนหลอดเดิม มีจาํนวนมากถึง 1,560 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 27 ของตลาดหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในประเทศไทยทั้งหมด ,กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปประมาณ 171 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 3 และกลุ่มของท่ีพกัอาศยั(Residential) มีมูลค่าตลาด 112 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของ

ตลาดรวม ซ่ึงรวมทั้ง 3 ตลาดน้ีแลว้ จะมีมูลค่าสูงถึง 1,843 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่าร้อยละ  33 ของมูลค่าตลาด

ทั้งหมด ซ่ึงยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

     จากตวัเลขการเติบโตท่ีไดก้ล่าวมา ไดต้อกย ํ้าว่าแนวโนม้การเพ่ิมของมูลค่าทางการตลาดของหลอดไฟฟ้า

แอลอีดียงัคงสามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่ยงัคงติดปัญหาเร่ืองปัจจยับางประการอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ราคาของ

สินคา้ การรับรู้คุณประโยชนข์องผูบ้ริโภค วิธีการใชง้านต่างๆ ทาํใหก้ารขยายตวัของหลอดแอลอีดียงัคงไม่สามารถ

ขยายตวัไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ เหตุผลต่างๆเหล่าน้ีทาํให้ผูวิ้จยัตอ้งการท่ีจะศึกษากระบวนการยอมรับนวตักรรมของ

หลอดไฟฟ้าแอลอีดีของผูบ้ริโภคท่ีมีผลทําให้มูลค่าตลาดแอลอีดีขยายตัวได้ โดยการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้

ทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในครัวเรือน โดยผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของหลอด

ไฟฟ้าแอลอีดีใหก้บัประชากรในกรุงเทพมหานคร  และเพ่ือวดัและสะทอ้นว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้

เกิดการรับรู้และเกิดความเขา้ใจในหลอดไฟแอลอีดีมากนอ้ยเพียงใด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฏีเกีย่วกบัการยอมรับนวตักรรม 

 

การตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการทางจิตท่ีเกิดข้ึนโดยเร่ิมจากบุคคลไดรู้้จกันวตักรรมนั้นเป็น

คร้ังแรกจนถึงขั้นตดัสินใจยอมรับนวตักรรมนั้นหรือไม่ ถา้ยอมรับเขาก็จะเร่ิมใชข้องใหม่แทนท่ีของเก่า ดงันั้น

กระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวตักรรมจึงมีลกัษณะพิเศษจากกระบวนการตัดสินใจทั่วไป และการยอมรับ

นวตักรรมของบุคคลนั้นไม่ได้เกิดข้ึนทันที ทันใด แต่เป็นกระบวนการซ่ึงต้องใช้เวลาและประกอบด้วยการ

ดาํเนินการอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน(Roger, 2003) โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นรู้จกั (Awareness) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะรู้จักกบันวตักรรมเป็นคร้ังแรก โดยการเห็นหรือไดย้ิน แต่ยงัมี

รายละเอียดไม่เพียงพอ ซ่ึงบางส่ิงท่ีเห็นหรือไดย้ินยงัไม่มีความสาํคญัหรือยงัไม่มีความจาํเป็นตวัตวัผูบ้ริโภคมากนกั 

2. ขั้นสนใจ (Interest) ผูบ้ริโภคจะสนใจในนวตักรรมทนัทีท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่าสามารถตอบโจทยห์รือแกปั้ญหา

ของเขาได้ หรือตรงใจกับท่ีเขาคิดอยู่ โดยผูบ้ริโภคจะเร่ิมหาขอ้เท็จจริง และพยายามท่ีจะหาข่าวสารเก่ียวกบั

นวตักรรมนั้นมากข้ึน  

 3.ขั้ นไตร่ตรอง (Evaluation) ในขั้ นน้ีผู ้บริโภคจะพิจารณาว่านวัตกรรมใดท่ีน่าจะแก้ปัญหาของเขาได้ 

ผลประโยชนท่ี์เขาจะไดรั้บ 

 4. ขั้นทดลอง (Trial) หากผูบ้ริโภคพิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสียและความถ่ีต่างๆแลว้ ถา้ผลออกมาทางบวก 

กลุ่มตวัอยา่งกพ็ร้อมจะทดลองทาํตามความคิดใหม่ๆในพ้ืนท่ีเลก็ๆ 

      5. ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption) ถา้การทดลองใชอ้งผูบ้ริโภคเป็นท่ีน่าพอใจ ผูบ้ริโภคกจ็ะยอมรับความคิด

ใหม่ๆ และขยายแนวความคิดน้ีออกไปอีก ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการยอมรับนวตักรรม 

 

2.2ทฤษฏีเกีย่วกบักระบวนการเผยแพร่นวตักรรม 

 

การเผยแพร่เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในช่วงของเวลาหน่ึง(Rogers, 2003) ท่ีมีขั้นตอนของการเกิด 5 ขั้น ไดแ้ก่ 

 1. ขั้นของความรู้ (Knowledge) คือขั้นตอนท่ีบุคคลไดรู้้จกันวตักรรมเป็นคร้ังแรก และไดแ้สงหาความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบันวตักรรมนั้น ซ่ึงจะรับรู้มากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัตวัแปรในระบบสังคม เช่นค่านิยม ความรู้

เก่ียวกบันวตักรรมใหม่ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.1การรู้จกันวตักรรม (Awareness knowledge) ความรู้หรือตระหนกัวา่ นวตักรรมนั้นมีอยู ่ความรู้ประเภทน้ีเป็น

ความรู้ท่ีทาํใหเ้กิดการต่ืนตวั เป็นความรู้ท่ีนวตักรรมเกิดข้ึนแลว้ และจะช่วยใหก่้อประโยชนใ์ดบา้ง 

 1.2ความรู้ วิธีการใชน้วตักรรม (How to knowledge) ความรู้ว่าจะใชน้วตักรมนั้นอย่างไรให้เหมาะสม ความรู้

ประเภทน้ีไดจ้ากการติดต่อจากบุคคลหรือส่ือมวลชนต่างๆ 

 1.3 ความรู้หลกัการของนวตักรรม (Principles knowledge) ความรู้ประเภทน้ี เป็นความรู้เร่ืองกฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

ของนวตักรรม โดยผูศึ้กษาขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีความถึงขั้นการทาํงาน และการใชง้านต่างๆ 
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      2. ขั้นการจูงใจ (Persuasion Stage) เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัอารมณ์ และท่าทีความรู้สึกของบุคคล ว่าชอบ ไม่ชอบ 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบันวตักรรมนั้นๆ หรือไม่ อยา่งไร ทาํใหบุ้คคลนั้นๆ พยายามท่ีจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติม

เพ่ือพิจารณาถึงผลดีและเสีย ทั้งปัจจุบนัและอนาคตโดย ในขั้นน้ี ลกัษณะของนวตักรรม (Attributes of innovations) 

มีผลอยา่งมากซ่ึงคุณสมบติัของนวตักรรมนั้น มีทั้งหมด 5 ประเภทดงัน้ี 

     2.1 ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หรือนวตักรรมนั้นมีประโยชน์ต่อผูรั้บหรือไม่ ประโยชน์

เชิงเปรียบเทียบคือ การท่ีบุคคลยอมรับนวตักรรมนั้นๆ เพราะสังเกตเห็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนตามมา  โดยพิจารณา

จากความพอใจส่ิงท่ีเขาไดป้ระโยชนเ์ม่ือเขาเกิดการยอมรับนวตักรรม 

     2.2 ความสอดคลอ้งกนั (Compatability) นวตักรรมนั้นมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม หรือบรรทดัฐานทางสังคม 

ของผูรั้บหรือไม่ 

    2.3 ความยุ่งยากซบัซอ้น (Complexity) คือ นวตักรรมนั้นมีความยุ่งยากซับซอ้นในการเขา้ใจ และการนาํไปใช้

มากนอ้ยเพียงใด 

    2.4 ความสามารถทดลองใช ้(Trial Ability) คือ ระดบันวตักรรมสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพ่ือนาํไปทดลอง

ใชใ้นวงจาํกดัได ้เพ่ือลดความเส่ียงและความผิดพลาด 

    2.5 ความสามารถสังเกตได ้(Observe Ability) คือนวตักรรมนั้นสามารถจะเห็นผลท่ีทาํให้เกิดประโยชน์ได้

ชดัเจนเพียงใด การยอมรับมกัเกิดข้ึนไดม้ากกวา่นวตักรรมท่ีเห็นผลยาก  

 3. ขั้นการตัดสินใจ (Decision stage) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลตัดสินใจว่าจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับนวตักรรม ซ่ึง

สามารถเกิดไดห้ลายคร้ัง ซ่ึงการตดัสินใจจะยอมรับหรือจะไม่ยอมรับข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูท้ดลอง  

4. การปฏิบติัเลือกใช้ (Implementation Stage) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเร่ิมนาํนวตักรรมไปใช้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอก เม่ือความคิดใหม่ๆไดรั้บการนาํไปปฏิบติัอยา่ง 

 5.ขั้นการยืนยนั (Confirmation Stage) บุคคลจะแสวงหาข่าวสารเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัและสนบัสนุนการตดัสินใจ

เก่ียวกบันวตักรรมท่ีไดก้ระทาํไปแลว้  
 

2.3 ทฤษฏีเกีย่วกบัระดบัยอมรับนวตักรรม 

 

   ระดบัการยอมรับนวตักรรมสามารถแบ่งพฤติกรรมการยอมรับส่วนบุคคลไวท้ั้งหมด 5 ระดบั(Roger, 2003)โดย

ไดศึ้กษากบักลุ่มตวัอยา่งโดยถามถึงวิธีการเปิดรับและกลุ่มคนท่ีมีการเปิดรับนวตักรรม โดยแบ่งระดบัแสดงผลดงัน้ี 

1. กลุ่มนวตักร หรือ ผูน้าํทางนวตักรรม หรือ ผูริ้เร่ิม (Innovator) ไดแ้ก่ ผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมก่อนคนอ่ืน มกัเป็น

ผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดี การศึกษาสูง มีความกลา้ท่ีจะเส่ียงทดลอง ชอบลองของแปลก 

 2. กลุ่มผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมไดง่้าย (Early Adoptors) ไดแ้ก่ ผูน้าํความคิดเห็นในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

ทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง มีเหตุผล มกัเป็นผูที้ไดรั้บการยกยอ่งและนบัถือจากผูค้นในสงัคม  

3. กลุ่มส่วนใหญ่ท่ียอมรับเร็ว (Early Majority) คือ ผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมหลงัจากท่ีพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ 

ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงตดัสินใจยอมรับในส่ิงใหม่ก่อนสมาชิกโดยเฉล่ียในสงัคมมีความสมัพนัธ์

โดยสมํ่าเสมอกบักลุ่มเพ่ือน  
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4. กลุ่มส่วนใหญ่ท่ียอมรับชา้ (Late Majority) คือผูท่ี้ยอมรับนวตักรรม เพราะความจาํเป็นทางเศรษฐกิจหรือแรง

กดดบัดา้นสงัคม คนกลุ่มน้ีมกัเป็นผูท่ี้มีความระแวง ช่างสงสยั ลงัเลใจ จะยอมรับความคิดใหม่ๆ  

5. กลุ่มลา้หลงั (Laggards) คือ พวกท่ียอมรับนวตักรรมชา้ท่ีสุดในสงัคม มกัจะเป็นผูท่ี้มีความยึดมัน่อยูก่บั

ประเพณีอยา่งเหนียวแน่น ไม่สนใจโลกภายนอก ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงอะไรง่ายๆ  

 

รายงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 Ramchandra Pode (2010) ศึกษา เ ร่ือง  Solution to enhance the acceptability of solar-powered LED lighting 

technology โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการยอมรับ เทคโนโลย ีแสงสวา่งจาก photovoltanic power generation โดย

ประชากรทั้งหมด 101,500 ครัวเรือนท่ีอยู่ตามชนบท โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 1) ในเร่ืองของการรับรู้

คุณประโยชน์ของระบบ แสงสว่างจาก photovoltanic power generation ท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรม 2) ในเร่ือง

ของความรู้การใชง้านและติดตั้งในเร่ือง แสงสว่างจาก photovoltanic power generation ท่ีมีผลต่อการยอมรับ 3) ใน

เร่ืองของแหล่งจาํหน่ายอุปกรณ์ แสงสวา่งจาก photovoltanic power generation ท่ีมีผลต่อการยอมรับ โดยการสาํรวจ

น้ีเป็นลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ ในครัวเรือนทั้ งหมดในอยู่ในเขต Morroco ,Egypt ,India ,Vientiane ,Lao 

Philippines โดยผลวิจยัพบว่าจะตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดการยอมรับการสามารถสร้างไดโ้ดยแยกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 1)ตอ้ง

จดัการในเร่ืองของแผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 1.1)ผลกัดนัเร่ืองแผนการเงิน(Finance sheme) 1.2)การสนบัสนุนดา้น

การส่ือสารทางการตลาด(Marketing subsidy) 1.3)การบริการหลงัการขาย(Service after sale) 1.4)ความเสถียรและ

ของการบริการหลงัการขายของโซล่าเซลล ์(Reliability of service and solar systems). 2) กลยุทธ์ดา้นผูบ้ริโภค มี

ปัจจัยทั้ งหมด 4 ส่วนท่ีต้องปฏิบัติซ่ึงประกอบด้วย 2.1)การประชาสัมพันธ์และการตระหนักถึงความสําคัญ

(Information and awareness) 2.2)การช่วยเหลือดา้นตน้ทุนการติดตั้ง(Cost Affordability) 2.3)คุณประโยชน์ของโซ

ล่าไลท์ต้ิง(Benefits & Durability of solar lighting system). 2.4)ความคงทนและการบริการหลงัการขายของหลอด

โซล่าแอลอีดี(Reliability, Maintenance & strong after sale service back up) 

  

Karlijn Arkesteijn (2005) ทํา กา ร ศึกษา เ ร่ือง  The early adoption of green power by Dutch households An 

empirical exploration of factor influencing the early adoption of green electricity of domestic purposes โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) การยอมรับการบริโภคสินคา้ท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(Grey Energy) มาเป็นสินคา้ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 2) ศึกษาการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงความตระหนกัถึงความสาํคญั

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 3)การยอมรับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือบริโภคสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โดยมีผูท้าํแบบสอบถามทั้งหมด 500 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการทดสอบ KMO สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ Regression analysis  ท่ี

ระดบันยัยะสาํคญั 0.95 ผลการทดลองพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งยงัคงขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

โดยราคา และคุณประโยชน์ของสินคา้ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัของการยอมรับ ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึงปัญหา

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากขากความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหง้านวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

นวตักรรมหลอดไฟแอลอีดีท่ีใชใ้นครัวเรือน สามารถกาํหนดกรอบไดด้งัน้ี 

 ตัวแปรอสิระ                                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

3.1 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการรวบรวมข้อมูล 

     ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือประชากรท่ีมีภูมิลาํเนา อาศยั หรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเป็นผูเ้คยบริโภค ไดเ้ห็น ไดย้ิน หรือ ไดรั้บรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในครัวเรือน ซ่ึงไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มผู้บริโภคแยกตามระดบัการยอมรับนวตักรรม 

 

1.กลุ่มนวตักร(Innovators) 

2.กลุ่มผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมง่าย(Early adoptors) 

3.กลุ่มผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมเร็ว(Early majority) 

4.กลุ่มผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมชา้(Late majority) 

5.กลุ่มลา้หลงั(Laggards) 

Roger (2003) 

กระบวนการยอมรับนวตักรรม 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นรู้จกั (Awareness) 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสนใจ (Interest) 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นไตร่ตรอง (Evaluation) 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นทดลอง (Trial) 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption) 

Roger and Shoemaker (2003) 

สมมตฐิานที่ 1 

 

สมมตฐิานที่  2 

ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกีย่วกบัหลอด

ไฟฟ้าแอลอดีี 

 

1. ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ 

2. ความสอดคลอ้งกลมกลืน 

3.  ความยุง่ยากซบัซอ้น 

4. ความสามารถทดลองใช ้

5.ความสามารถสงัเกตได ้

 Rogers (2003) 

 

สมมตฐิานที่  3 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีภูมิลาํเนา หรืออาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเป็นผูเ้คยบริโภคหรือ ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดรั้บรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัหลอดไฟฟ้าแอลอีดีใน

ครัวเรือน ในช่วงวนัท่ี 1 -  31 มีนาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 1 เดือน เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ี

แน่นอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงทาํการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอนจากสดัส่วนประชากร(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

385 ตวัอย่าง ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ก็บเพ่ิมอีก 15 ตวัอย่างเพ่ือป้องกนัความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 

โดยแบ่งการแจกสินคา้ตามจาํนวนประชากรจากมากท่ีสุด 4 เขตจากทั้งหมด 50 เขต ดงัน้ี 

 

- เขตสายไหม  บริเวณหา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี  จาํนวน  100  ชุด 

- เขตบางแค  บริเวณหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์  จาํนวน    100 ชุด  

- เขตบางเขน   บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จาํนวน    100 ชุด  

- เขตคลองสามวา บริเวณหา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ไอซ์แลนด ์  จาํนวน    100  ชุด 

รวมผูท้าํแบบสอบถามทั้งส้ิน  400 แบบสอบถาม 

 

การเกบ็ข้อมูล 

 

ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด มาจดัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา ไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

ครบถว้น สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดท้าํการตรวจสอบแลว้ ไดจ้ดัทาํการแยกแบบสอบถามออก 

ในกรณีท่ีแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์จนไดแ้บบสอบถามท่ีถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์

ทั้งหมด 400 ชุด 

1.2 การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ มาลงรหสัตามท่ีได้

กาํหนดรหสัไวล่้วงหนา้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Closed-end Question) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น

ส่วนๆ 

1.3 การประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือคาํนวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการ

พรรณนาและอธิบายผลการศึกษา โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Level of significance) 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการศึกษาซ่ึงกาํหนดระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่าสถิติดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ซ่ึงในท่ีน้ี

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัจากค่าคะแนน

เฉล่ีย  

2. สถิติเชิงอนุมาน(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

2.1 ค่า t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.05 ใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

             (1) 

 

สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณค่าความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 

เม่ือ  x1          แทน ค่าเฉล่ียตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1   , 𝑠𝑠21        แทน ค่าแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

    x2     แทน ค่าเฉล่ียตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2   , 𝑠𝑠22        แทน ค่าแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

    n1     แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1    , n2     แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

 

2.2 ค่า F-test ใชวิ้เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) เปรียบเทียบ 

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ใชสู้ตรดงัน้ี 

 

  F=   
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

      (2) 

 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F เม่ือทราบ

นยัสาํคญั 

เม่ือ MSB แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม(Mean squarebetween groups) 

MSW แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งภายในกลุ่ม(Mean square within groups) 

2.3 ค่า LSD (Fisher’s Least-Significant Difference) ใชท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ในกรณีท่ีพบความแตกต่าง

รายคู่ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

LSD(𝑎𝑎)  = t𝑎𝑎,r*Sd      (3) 

 

สมการท่ี (3) แสดงค่าผลต่างนยัสาํคญัท่ีคาํนวณสาํหรับการทดสอบประชากรกลุ่มท่ี i  และ j 

 

  Sd  =  �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀( 1
𝑛𝑛𝑖𝑖

+ 1
𝑛𝑛𝑗𝑗

), 𝑛𝑛𝑖𝑖 ≠ 𝑛𝑛𝑗𝑗     (4) 

สมการท่ี (4) แสดงค่าผลต่างเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือ MSE  แทน ค่า Mean Square Error ท่ีไดจ้ากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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K  แทน ค่าจาํนวนกลุ่มทั้งหมดท่ีใชท้ดสอบ 

n  แทน ค่าจาํนวนขอ้มูลของควัอยา่งทั้งหมด 

t∞,r  แทน ค่าสถิติจากตารางมาตรฐาน t โดยใชค่้าของ 

โดยยอมรับสมมติฐานหลกั เม่ือ ค่าผลต่างคือ  �̅�𝑥i - �̅�𝑥𝑗𝑗   ท่ีมีค่ามากกวา่ ค่า LSD 

2.4 ค่า Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพียร์สนั) ใชส้ญัลกัษณ์ rxy 

เป็นวิธีท่ีใชว้ดัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปรคือขอ้มูล 2 ชุดนั้นจะตอ้งอยูใ่นรูปของ

ขอ้มูลในมาตราอนัตรภาคหรืออตัราส่วน ใชสู้ตรดงัน้ี 

 

                                                      𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥  = 
𝑁𝑁∑𝑋𝑋𝑋𝑋−∑𝑋𝑋−∑𝑋𝑋

��𝑁𝑁∑𝑋𝑋2−(∑𝑋𝑋)2�[𝑁𝑁∑𝑋𝑋2−(∑𝑋𝑋)2]
    (5) 

 

สมการท่ี (5) แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั 

เม่ือ  ΣX แทน ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 

ΣY แทน ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 

ΣXY แทน ผลรวมของผลคุณระหวา่งขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2 

ΣX2 แทน ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 

ΣY2 แทน ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 

N      แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย   ระดบัของพฤติกรรม หรือ ระดบัความคิดเห็น 

0.81-1.00    มากท่ีสุด 

0.61-0.80     มาก 

0.41-0.60    ปานกลาง 

0.21-0.40    นอ้ย 

0.01-0.20    นอ้ยท่ีสุด 

 

4.ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าแอลอีดีสามารถวางกลยุทธ์

ในการทาํการประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าแอลอีดี สามารถเขา้ใจ

ปัญหา และระดบัความเขา้ใจดา้นอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าแอลอีดี ท่ีเป็นอุปสรรค์ต่อการยอมรับนวตักรรม เพ่ือวาง

แผนการประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เพ่ือใหภ้าครัฐบาลหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้ใจ ระดบัของการยอมบันวตักรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือผลกัดนัให้กลุ่ม

ประชาชนหนัมาใชพ้ลงังานจาก หลอดไฟฟ้าแอลอีดี 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING TO SELECT MOBILE OPERATORS OF  

THE BANGKOK WORKING AGE POPULATION  

ปิยวรรณ บุญสุข1 และคมกริช ถาวรวนัชัย2 

    Piyawan Boonsook and Komgrich Thavornwanchai 

 

 บทคดัย่อ 

 การศึกษาอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ (3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและส่วน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยเก็บ

ขอ้มูลจาก  คนวยัทาํงาน อาย ุ25-59 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 126 ชุด  

 ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 32-38 ปี สําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ใชโ้ทรศพัทย์ี่หอ้ 

Apple (iPhone) ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบเครือข่าย AIS ใชบ้ริการประเภทรายเดือน (Post-paid) ใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเครือข่ายปัจจุบนัมาแลว้มากกว่า 5 ปี มีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 500-

1,000 บาทต่อเดือน จุดประสงคก์ารใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ือโทรออก รับสายและเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต และ

ไม่เคยย้ายเครือข่ายผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เม่ือพิจารณากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยย้ายเครือข่ายผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองมาจากความเร็วอินเตอร์เน็ต 3G/4G และยา้ยเครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มาแลว้ 1-

2 ปี (2) ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัความสําคญัมาก (3) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของคน

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี, วัยทาํงาน 
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Abstract 

 The objectives of this study were (1) to investigate the personal factors of the mobile phone users 

of the working age population in Bangkok; (2) to investigate the Services Marketing Mix affecting for 

selecting the mobile operator and (3) to investigate the relationship between personal factors and services 

marketing mix affecting for selecting the mobile operator. The data were collected by questionnaire of 126 

the 25-59 years old people who lived in Bangkok  

 Research findings were as follows: (1) the majorities are female, aged between 32-38 years old, 

graduated with a bachelor’s degree and private company employees. They have an average income of 

20,001 to 30,000 baht per month. They use Apple (iPhone) brand phone, the mobile phone network is AIS, 

Post-paid and continuous using same mobile operator more than five years at a cost incurred by the user 

about 500-1,000 baht per month. The objectives of using mobile phone are to make calls, receive calls, 

connect to the Internet and never changed mobile operators. Among the sample group which changes their 

mobile operator because of the speed Internet 3G / 4G and change mobile operators for 1-2 years. (2) The 

Services Marketing Mix is very important. (3) The relationships between personal factors and services 

marketing mix have significant affecting for selecting mobile operators.     

Keyword: Services Marketing Mix, Mobile Operators, Working Age Population 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมี้การพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีการและรูปแบบท่ี

หลากหลายข้ึน ส่งผลให้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีไดรั้บความนิยมในการใช้ติดต่อส่ือสาร 

เน่ืองมาจากมีความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน ช่วยลดตน้ทุนดา้นค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการติดต่อส่ือสาร 

สามารถติดต่อระหวา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศทัว่โลก ทั้งในรูปแบบการโทร และ

การใช้บริการดา้นขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านทางสมาร์ทโฟน เป็นตน้ ส่งผลให้จาํนวนผูล้งทะเบียนใชบ้ริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2551-2557 (ศูนยข์อ้มูลและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม, 

2558) 

 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑบ์ริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 

2558) ไดก้าํหนดว่า ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถโอนยา้ยเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของตน ไป



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1136 

  
 
ใชบ้ริการเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายอ่ืนได ้ส่งผลใหผู้ใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่

ละรายจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหผู้ใ้ชบ้ริการรายเดิมยงัคงอยู่ และ

กระตุน้ใหเ้กิดผูใ้ชบ้ริการรายใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและรักษาส่วนแบ่ง

ตลาดใหน้าํหนา้คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 จากข้อมูลข้างต้นทาํให้ผูวิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในการวางแผน ปรับปรุงการบริการ   เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 ประจิตรา  จองวรรณศิริ (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัความคุน้เคยกบัตราสินคา้แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคาค่าใชบ้ริการ (Air Time) และบริการเสริมของระบบแตกต่างกนั อาชีพแตกต่างกนั

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ สัญญาณมีประสิทธิภาพ ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ บริการ

เสริมของระบบ และความสะดวกในการติดต่อศูนย์บริการแตกต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันให้

ความสาํคญักบัปัจจยัเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ สัญญาณมีประสิทธิภาพ และบริการเสริมของระบบแตกต่าง

กนั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจยัสัญญาณมีประสิทธิภาพ บริการหลงัการขาย 

ความคุน้เคยกบัตราสินคา้และความสะดวกในการติดต่อกบัศูนยบ์ริการแตกต่างกัน ขณะท่ีอายุแตกต่างกันให้

ความสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละปัจจยัไม่แตกต่างกนั 

 สุชาดา  สุธรรมมา (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคข์องโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอลในประเทศ

ไทย ตั้งแต่ปี 2541-2547 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคข์องโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอลในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

จํานวนธุรกิจ จํานวนประชากร ราคาเฉล่ียของเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีแท้จริง ความยืดหยุ่นอุปสงค์ของ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อราคาเฉล่ียของเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีแทจ้ริงมีค่านอ้ยกว่าหน่ึง สาํหรับการพยากรณ์อุป

สงคข์องโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอลในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ. 2548-2552) อธิบายไดว้า่จาํนวน

หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี แต่อตัราการขยายตวัของจาํนวนหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมี

อตัราการขยายตวัโดยเฉล่ียท่ีลดลง  

 ภาสพงศ ์ สว่างเนตร (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี: กรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญักบัเครือข่ายท่ีมีสัญญาณโทรเขา้ออกไดใ้นระดบัท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถรวม

ระบบธุรกรรมอ่ืนๆ กับระบบเครือข่ายและความสนใจในผลิตภัณฑ์ท่ีมีจํานวนช่องทางการให้บริการ ให้
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ความสําคญัรองลงมาตามลาํดบั การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค โดย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัเครือข่ายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

 อรมน  เฟ่ืองฟู (2554) ไดศึ้กษา ปัจจยัการตลาดในการเลือกผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและทศันคติท่ีมี

ต่อ DTAC พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดทุกปัจจยัในระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญักบัแต่

ละปัจจยัดงัน้ี ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นหลกัฐานทาง

กายภาพ และด้านบุคคล ตามลาํดับ ส่วนผลการศึกษาทัศนคติของผูใ้ช้บริการต่อ DTAC ในภาพรวมพบว่า

ผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติต่อ DTAC ในระดบัดี โดยใหค้วามสาํคญักบัแต่ละปัจจยัดงัน้ี ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้น

ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ 

 พชระ  สุธนฐาน (2557) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การมีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการเป็น

เหตุผลหลกัท่ีเลือกใชแ้ละตวัผูใ้ชบ้ริการเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการตดัสินใจเลือกใชแ้ละใชเ้พ่ือกิจธุระ

ส่วนตวั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคา โดยภาพรวมมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นยกเวน้ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คนวยัทาํงาน อาย ุ25-59 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง

โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการให้ความร่วมมือ 

(Accidental Sampling) ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน

ตุลาคม 2558 จาํนวนทั้งส้ิน 126 ราย ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

 ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือความตอ้งการ

ใหผู้ใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปรับปรุง 

 เม่ือทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม พบว่ามีค่า Cronbach's alpha เท่ากับ 0.97 จึง

เช่ือมัน่ไดว้า่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีได ้

 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดจะนาํมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป และใชค่้าสถิติสําหรับ

การวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จะนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 1.2  ขอ้มูลปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ใชเ้กณฑก์ารให้

คะแนนเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D) 

 1.3 บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับข้อเสนอแนะและปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือความตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปรับปรุง 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีตารางไขว ้(Crosstabs) เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ดว้ยค่าสถิติไคส

แควร์ (Chi-square test) 

 

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.73 อายุ 32-38 ปี ร้อยละ 38.89 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ร้อยละ 55.56 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.44 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ร้อย

ละ 34.92 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัท์ Apple (iPhone) ร้อยละ 42.85 ใชร้ะบบเครือข่าย AIS ร้อยละ 37.60 

ประเภทรายเดือน (Post-paid) ร้อยละ 80.16 ใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเครือข่ายปัจจุบนัมาแลว้มากกว่า 5 ปี 

ร้อยละ 59.52 มีค่าใชจ่้ายจากการใชง้าน 500 - 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 63.49 จุดประสงคก์ารใชง้านเพ่ือโทรออก 

รับสายและเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 77.78 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยยา้ยเครือข่าย ร้อยละ 66.67 แต่

เม่ือพิจารณาถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยยา้ยเครือข่าย ร้อยละ 33.33 มีเหตุผลในการยา้ยเครือข่าย เน่ืองมาจากความเร็ว

อินเตอร์เน็ต 3G/4G ร้อยละ 14.00 และยา้ยเครือข่ายมาแลว้ 1-2 ปี ร้อยละ 33.34 

 4.2 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ ให้บริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนที่   พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัดา้นต่างๆ ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการขายท่ีให้

ความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยใหค้วามสาํคญั   แต่ละดา้นเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ีย 3.73 ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย        มีค่าเฉล่ีย 3.69 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีค่าเฉล่ีย 3.67 ดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ีย 

3.63 ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย 3.53 ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 3.49 และดา้นการส่งเสริมการขาย          มีค่าเฉล่ีย 3.36 

 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที ่ดว้ยการหาค่า Chi-square ทั้ง 2 ตวัแปรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% 

(α = 0.10), 95% (α = 0.05), 99% (α = 0.01) ถ้าค่า Sig > α ยอมรับสมมติฐาน H0 หรือ ค่า Sig < α ปฏิเสธ

สมมติฐาน H0
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ตารางท่ี 1: ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ) กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

ตารางท่ี 2: ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (อาย)ุ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

ตา รา ง ท่ี  3 : ค วา ม สั ม พัน ธ์ ระ หว่า ง ปั จจัย ส่ วนบุ ค ค ล  (ก า ร ศึ ก ษ า )  กับ ปั จจัย ส่ วนป ระ ส ม ท า ง 

              การตลาด 
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ตารางท่ี 4: ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (อาชีพ) กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

ตารางท่ี 5: ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (รายได)้ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 
 

5. อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรายและสรุปผล จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทาง

การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ตามตารางท่ี 1-5 พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น โดยท่ี อาย ุมีความสมัพนัธ์มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ การศึกษาและรายได ้สุดทา้ยคือเพศและอาชีพ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

  1. ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์ใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเสียงและสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3G/4G โดยท่ี

สญัญาณจะตอ้งครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้าน มีคุณภาพ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็น

สาเหตุท่ีทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการยา้ยเครือข่าย ไปยงัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายอ่ืน 

ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงควรเร่งขยายโครงข่ายใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีการใชง้าน 
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 2. ผูใ้ห้บริการเครือข่ายควรพฒันาคุณภาพสัญญาณควบคู่กบัการกาํหนดราคาค่าบริการ ซ่ึงไม่ควรให้

สูงกว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืน หรืออาจจะมีการจดัแพคเกจเพื่อดึงดูดความสนใจโดยผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มี

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน 500-1,000 บาทต่อเดือน 

 3. ผูใ้ห้บริการเครือข่ายควรท่ีจะเพิ่มช่องทางการบริการลูกคา้ในการชาํระค่าบริการ เช่น เคาน์เตอร์

เซอร์วสิ ตูรั้บชาํระเงิน การทาํธุรกรรมผา่นทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูใ้ชง้าน อีกทั้งควรมีการเพิ่มจาํนวนศูนยบ์ริการในแหล่งชุมชน ไม่วา่จะเป็นแหล่งธุรกิจ ยา่นการคา้ สถานี

รถไฟฟ้า 

 4. ดา้นการส่งเสริมการขายผูใ้ห้บริการเครือข่ายควรตอบสนองการใชง้านทั้งการโทรและการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตซ่ึงผูใ้ห้บริการแต่จะรายส่วนใหญ่จะมีโปรโมชั่นท่ีคลา้ยกนั ดงันั้นจึงควรสร้างความแตกต่าง

ใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละบริษทัของตนเอง  

 5. ผูใ้ห้บริการเครือข่ายควรให้ความสําคญักบับุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีให้บริการลูกคา้ซ่ึงถือว่าเป็นส่วน

สําคญัของบริษทั ในการพฒันาบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถ การให้บริการท่ีดีต่อผูใ้ช้บริการ ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัผูใ้หบ้ริการ 

 6.ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายควรมีมาตรฐานในการใหบ้ริการทั้งการบริการผา่น Call Center และการบริการ

ท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ใหมี้มาตรฐานเดียวกนั มีการปรับปรุงกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีไม่ซบัซ้อน มีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 7. ดา้นสภาพแวดลอ้มผูใ้หบ้ริการเครือข่ายควรมีการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ

เขา้รับบริการ เช่น มีพนกังานและช่องให้บริการท่ีเพียงพอ มีท่ีนัง่สําหรับรอรับบริการ สถานท่ีไม่แออดั มี

อากาศถ่ายเท 

 8. จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร พบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นโปรโมชัน่มีความหลากหลาย และดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการ ดงันั้น

จึงควรท่ีจะให้ความสําคญักับอายุของผูใ้ช้บริการเพื่อการวางแผนในการนําเสนอสินค้าและบริการให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ืออปุกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงต้าน (Weight training) ผ่าน Facebook ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับความสําคญัของส่วนประสมการตลาดค้าปลกี 

Cluster Analysis of Consumer in Bangkok by using the Level of Importance of Retailing 

Mix Factors toward decision in buying Weight Training Products on Facebook 

เมธาพฒัน์ ศรีมนัส1 และ พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

Methaphat Srimanus and Pantitra Putamanonda 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแบ่งกลุ่มผู ้ซ้ืออุปกรณ์ออกกําลังกายแบบมีแรงต้านผ่านเฟสบุ๊คในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ สินคา้ 

ราคาสินคา้ การส่งเสริมการตลาดและการบริการ การวางผงัร้านคา้ ออกแบบร้านคา้และการสร้างบรรยากาศ และ

ทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรชาวไทยเพศชายท่ีเคยซ้ือ

อุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่านเฟสบุ๊คและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 200 ตวัอย่าง โดยอาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเคร่ืองมือทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่านเฟสบุ๊คไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ใส่ใจสินคา้ กลุ่มชอบออนไลน ์และกลุ่มใส่ใจบริการ 

คาํสาํคัญ : การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมการตลาดค้าปลกี, การออกกาํลงักายแบบมแีรงต้าน, เฟสบุ๊ค 

Abstract 

The purpose of this research is to study the level of importance of Retailing Mix Factors toward the decision in 

buying weight training products on Facebook.  The methodology of this research is cluster analysis.  The sample 

size of this research is 200 samples.  The instrument used in this study is the questionnaire technique, analyze by 

SPSS program.  This tool is used to analyze descriptive statistics such as frequency, percentage, and standard 

deviation.  Inference statistics is One-way ANOVA with significance of statistic at 0. 05.  The result of the study 

finds that the group of the sample said that the level of importance of Retailing mix.  After cluster analysis, the 

sampling group can be divided into 3 groups “Products oriented, Online oriented and Service oriented” 

Keywords : Cluster Analysis, Retailing Mix, Weight training, Facebook 
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1.บทนํา 

 ตลาดฟิตเนสในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการหลายราย เช่น ฟิตเนส เฟิรส์ท , วี ฟิตเนส , ทรู ฟิตเนส ฯลฯ 

มีมูลค่าตลาดเกือบ 1 หม่ืนลา้นบาท มีผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสเติบโต 10-15% ต่อปี และคนไทยเป็นสมาชิกฟิตเนสเพียง 

2% ของจาํนวนประชากร และฟิตเนสขนาดเลก็ไดรั้บความนิยมมากข้ึน สาํหรับเนน้เปิดใหบ้ริการในชุมชน รวมถึง

การซ้ืออุปกรณ์ออกกาํลงักายมาเล่นเองตามท่ีอยูอ่าศยั ประกอบกบัในสงัคมปัจจุบนัซ่ึงเขา้สู่สงัคมดิจิตอลโดยเฉพาะ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีทาํใหวิ้ถีชีวิตผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์กนัผ่านทางโลกออนไลน์มากข้ึน โดยมีตั้งแต่ประชาชน

ทัว่ไปรวมถึงดาราและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงแต่ละคนต่างมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการใชชี้วิต ไลฟ์สไตลใ์หม่ๆ 

ถ่ายทอดออกสู่สงัคม และกระแสหน่ึงท่ีกาํลงัมาแรงกคื็อ กระแสการรักและใส่ใจสุขภาพ มีผูค้นจาํนวนมากตอ้งการ

มีสุขภาพและรูปร่างท่ีดี แต่ละคนต่างแสวงหาวิธีการออกกาํลงักายต่างๆตามความช่ืนชอบของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีคน

อยู่กลุ่มหน่ึงตดัสินใจหันมาใช้บริการฟิตเนสและออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้น (Weight Training) ดว้ยเหตุผลท่ี

แตกต่างกนัไป เช่น ลดนํ้าหนกั เสริมสร้างกลา้มเน้ือ ฯลฯ แต่เน่ืองจากวิถีชีวิตสงัคมเมืองของคนกรุงเทพฯท่ีมีภาระ

ท่ีเร่งรีบ แข่งขนักนัสูง และมีเวลาจาํกดั หลายคนจึงไม่สะดวกท่ีจะไปใชบ้ริการฟิตเนส และหนัมาซ้ืออุปกรณ์ออก

กาํลงักายแบบมีแรงตา้นไวใ้ชต้ามท่ีพกัอาศยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงักาย 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ทาํใหก้ระแสการออกกาํลงักายและดูแลรูปร่างไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน จนทาํใหปั้จจุบนั

เกิดคาํนิยามเก่ียวกบัรูปร่างเกิดข้ึนจาํนวนมาก หน่ึงในนั้นกคื็อ “Spornosexual” ซ่ึง Mark Simpson ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า

เป็นออกกาํลงักาย เล่นกีฬา โชวเ์รือนร่าง และเสริมสร้างเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ ใชหุ่้นฟิตเฟิร์มแทนเคร่ืองประดบั จึง

ทาํให้เห็นปรากฎการณ์ท่ีผูช้าย รวมทั้งเหล่าดารา บุคคลมีช่ือเสียงต่างมาออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นเป็นจาํนวน

มาก และดว้ยกระแสความนิยมเหล่าน้ี จึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ท่ีนกัการตลาดไม่สามารถจะมองขา้มไปได ้

กลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการลงทุนสูงในการดูแลสุขภาพของตวัเอง มีทั้งกาํลงัทรัพยแ์ละสละเวลาเพ่ือ

การสร้างกลา้มเน้ือและทาํใหรู้ปร่างของตวัเองดูดี เป็นท่ีสะดุดตาของผูอ่ื้น และกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีกลา้ใชจ่้ายกบั

ส่ิงท่ีตนพึงพอใจ ส่ิงใดท่ีเกิดประโยชน์ต่อร่างกายของตนเอง จะไม่ลงัเลท่ีจะจ่ายเงิน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ 

และท่ีน่าสนใจกว่านั้น คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่ไดซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น เพราะ การสร้าง

กลา้มเน้ือตอ้งใชร้ะยะเวลามากพอสมควร และสมํ่าเสมอ รวมทั้งตอ้งใส่ใจในการบริโภคอาหาร และผลิตภณัฑ์

หลายอยา่ง เช่น อาหารเสริม และอุปกรณ์การออกกาํลงักาย จึงมีโอกาสอยา่งสูงท่ีจะเป็นลูกคา้ในระยะยาว 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผา่น Facebook ในเขต

กรุงเทพมหานคร และแบ่งกลุ่มให้เห็นว่าความสําคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกในดา้นต่างๆ จะสามารถ

จาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มไดอ้ย่างไร ปัจจยัดา้นใดท่ีผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษ 

โดยใช้ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก ซ่ึงจะเป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการ สําหรับการ

วางแผนพฒันากลยุทธ์การเลือกใชก้ลยุทธ์ดา้นส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกแก่ร้านคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Facebook ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัต่อไป 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อผูซ้ื้ออุปกรณ์

ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกกาํลงักาย
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แบบมีแรงตา้นผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก

โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการ Facebook เพศชายท่ีเคยซ้ืออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรง

ตา้นผ่าน Facebook ตั้งแต่อายุ 20 ปีข้ึนไป และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บข้อมูล

ระหวา่งวนัท่ี 18-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคือสามารถนาํผลลพัธ์จากการศึกษาไปใช้

ในกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาํหรับการจาํหน่ายอุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน Facebook โดยใช้

ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกในแต่ละดา้นใหต้รงกบัความตอ้งการหลกัของลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่ากบัการลงทุน และสามารถนาํผลลพัธ์จากงานวิจยัไปใชใ้นการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเปิดร้านจาํหน่ายสินคา้อุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผา่น Facebook 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1.แนวคิดเกีย่วกบัพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีประโยชนต่์อทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย แบ่งไดด้งัน้ี 

 ด้านผูซ้ื้อ ได้แก่ สะดวก สามารถหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และมีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าได้มากข้ึน 

สามารถตอบโต้ปฏิสัมพนัธ์ และผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีในการควบคุมสถานการณ์รวมทั้ งมีอาํนาจในการ

ตดัสินใจมากข้ึน 

 ดา้นผูข้าย ไดแ้ก่ ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ผูข้ายสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัความจาํเป็นและความ

ตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ ช่วยลดตน้ทุนรวมทั้งเพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงผูข้าย

ปัจจยัการผลิต โรงงาน ผูจ้ดัจาํหน่าย ลูกคา้ และธุรกิจไดโ้ดยตรง มีความยืดหยุ่น และอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นส่ือกลาง

ระดบัโลกในการติดต่อ 

 2.องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ E-Commerce 

 - ผลิตภณัฑ ์ควรมีการวิเคราะห์สินคา้วา่รูปแบบควรเป็นลกัษณะใด รวมทั้งวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 - ราคา ควรเนน้ตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และหมัน่ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงราคาของ

คู่แข่งเสมอ 

 - ช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรตั้งช่ือร้านคา้ให้จดจาํไดง่้าย และนอกจากช่องทางออนไลน์แลว้ หากมี

โอกาสควรเปิดช่องทางการคา้แบบปกติควบคู่ไปดว้ย เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูซ้ื้อ 

 - การส่งเสริมการขาย การใหส่้วนลดพิเศษในเทศกาลต่างๆ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ รวมทั้งบริการหลงั

การขายเพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจแก่ลูกคา้ 

 3.แนวคิดเกีย่วกบั Facebook 

 Facebook คือเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน ์สาํหรับติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งสมาชิก จากขอ้มูลปี

พ.ศ. 2555 ของ socialbakers.com พบว่าประเทศไทยมีผูใ้ชง้าน Facebook จาํนวนประมาณ 14 ลา้นคน ซ่ึงเป็น

จาํนวนผูใ้ชง้านมากเป็นอนัดบัท่ี 16 ของโลก 
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 เวบ็ไซต ์Opify.net ไดเ้ผยแพร่ผลการวิจยัเร่ือง “เอก็ซ์เรยพ์ฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้าน Facebook 

พบวา่ พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ชง้านมีทั้งหมด 9 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1.กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผูใ้ช้งานกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบการติดตามและ สังเกตความ

เคล่ือนไหวของเพ่ือนหรือผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ 

 2.กลุ่มผูสู้งอายุ(The Baby Boomer) กลุ่มผูสู้งอายุนบัว่าเป็นอีกหน่ึงท่ีเร่ิมใหค้วามสนใจ และหนัมาใชง้าน 

Facebook เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเป็นกลุ่มท่ีมีอายเุฉล่ียระหวา่ง 55-65 ปีข้ึนไป 

 3.กลุ่มผูเ้ล่นหนา้ใหม่ (The Newbie) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นท่ีเพ่ิงหัด ใชง้าน ซ่ึงส่วน

ใหญ่นิยมถ่ายตวัเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment เป็นชีวิตจิตใจ 

 4.กลุ่มท่ีรักการโพสตแ์ละแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลกัษณะของผูใ้ชง้านใน กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ี

รักและช่ืนชอบการเช็คอินเป็นชีวิตจิตใจ 

5.กลุ่มนกัประชาสัมพนัธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นพนกังาน ของแบรนด์หรือ

บริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใชง้าน Facebook เพ่ือประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่เฉพาะ สินคา้ขององคก์รเท่านั้น 

6.กลุ่มท่ีกลวัเสียความเป็นส่วนตวั (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความลึกลบั

และไม่ค่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัสู่สาธารณะมากนกั 

7.กลุ่มท่ีชอบโพสตแ์ละแชร์เพ่ือสร้างกระแส (The Curator) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีชอบโพสรูปภาพหรือวีดีโอไม่

วา่จะเป็นแมว, สุนขั, เดก็รวมถึงมุขตลกและคาํคมท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ือสร้าง กระแสและไดย้อดกด Like 

8.กลุ่มนกัเล่นเกม (The Gamer) กลุ่มน้ีดูจากช่ือกลุ่มแลว้ก็ค่อนขา้งชดัเจนว่าส่วนใหญ่เนน้ การใชง้านเพ่ือ

การเล่นเกมบน Facebook เท่านั้น 

9.กลุ่มท่ีมี Facebook ไวเ้ฉยๆ (The Non-User) ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีบญัชีแต่ไม่เคยใชง้านหรือมีส่วน

ร่วมกบักิจกรรมอะไรเลย 

 4.ทฤษฎีการตลาดค้าปลกี 

 ส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก หมายถึง การจาํหน่ายสินคา้ใหผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงซ้ือไปเพ่ือบริโภคของ

ตนเองหรือครอบครัว ซ่ึงผูข้ายจะเป็นใครกไ็ด ้โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงัน้ี 

 - สินคา้ เลือกสินคา้ท่ีอยู่ในความตอ้งการของลูกคา้เขา้มาจาํหน่ายในร้าน ทั้งน้ี ตอ้งสาํรวจความตอ้งการ

ของผูซ้ื้ออยูต่ลอดเวลา 

 - ราคา กาํหนดราคาสินคา้จึงเกิดจากตน้ทุนค่าสินคา้ท่ีซ้ือเขา้มา บวกกบักาํไรท่ีทางร้านคาดหวงัและปรับ

ดว้ยปัจจยัทางการตลาดตามความเหมาะสม 

 - การส่งเสริมการตลาดและการบริการ เพ่ือกระตุน้ยอดขายควรจดัการส่งเสริมการขายเพ่ิม เช่น การ

โฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย 

 - การวางผงัร้านคา้ การจดัแผนผงัการใหบ้ริการภายในร้านซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัประเภทของร้าน

และรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการออกแบบตกแต่งร้านจะตอ้งตกแต่งให้เขา้กับกลุ่มเป้าหมายและกาํหนด

องค์ประกอบให้ชดัเจนว่าจะตกแต่งหนา้ร้านและในร้านเป็นแนวคิดอย่างไร และปรับเปล่ียนการจดัวางสินคา้ให้

ตรงตามเทศกาล 
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 - ทาํเลท่ีตั้งและช่องทางจดัจาํหน่าย การกระจายสินคา้สู่มือผูบ้ริโภคในธุรกิจคา้ปลีก การเลือกทาํเลท่ีตั้ง 

การกาํหนดลกัษณะของประเภทธุรกิจคา้ปลีก และส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 

5.แนวคิดเร่ืองการแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing) 

หมายถึง การจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดท่ี

มีลกัษณะความชอบ ความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั STP ย่อมาจาก Segmenting (การแบ่งส่วน

ตลาด) Targeting (การกาํหนดเป้าหมาย) Positioning (กาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ)์ 

โดยหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่ง 4 ประเภท คือ 

 - การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑภู์มิศาสตร์ (Geographic Segmentation) คือ  การแบ่งตลาดออกมาตาม

เขตทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั  เช่น  ทวีป  ประเภท  รัฐ  จงัหวดั  อาํเภอ  ตาํบล  ทอ้งถ่ิน  หมู่บา้น   

 - การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑป์ระชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) คือ การแบ่งส่วนตลาด

ตามเกณฑต์วัแปรทางประชากรศาสตร์  เช่น  อาย ุ เพศ  ขนาดครอบครัว  วฎัจกัรชีวิตครอบครัว  รายได ้ อาชีพ  

การศึกษา  ศาสนา  เช้ือชาติ  และสญัชาติ 

 - การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑล์กัษณะจิตนิสยั (Psychographic Segmentation) ใชเ้กณฑรู์ปแบบการ

ดาํเนินชีวิต  บุคลิกภาพ  ชนชั้นทางสงัคม  ค่านิยม 

 - การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑพ์ฤติกรรม (Behavior Segmentation)  การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม  

แบ่งกลุ่มตามพ้ืนฐานความรู้  เจตคติ  การใชห้รือการสนองตอบต่อผลิตภณัฑ ์

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ภาวิณี กาญจนาภา, 2554 ทาํการศึกษาเร่ือง การบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกและการจดัการเชิงกลยุทธ์

การตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะมีมุมมองท่ีชดัเจนเชิงกลยุทธ์

การตลาด มีการใชก้ลยุทธ์การตลาดจดัการร้านคา้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วามใส่ใจกบัการดูแลสินคา้ภายใน

ร้านคา้ การบริหารการจดัวางและการจดัแสดงสินคา้อย่างสมํ่าเสมอ และมีมุมมองท่ีชดัเจนเก่ียวกบัตาํแหน่งท่ีตั้ง

ของร้านคา้เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัผูบ้ริโภคในเชิงปริมาณท่ีพบว่า 

ปัจจยั 3 ประการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมากท่ีสุด 

คือ ชนิดของสินคา้และบริการ การจดัวางแผนผงัร้านคา้ ออกแบบร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ภายในร้านคา้ และ

ความสะดวกของทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

มณฑา แสงสว่าง, 2551 ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการซ้ือหนงัสือของ

ผูบ้ริโภคใน จ.สมุทรสาคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสําคญัต่อทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ตามลาํดบั

ดงัน้ี ปัจจยัดา้นราคาสินคา้ ในเร่ืองมีระบบการรับชาํระเงินท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

ลูกคา้สัมผสัได ้ในเร่ืองทาํเลท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก ปัจจยัดา้นสินคา้และการใหบ้ริการ ในเร่ืองมี

หนงัสือใหม่ออกมาจาํหน่ายเสมอ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองมีการจดัเทศกาลจาํหน่ายหนงัสือราคา

พิเศษ 
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วันดี รัตนกายแก้ว, 2554 ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูปมากท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ 1-3 คร้ัง 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง 1,501- 2,000 บาท ไม่เคยซ้ือจากแหล่งอ่ืนมากท่ีสุด ใชก้ารตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 

ไม่จาํกดัโอกาสในการซ้ือ ทราบขอ้มูลจากเวบ็ไซตค์น้หา และมีพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซํ้าอยา่งแน่นอน 

 สุวิมล ขําล้วน, 2553 ทาํการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

อัมพร แซ่โซว, 2556 ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช ้Facebook และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช้ 

Facebook มากกว่า 1 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มในการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน Facebook จากการเปิดรับโฆษณาต่าง 

มากกวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช ้Facebook นอ้ยกวา่ 1 ปี 

   

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประชากรที่จะศึกษา       ประชากรกลุ่มย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้ชบ้ริการ Facebook ชาวไทยเพศชาย

ท่ีเคยซ้ืออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมี

แรงตา้นและอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร 

    กลุ่มท่ี 1         กลุ่มท่ี 2 

 

    กลุ่มท่ี 3          ......... 

ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี (Retailing Mix) 

   - สินคา้ 

   - ราคาสินคา้ 

   - การส่งเสริมการตลาดและการบริการ 

   - การวางผงัร้านคา้ ออกแบบร้านคา้และการสร้างบรรยากาศ 

   - ทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีผูวิ้จยัศึกษาในคร้ังน้ี คือ ชาวไทยเพศชาย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและเคยซ้ืออุปกรณ์ออก

กาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน Facebook รวมทั้งอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ โดย การประมาณการจากจาํนวนลูกคา้ท่ี

ติดตามร้านคา้ใน Facebook ท่ีจาํหน่ายอุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นต่างๆนั้น โดยวดัจากจาํนวนการกด Like 

ติดตามบนหน้าเพจของร้านคา้ ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 300,000 คน เช่น ร้านขายดมัเบลราคาถูก และจากขอ้มูลของ 

Zocialinc หากเทียบสัดส่วนคนกรุงเทพฯเพศชายท่ีใชบ้ริการ Facebook กบัประชากรเพศชายท่ีใช ้Facebook ใน

ประเทศไทยจะอยู่ท่ีประมาณ 55% ซ่ึงไดจ้าํนวนประมาณ 165,000 คน และก่อนทาํการเก็บขอ้มูลจะสอบถามว่าเคย

ซ้ืออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผา่นทาง Facebook หรือไม่ หากเคยจึงจะขอทาํการเกบ็ขอ้มูล โดยมีขั้นตอน

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางของ Krejcie & Morgan ซ่ึงจาํนวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คน

ข้ึนไป โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 384 ตวัอยา่ง แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงลดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

เหลือเพียง 200 ตวัอยา่ง ทาํใหง้านวิจยัในคร้ังน้ีมีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 6.93% 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม ซ่ึงอาศยัแนวคิดและทฤษฎี

ต่างๆมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูล

ทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจะสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตร์ โดยจะสาํรวจเพศชายท่ีมีบญัชี facebook และ

เคยซ้ืออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่านร้านคา้ใน facebook ซ่ึงการสํารวจจะสอบถามทั้งพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายและการซ้ืออุปกรณ์ออกกําลังกายแบบมีแรงต้านของผู ้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 คือ 

แบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก เป็นการสอบถามเก่ียวกับความสําคัญของส่วนประสม

การตลาดคา้ปลีก เป็นคาํถามแบบ Likert scale โดยจะสอบถามเก่ียวกบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดคา้

ปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการบริการ ดา้นการวางผงัร้านคา้ และ

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง โดยจะแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบั คือ สาํคญัมากท่ีสุด สาํคญัมาก ปานกลาง สาํคญันอ้ย และ

สาํคญันอ้ยท่ีสุด 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัวิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ประกอบดว้ย  

1.การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เพ่ือจบัสลากเลือกกลุ่มการปกครองในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 6 กลุ่มท่ีจะ

นาํมาใชเ้ป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจา้พระยา กลุ่ม

กรุงธนใต ้และกลุ่มกรุงธนเหนือ  
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2.การสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา เพ่ือกาํหนดวา่จะเกบ็แบบสอบถามเขตละก่ีชุดเพ่ือเป็นตวัแทนในการ

เกบ็ขอ้มูล โดยจะทาํการเฉล่ียการเกบ็ขอ้มูลในแต่ละเขตเป็นจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

3.วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก เพ่ือเลือกสุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามตามความ

สะดวกในสถานท่ีต่างๆ โดยใชก้ารสํารวจขอ้มูลผ่านทาง google.com โดยใชค้าํคน้หาว่า “ฟิตเนส เขตราชเทวี”, 

“ฟิตเนส เขตลาดพร้าว” ฯลฯ และสาํรวจเพ่ิมเติมจากความคิดเห็นผา่นทางกระดานสนทนา เช่น pantip.com เพ่ือหา

สถานท่ีออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นท่ีไดรั้บความนิยมและมีสมาชิกจาํนวนมากในเขตพ้ืนท่ีเหล่านั้น เพ่ือประโยชน์

ในการสุ่มกระจายการเกบ็ขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัเคร่ืองมือทางสถิติคือ Cluster Analysis ซ่ึงเป็นการแบ่งส่ิงท่ี

คลา้ยคลึงกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และส่ิงท่ีแตกต่างกนัใหอ้ยูค่นละกลุ่ม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดตวัแปรท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่ม เป็นการกาํหนดตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่คาํถาม

เก่ียวกบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก ซ่ึงเป็นคาํถามแบบ Likert Scale 

 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการศึกษา เป็นการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนึงถึงกลุ่มยอ่ยท่ีตอ้งการ

จากการแบ่งกลุ่ม โดยการกาํหนดการวดัระยะห่างระหวา่งส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared Euclidean Distance) และ

แปลงขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score เพ่ือป้องกนัปัญหาการใชม้าตรวดัคาํตอบท่ีต่างกนัสาํหรับแต่ละคาํถาม 

 ขั้นตอนท่ี 3 การกาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม ตอ้งใช ้2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ Hierarchical เพ่ือคน้หาจาํนวน

กลุ่มท่ีเหมาะสม และขั้นตอนท่ี 2 คือ วิธี Partitioning เพ่ือจาํแนกส่ิงต่างๆใหล้งในจาํนวนกลุ่มท่ีตอ้งการ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เป็นการตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสาํหรับ

แต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และนาํขอ้มูลหรือตวัแปรอ่ืนๆท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่ม มาเปรียบเทียบวา่กลุ่มท่ี

ไดมี้ความแตกต่างในประเด็นเหล่าน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ พร้อมกบัตั้งช่ือแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้น

ผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาดงัน้ี 

 จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุด พบว่าคาํถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มส่วนใหญ่มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ใกลเ้คียง 1 คือมีค่าตั้งแต่ 0.498 – 1.446 แสดงว่าการแจกแจงขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโคง้ปกติ ถือว่าเป็นการนาํเสนอ

ตวัแทนท่ีดี และจากการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 

กลุ่ม ซ่ึงดูไดจ้ากค่าระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มูลกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดียวกนั โดยมี

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคาํนวณ คือ Dendrogram และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรในแต่ละกลุ่มท่ีศึกษาพบว่า 

สามารถตั้งช่ือกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผ่าน Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร ได ้3 กลุ่ม คือ 

“ใส่ใจสินคา้” “ชอบออนไลน”์ และ “ใส่ใจบริการ” 
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4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสรุปผลการศึกษานั้นพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจจากทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มใส่ใจสินคา้ กลุ่มชอบ

ออนไลน ์และกลุ่มใส่ใจบริการ ซ่ึงสามารถนาํประเดน็ท่ีแตกต่างกนัของผูซ้ื้อทั้ง 3 กลุ่ม มาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและดา้นพฤติกรรมทั้งหมดท่ีศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออุปกรณ์

ออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นผา่น Facebook ไม่วา่จะเป็นอาย ุสถานภาพ ศาสนา การศึกษา อาชีพ และรายได ้รวมทั้ง

พฤติกรรมในการออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้น ฯลฯ 

ตารางการแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือโดยใช้ระดบัความสําคัญของส่วนประสมการตลาดค้าปลกี 

กลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่มใส่ใจสินคา้ 

(มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 61 ราย)  

 

ค่าเฉล่ีย กลุ่มท่ี 2 หรือกลุ่มชอบออนไลน์ 

(มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 62 ราย) 

 

ค่าเฉล่ีย กลุ่มท่ี 3 หรือกลุ่มใส่ใจ

บริการ 

(มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 77 

ราย) 

ค่าเฉล่ีย 

ช่ือของร้านคา้ข้ึนมาเป็นอนัดบั

ตน้ๆ เม่ือคน้หาดว้ยคาํในเวบ็ไซต์

คน้หา เช่น google 

4.66 มีบริการส่งสินคา้ฟรี 4.73 ราคาสินคา้ถูกกวา่การซ้ือ

ดว้ยวิธีอ่ืน 

4.66 

มีบริการส่งสินคา้ฟรี 4.59 ร้านคา้มีเวบ็ไซตข์องตนเอง 4.63 มีความหลากหลายในการ

ชาํระเงิน 

4.57 

ราคาสินคา้ถูกกวา่การซ้ือดว้ยวิธี

อ่ืน 

4.57 มีความหลากหลายในการชาํระเงิน 4.58 พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั

สินคา้และตอบคาํถามได้

เป็นอยา่งดี 

4.26 

ราคาสามารถต่อรองได ้ 4.39 ช่ือของร้านคา้ข้ึนมาเป็นอนัดบัตน้ๆ 

เม่ือคน้หาดว้ยคาํในเวบ็ไซตค์น้หา 

เช่น google 

4.58 ใชส่ื้อโฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ตฯ 

3.66 

มีบริการรับสัง่สินคา้ท่ีไม่มีจาํหน่าย

ในร้านทัว่ไป 

4.30 สามารถตรวจสอบสถานะการ

จดัส่งสินคา้ได ้

4.06 มีสินคา้หลากหลาย เช่น 

ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่ปรับ

ระดบัฯ 

3.64 

มีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น 4.18 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายฯ 3.81 รูปภาพสินคา้มีการออกแบบ

สีสนัสะดุดตา 

3.61 

สามารถตรวจสอบสถานะการ

จดัส่งสินคา้ได ้

4.18 แฟนเพจของร้านคา้มีความสวยงาม 3.77 มีรูปพรีเซนเตอร์คู่กบัสินคา้ 3.39 

มีสินคา้หลากหลายยีห่้อ 4.15 ใชส่ื้อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตฯ 3.74 ใชส่ื้อโฆษณาดา้นส่ือ

ส่ิงพิมพ ์

3.35 

มีสินคา้หลากหลาย เช่น ดมัเบล 

บาร์เบล มา้นัง่ปรับระดบัฯ 

4.03   จดัเรียงรูปภาพสินคา้เป็น

หมวดหมู่ 

3.34 

มีสินคา้ท่ีมียีห่้อน่าเช่ือถือจาํหน่าย 3.84     

มีการโฆษณาอยา่งสมํ่าเสมอ 3.74     

รูปภาพสินคา้มีการออกแบบสีสนั

สะดุดตา 

3.51     

จดัเรียงรูปภาพสินคา้เป็นหมวดหมู่ 3.36     
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กลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่ม “ใส่ใจสินคา้” ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่ การมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายทั้งชนิดและยี่หอ้ จะ

ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจในการซ้ือ โดยการท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทาง Facebook แทนท่ีจะซ้ือผ่านหนา้ร้านทัว่ไปนั้น 

เพราะ สามารถคุยตกลงต่อรองราคาไดส้ะดวก และสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ไดง่้าย การจดัเรียงรูปภาพสินคา้ให้

เป็นหมวดหมู่จึงเป็นส่ิงสําคญัในการเพ่ิมความสะดวกในการคน้หา และหมัน่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารอย่าง

สมํ่าเสมอทั้งผ่านทาง Facebook และเวบ็ไซต์คน้หา เช่น Google และการส่งสินคา้นั้นควรตรวจสอบสถานะการ

จดัส่งไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 กลุ่มท่ี 2 หรือกลุ่ม “ชอบออนไลน์” ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า นอกจากจะมีร้านคา้ผ่านทาง Facebook แลว้ควร

มีการทาํเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง จะสร้างความเช่ือมัน่เพ่ิมใหแ้ก่ลูกคา้ และเพ่ิมความหลากหลายในการชาํระเงิน ซ่ึง

การมีเวบ็ไซต์จะทาํให้ช่องทางการชาํระเงินเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัให้ความสําคญักบัการส่งสินคา้ฟรี และเลือกจะ

ติดตามโฆษณาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าส่ือช่องทางอ่ืน การออกแบบร้านคา้ทั้งทาง Facebook และทาง

เวบ็ไซตค์วรมีสีสนัสะดุดตาจะดึงดูดความสนใจของลูกคา้  

กลุ่มท่ี 3 หรือกลุ่ม “ใส่ใจบริการ” ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่ เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือผา่นทาง Facebook นั้น เพราะ 

ราคาสินคา้ถูกกวา่การซ้ือดว้ยวิธีอ่ืนและอาจประกอบกบัเป็นมือใหม่ท่ีสนใจออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้น ซ่ึงยงัขาด

ความรู้และขอ้มูลจึงสนใจผูท่ี้สามารถตอบขอ้สงสัยต่างๆได ้และมีแรงบนัดาลใจจากบุคคลท่ีรูปร่างหน้าตาดี 

รวมทั้งอาจเป็นคนมีช่ือเสียง และให้ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์โดยนิยมการออกแบบท่ี

สินคา้มีสีสนัสะดุดตา 

5.สรุปผลการศึกษา 

 จากจาํนวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 200 คน ซ่ึงเป็นผูซ้ื้ออุปกรณ์ออกกาํลงักายแบบมีแรงต้านผ่าน 

Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1.กลุ่มใส่ใจสินค้า มีจํานวน 61 ราย โดยมีปัจจัยในการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกับกลุ่มอ่ืน คือ มีสินค้า

หลากหลาย เช่น ดมัเบล บาร์เบล มา้นัง่ปรับระดบัฯ มีสินคา้หลากหลายยี่ห้อ มีสินคา้ท่ีมียี่หอ้น่าเช่ือถือจาํหน่าย มี

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น ราคาสามารถต่อรองได ้มีบริการรับสั่งสินคา้ท่ีไม่มีจาํหน่ายในร้านทัว่ไป มีการ

โฆษณาอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งสินคา้ได ้จดัเรียงรูปภาพสินคา้เป็นหมวดหมู่ และช่ือ

ของร้านคา้ข้ึนมาเป็นอนัดบัตน้ๆ เม่ือคน้หาดว้ยคาํในเวบ็ไซตค์น้หา เช่น google 

 2.กลุ่มชอบออนไลน์ มีจาํนวน 62 ราย โดยมีปัจจัยในการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกับกลุ่มอ่ืน คือ มีความ

หลากหลายในการชาํระเงิน มีบริการส่งสินคา้ฟรี มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายฯ ใชส่ื้อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

ฯ แฟนเพจของร้านคา้มีความสวยงาม และร้านคา้มีเวบ็ไซตข์องตนเอง 
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 3.กลุ่มใส่ใจบริการ มีจาํนวน 77 ราย โดยมีปัจจยัในการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกบักลุ่มอ่ืน คือ ราคาสินคา้ถูก

กว่าการซ้ือดว้ยวิธีอ่ืน พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และตอบคาํถามไดเ้ป็นอยา่งดี ใชส่ื้อโฆษณาดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์

มีรูปพรีเซนเตอร์คู่กบัสินคา้ และรูปภาพสินคา้มีการออกแบบสีสนัสะดุดตา 

ข้อเสนอแนะ 

 1.กลุ่ม “ใส่ใจสินคา้” ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า การมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายทั้งชนิดและยี่หอ้ จะทาํใหเ้กิด

ความน่าสนใจในการซ้ือ โดยการท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทาง Facebook แทนท่ีจะซ้ือผ่านหนา้ร้านทัว่ไปนั้น เพราะ 

สามารถคุยตกลงต่อรองราคาไดส้ะดวก และสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ไดง่้าย การจดัเรียงรูปภาพสินคา้ให้เป็น

หมวดหมู่จึงเป็นส่ิงสําคญัในการเพ่ิมความสะดวกในการคน้หา และหมัน่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารอย่าง

สมํ่าเสมอทั้งผ่านทาง Facebook และเวบ็ไซต์คน้หา เช่น Google และการส่งสินคา้นั้นควรตรวจสอบสถานะการ

จดัส่งไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

ซ่ึงจากขอ้มูลตรงน้ีหากนาํไปใชป้ระโยชนใ์นทางการตลาด ร้านคา้ควรหมัน่ตอบคาํถามลูกคา้อยูเ่สมอ และ

การตั้งราคาอาจเนน้ตั้งราคาสูง เพ่ือเผื่อช่องวา่งในการต่อรองราคาของลูกคา้ ในดา้นประชาสมัพนัธ์ เช่น จดักิจกรรม

กด like และแชร์เพ่ือรับส่วนลด โดยวิธีการอาจทาํภาพท่ีแตกต่าง บทความหรือขอ้ความคาํคมซ่ึงจะทาํใหเ้กิด viral 

ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเวบ็ไซต ์Opify.net (2556) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง “เอก็ซ์เรยพ์ฤติกรรม 9 ประเภทของ

กลุ่มผูใ้ชง้าน Facebook” ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ช ้Facebook ในส่วนของกลุ่มท่ีรักการโพสตแ์ละแชร์เป็น

ชีวิตจิตใจ และกลุ่มผูใ้ช ้Facebook ท่ีชอบโพสตแ์ละแชร์เพ่ือสร้างกระแสมาช่วยประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ไดท้างออ้ม 

  

2.กลุ่ม “ชอบออนไลน์” ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า นอกจากจะมีร้านคา้ผ่านทาง Facebook แลว้ควรมีการทาํ

เวบ็ไซต์เป็นของตนเอง จะสร้างความเช่ือมัน่เพ่ิมให้แก่ลูกคา้ และเพ่ิมความหลากหลายในการชาํระเงิน ซ่ึงการมี

เวบ็ไซตจ์ะทาํใหช่้องทางการชาํระเงินเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัใหค้วามสาํคญักบัการส่งสินคา้ฟรี และเลือกจะติดตาม

โฆษณาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าส่ือช่องทางอ่ืน การออกแบบร้านคา้ทั้งทาง Facebook และทางเวบ็ไซต์

ควรมีสีสนัสะดุดตาจะดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 

 ซ่ึงจากขอ้มูลตรงน้ีหากนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางการตลาด ร้านคา้จาํเป็นอย่างยิ่งในการทาํเวบ็ไซตข์อง

ตนเองเพ่ิมดว้ย โดยออกแบบใชสี้สันท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง และอาจมีหนา้ร้านเป็นหลกัแหล่งและหาวิธี

เพ่ิมช่องทางการชาํระเงิน เช่น การโอนผา่น ATM มีบริการพนกังานเกบ็เงินปลายทางในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง การหกัผ่าน

บตัรเครดิต ฯลฯ และหมัน่ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากเป็นพิเศษ การตั้งราคาสินคา้ควรมีการประมาณ

ค่าส่งรวมไปในตวัสินคา้ เพ่ือใหลู้กคา้เขา้ใจว่าส่งฟรี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเวบ็ไซต ์Opify.net (2556) ท่ี

ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “เอก็ซ์เรยพ์ฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้าน Facebook” ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ช ้

Facebook ในส่วนของกลุ่มท่ีกลวัเสียความเป็นส่วนตวั ซ่ึงจะไม่ค่อยชอบเปิดเผยขอ้มูลของตนเองสู่สาธารณะมาก

นกั การมีเวบ็ไซตจ์ะทาํใหเ้พ่ิมความรู้สึกเป็นส่วนตวัไดม้ากข้ึน 

  

3.กลุ่ม “ใส่ใจบริการ” ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่ เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือผา่นทาง Facebook นั้น เพราะ ราคาสินคา้

ถูกกวา่การซ้ือดว้ยวิธีอ่ืนและอาจประกอบกบัเป็นมือใหม่ท่ีสนใจออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้น ซ่ึงยงัขาดความรู้และ
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ขอ้มูลจึงสนใจผูท่ี้สามารถตอบขอ้สงสัยต่างๆได ้และมีแรงบนัดาลใจจากบุคคลท่ีรูปร่างหนา้ตาดี รวมทั้งอาจเป็นคนมี

ช่ือเสียง และใหค้วามสาํคญักบัการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์โดยนิยมการออกแบบท่ีสินคา้มีสีสันสะดุดตา 

 ซ่ึงจากขอ้มูลตรงน้ีหากนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางการตลาด เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่

ท่ีสนใจออกกาํลงักายแบบมีแรงตา้นและยงัไม่ค่อยมีความรู้มากนกั พนกังานควรบริการใหค้าํแนะนาํรวมทั้งตอบ

ขอ้สงสยัของลูกคา้ไดอ้ยา่งละเอียด และเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจมากหากสินคา้ราคาถูก การชาํระเงินหาก

สามารถผอ่นไดจ้ะช่วยดึงดูดลูกคา้ และการจา้งนายแบบหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาช่วยประชาสมัพนัธ์จะยิ่งเพ่ิมความ

สนใจให้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเว็บไซต์ Opify.net (2556) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

“เอ็กซ์เรยพ์ฤติกรรม 9 ประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้าน Facebook” ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ช ้Facebook ในส่วน

ของกลุ่มนกัสะกดรอย ท่ีนิยมติดตามผูเ้ล่น Facebook รายอ่ืนและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและมองหาแรงบนัดาลใจจากผูท่ี้

มีช่ือเสียงหรือประสบความสาํเร็จ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัการต้องการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

อาหารเพ่ือสุขภาพแบบDIY กบัพฤตกิรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบ DIY 

ของผู้ออกกาํลงักาย  

A Study of the relation between Marketing mix factors’ need level of DIY food 

for health and purchasing DIY food for health behavior of sport practitioners 

ขวญัชนก จันบุญแก้ว0

1 และ สิริพนัธ์ วงศ์อนิทวงั1

2 
Kwanchanok Junboonkaw and Siriphan Wongintavang 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรรส่วนผสมดว้ยตนเองกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ

แบบสามารถเลือกสรรส่วนผสมดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูท่ี้ออกกาํลงักาย ในสถานท่ีออกกาํลงั

กายแบบ Stand alone ในเขตดินแดง จาํนวน 200 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบ Linear Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรรส่วนผสมดว้ยตนเอง ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบ

สามารถเลือกสรรส่วนผสมดว้ยตนเอง 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, อาหารเพ่ือสุขภาพ, สามารถเลือกสรรส่วนผสมด้วยตนเอง 
 

Abstract 

This purpose of this study was to study the relation between Marketing mix factors’ need level of DIY food for 

health and purchasing DIY food for health behavior of sport lovers. The sample used in this study was the 200 

sport practitioners who do the Stand alone physical exercises in Dindaeng area. The research instrument was the 

questionnaires. The data were analyzed by using SPSS through the frequency, percentage, means and standard 

deviation and test hypothesis to relation between variable into analyze data linear correlation.The research findings 

were that the marketing mix factors’need level of DIY food for health which has 4 factors : product, price, place, 

promotion relate to the purchasing DIY food for health behavior of sport practitioners.  

Keywords: Marketing Mix, Functional Food, Do it in yourself (DIY) 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ของการดูแลสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงการดูแลสุขภาพจะเร่ิมตั้งแต่การดูแลสุขภาพจากภายในสู่

ภายนอก โดยแต่ละบุคคลก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การรับประทานอาหารสดและอาหาร

สุขภาพ การรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามิน การออกกาํลงักาย การเขา้ฟิตเนส เพ่ือใหต้วัเองนั้นมีสุขภาพท่ีดี 

ป้องกนัตวัเองจากโรคภยัต่างๆ เพ่ือให้มีรูปร่างท่ีสวยและแข็งแรง รวมทั้งการทาํตวัเองให้มีความดูดีหรือเป็นท่ี

ยอมรับภายในสงัคม โดยมีแนวโนม้การดูแลสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงแนวโนม้การดูแลสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

การดูแลสุขภาพ ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าของเคร่ืองด่ืมอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 6-7 ต่อปี 

การออกกาํลงักาย ข้ึนจาก 2% ในปี 2007 เป็น 16% ในปี 2011 

ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ การเติบโตสูงถึง 20-30% 

การเขา้ใชบ้ริการฟิตเนส 10-15% ต่อปี 

รับประทานวิตามินเสริม 10-15% ต่อปี 

ท่ีมา :Euromonitor International (2012) , แบบสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ และเริงฤทธ์ิ จินดาพร 

     ในดา้นของสถานกาํลงักายในฟิตเนสประเภท Store Brand เราสามารถสร้างคุณค่าให้กบั Store Brand ไดโ้ดย

การใชอุ้ปกรณ์การออกกาํลงักายท่ีมีคุณภาพและการแนะนาํวิธีการออกกาํลงักายให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาหารเป็น

วิธีหน่ึงท่ีมีส่วนในการดูแลให้มีสุขภาพท่ีดีข้ึน ถา้หากไดเ้ปิดร้านอาหารสุขภาพใน Store Brand ก็จะตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน ผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรร

ส่วนประสมดว้ยตนเองกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง 

และเพ่ือนาํผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้ง

และตอบสนองต่อการกระตุน้จูงใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือเป็นขอ้มูลให้กับผูท่ี้

สนใจในการเปิดธุรกิจดา้นอาหารเพ่ือสุขภาพในรูปแบบท่ีลูกคา้สามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง (DIY) 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ส่วนประสมทางการตลาด 
 

     (Philip Kotler, 2546) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้ เป็นการผสมผสานเคร่ืองมือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีใชเ้พ่ือส่งผลใหมี้อิทธิพลในการกระตุน้ให้
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ลูกคา้มีความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้ 4 กลุ่ม หรือท่ีเรียกกนัวา่ “4 Ps” ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ , 2552) กล่าวไวว้า่ ปัยจยัดา้นส่วนประสมการตลาด คือ ตวัแปรทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้ โดยบริษทัจะใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมา 

 

2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

     แบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค (อา้งใน Philip Kotler , 2541) การทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ

การตอบสนองส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มและการตลาดโดยจะผา่นเขา้สู่จิตสาํนึกของผูบ้ริโภค บุคลิกลกัษณะนิสยัและ

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ  

     การวิเคราะห์ตลาดผูบ้ริโภคและพฤติกรรมผูซ้ื้อ (อา้งใน ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภกัดี , 2555) วตัถุประสงคข์อง

การตลาด คือ ความต้องการท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคให้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด การศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาของการซ้ือและการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคเพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการ   

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

     ประชากร  คือ ผูท่ี้ออกกาํลงักาย ในสถานท่ีออกกาํลงักายฟิตเนสแบบ Stand alone shop เขตดินแดง จาํนวน 4 

ร้าน คือ Power Zone Gym & Fitness , Fines7 , Nathong Fitness & Gym และสโมสรอยูเ่จริญ 

     กลุ่มตวัอยา่ง  ผูท่ี้ออกกาํลงักาย ในสถานท่ีออกกาํลงักายแบบ Stand alone ในเขตดินแดง จาํนวน 200 คน โดยใช้

วิธีการ ของ Krejcie and Morgan (1970) โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จะเป็นขนาดท่ีจําเป็นท่ีจะทําให้การ

ประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ใน

ระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ซ่ึงในกรณีท่ีใช ้Linear Correlation Coefficient 

จะตอ้งมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คนข้ึนไป จึงเป็นเหตุผลท่ีเพียงพอในการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

     การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ จาก 2 แหล่ง คือ 

     1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล จากการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ 

(Quota Sampling) จาํนวน 200 คน โดยการแบ่งสดัส่วนการเกบ็ขอ้มูลของแต่ละระดบัราคา ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การจดัโควตา 

ระดบัราคา (บาท/ปี) ช่ือร้าน % จาํนวนท่ีเกบ็(ชุด) 

6,000-10,000  Nathong Fitness & Gym 

สโมสรอยูเ่จริญ 

25 

25 

50 

50 

10,001-13,000 Fitness 7 25 50 

13,001-16,000 Power Zone Gym & Fitness 25 50 

Total 4 100 200 

 

     2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้าการคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวจ้ากหนังสือทางวิชาการ, 

วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบและดาํเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) จาํนวน 30 ชุด หากพบวา่มีค่าสมัประสิทธ์อยู่

ในระดบัตํ่าผูวิ้จยัจะตอ้งแกไ้ขแบบสอบถามแลว้ออกเกบ็ขอ้มูลจริง  

     2.การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

     3.การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัตามท่ีไดก้าํหนดรหสัไวล่้วงหนา้ 

     4.การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)       ซ่ึงได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) คํ่าเฉล่ีย 

(Mean) ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

     5.การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลโดยขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้

ไดน้าํมาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการ

วิจยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) ดว้ยวิธีการ Linear Correlation Coefficient 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาระดับความต้องการปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถ

เลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง 
 

     ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความตอ้งการมีความสะอาดในกระบวนการ

ปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือ เนน้คุณค่าทางโภชนาการโดยการสร้างโปรตีนและสารอาหารต่างๆ เพ่ือให้มี

กลา้มเน้ือท่ีสวยงาม, สามารถเลือกวตัถุดิบและวิธีการปรุงอาหารไดเ้อง, ตามลาํดบั 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1160 

 

     ความตอ้งการดา้นราคาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความตอ้งการราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ(มีการ

เพ่ิมราคาตามการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การเพ่ิมคุณค่าโดยการเพ่ิมส่วนประกอบท่ีช่วยในการสร้าง

กลา้มเน้ือ) รองลงมาคือ ราคาข้ึนอยูก่บัรายการหรือเมนูอาหารท่ีท่านเลือกต่อจาน, ราคาแบบเหมาจ่ายแบบรายเดือน 

( ลูกคา้ท่ีตอ้งการรับประทานอาหารท่ีร้านทุกวนัสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือน โดยมีเทรนเนอร์ของร้านคอยจดั

เมนูอาหารใหใ้นแต่ละวนั ตามคุณค่าท่ีผูอ้อกกาํลงักายควรไดรั้บ) ตามลาํดบั 

     ความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความตอ้งการบรรยากาศภายใน

ร้านดูสะอาด โปร่ง สบายและสวยงาม รองลงมาคือ ภายในร้านมีป้ายบอกปริมาณแคลอร่ีและประโยชนข์องอาหาร

แต่ละชนิด เพ่ือง่ายต่อการตดัสินใจของลูกคา้, มีร้านอาหารเพ่ือสุขภาพตั้ งอยู่ในสถานท่ีออกกาํลงักายฟิตเนส 

ตามลาํดบั 

     ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความตอ้งการสมาชิกท่ีมีบตัรของ

ร้านท่ีร่วมกบัฟิตเนส จะไดรั้บสิทธิพิเศษคือ สามารถเขา้คอร์สกบัทางร้าน โดยใหท้างร้านจดัรายการอาหารในแต่ละ

วนั เพ่ือใหมี้คุณค่าทางอาหารตามท่ีคนเล่นฟิตเนสควรไดรั้บ รองลงมาคือ ทางร้านให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารเพ่ือ

สุขภาพกบัลูกคา้โดยตรง, มีการจดัทาํบตัรสมาชิกของร้านอาหารเพ่ือสุขภาพร่วมกบับตัรสมาชิกฟิตเนส ตามลาํดบั 
 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง 
 

     ดา้นประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเลือก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร

เพ่ือสุขภาพโดยประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเลือกคือ อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นอาหารสด เช่น ผกัสด ผลไม ้

รองลงมาคือ อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีเสน้ใยอาหารซ่ึงช่วยในการยอ่ย เพ่ือมีรูปร่างท่ีสวยงาม, อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีช่วย

สร้างกลา้มเน้ือใหส้วยงาม ตามลาํดบั 

     ดา้นโอกาสในการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือ

สุขภาพโดยมีโอกาสในการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพหลงัจากการเล่นฟิตเนส รองลงมาคือ ตอนท่ีตอ้งการลดนํ้ าหนัก

หรือควบคุมอาหาร, ซ้ือทุกโอกาสท่ีเจอร้านขายอาหารเพ่ือสุขภาพ ตามลาํดบั 

     ดา้นสถานท่ีท่ีเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีสถานท่ีท่ีเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ คือ ห้างสรรพสินคา้ รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาเก็ต, 

ตลาดท่ีมีอาหารเพ่ือสุขภาพขาย ตามลาํดบั 

     ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือก

ซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยเหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ คือ การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพควบคู่กบั

การออกกาํลงักาย มีสุขภาพท่ีดีกวา่การออกกาํลงักายอยา่งเดียว รองลงมาคือ มีความสะดวกในการหาซ้ืออาหารเพ่ือ

สุขภาพ, มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีท่านตอ้งการ ตามลาํดบั 

     ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ผลวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือ

สุขภาพ โดยมีผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ คือ เทรนเนอร์ฟิตเนส รองลงมาคือ เพ่ือนท่ีเล่นฟิตเน

สดว้ยกนั, โฆษณาต่างๆ เช่น นิตยาสาร ส่ือออนไลน ์วิทย ุโทรทศัน ์ตามลาํดบั 

     ดา้นการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ คือ มีการประเมินก่อนท่ีจะ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1161 

 

ตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือ มีการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแต่ละประเภทหรือแต่ละร้าน, มีการ

ประเมินหลงัการซ้ืออาหารสุขภาพวา่ท่านมีความพึงพอใจหรือไม่ ตามลาํดบั 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของอาหาร

เพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเองกับพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถ

เลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง 
 

        ผลวิจยัพบว่าระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรร

ส่วนประสมดว้ยตนเองทั้ง 4 ดา้น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถ

เลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง 

 

4.2 อภิปราย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาระดบัความต้องการปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถ

เลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง 
 

     ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบ

สามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง ทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(อา้ง

ใน คอตเลอร์และฟิลลิป , 2546 : 24) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีใชเ้พ่ือส่งผลให้มี

อิทธิพลในการกระตุน้ใหลู้กคา้มีความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายวงศกร คาํเพ่ิม(2553) ไดศึ้กษา

เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทั้ง 4 ดา้นในระดบัมาก  
 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง 
 

     ดา้นประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเลือก ผลวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นอาหารสด เช่น ผกัสด ผลไม,้ อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีเส้นใยอาหารซ่ึงช่วย

ในการยอ่ย เพ่ือมีรูปร่างท่ีสวยงาม, อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีช่วยสร้างกลา้มเน้ือใหส้วยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ชนะชน ยี่นันท์ และเชอร่ี วิทยาคม ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารสุขภาพของนกัศึกษาท่ีออกกาํลงักาย พบว่าพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพใน

ดา้นประเภทของอาหารสุขภาพ คือ ผลิตภณัฑเ์สริมเสน้ใยอาหาร(นํ้าผกั ผลไม)้ 

     ดา้นโอกาสในการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือ

สุขภาพโดยมีโอกาสในการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพหลงัจากการเล่นฟิตเนส รองลงมาคือ ตอนท่ีตอ้งการลดนํ้ าหนัก

หรือควบคุมอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ชนะชน ยี่นนัท์ และเชอร่ี วิทยาคม ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพของนกัศึกษาท่ีออกกาํลงักาย พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

รับประทานผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพส่วนใหญ่หลงัออกกาํลงักายและมีเหตุผลท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพส่วน

ใหญ่เพ่ือนํ้าหนกั 
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     ดา้นสถานท่ีท่ีเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีสถานท่ีท่ีเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ คือ ห้างสรรพสินคา้ รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาเก็ต, 

ตลาดท่ีมีอาหารเพ่ือสุขภาพขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สายพิณ วิศลัยางกูร และ ดร. อิทธิกร ขาํเดช) ซ่ึง

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพจากหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด  

     ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลวิจยัสรุปไดว้่า เหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ อยากมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สายพิณ วิศลัยางกรู และ ดร. 

อิทธิกร ขาํเดช) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

เหตุผลในการซ้ือของกลุ่มตวัอย่างคือมีสุขภาพดี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (โศภชา อินนัง่แท่น ,2555) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีเหตุผลในการเลือกบริโภคผกัปลอด

สารพิษคือ เพ่ือสุขภาพท่ีดี (สุกญัญา เรียงเครือ ,2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่าเหตุผลท่ีเลือกซ้ือในระดบัเหตุผลท่ีมาก

สุด คือเพ่ือสุขภาพและกระชบัสดัส่วน และในระดบัเหตุผลท่ีมากคือความสวยงามและลดนํ้าหนกั 

     ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ ผลวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือ

สุขภาพ โดยมีผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ คือ เทรนเนอร์ฟิตเนส รองลงมาคือ เพ่ือนท่ีเล่นฟิตเน

สดว้ยกนั, โฆษณาต่างๆ เช่น นิตยาสาร ส่ือออนไลน ์วิทย ุโทรทศัน ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จิตพนธ์ ชุมเกตุ, 

ชนะชน ยี่นนัท ์และเชอร่ี วิทยาคม) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพของ

นกัศึกษาท่ีออกกาํลงักาย ในมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา่พฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพในดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือ เพ่ือน  

     ดา้นการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือดา้นการ

ตดัสินใจจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การวิเคราะห์ตลาด

ผูบ้ริโภคและพฤติกรรมผูซ้ื้อ (อา้งใน ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภกัดี , 2555) กล่าวว่า ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีจะผ่านความ

สํานึกคิดของผู ้บริโภคซ่ึงจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของในแต่ละบุคคล และจะนําไปสู่

กระบวนการของการตดัสินใจซ้ือท่ีทาํใหส้ามารถสังเกตได ้เม่ือผูผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้กจ็ะตอ้งมีการตดัสินใจ

ในหลายๆเร่ือง ซ่ึงตวัแปรท่ีในการตดัสินใจจะมีมากหรือนอ้ยกต็อ้งข้ึนกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ียุง่ยากอีกดว้ย 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของอาหาร

เพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเองกับพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถ

เลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง 
 

     ดา้นความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผลวิจยัพบว่า ระดบัความตอ้งการปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบ

สามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ดวงกมล จนัทร์ปลัง่ และ ปรียานุช 

เทียนประดบั , 2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารทะเลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขต



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1163 

 

อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

อาหารทะเลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรีมากท่ีสุด เช่นเดียวกบังานวิจยัของ นายวงศกร 

คาํเพ่ิม(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชน อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามในระดบัมาก  

     ดา้นความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ผลวิจยัพบวา่ ระดบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงเสน้กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรร

ส่วนประสมดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายวงศกร คาํเพ่ิม(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของกลุ่มตัวอย่างคือปัจจัยด้านราคา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้ให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัมาก 

     ดา้นความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ผลวิจยัพบว่า ระดบัความตอ้งการ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร

เพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายพิณ วิศลัยางกูร และ ดร. 

อิทธิกร ขาํเดช ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัช่องทางการจาํหน่าย คือความสะดวกในการหาซ้ือ และมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โศภชา อินนัง่แท่น (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษ 

พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษในระดบัมาก 

     ดา้นความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งเสริมการตลาด ผลวิจยัพบว่า ระดบัความตอ้งการปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือ

สุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสมดว้ยตนเอง จากผลวิจยัจะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นอยา่งมาก เพราะมีความตอ้งการใหมี้สุขภาพท่ีดียิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

โศภชา อินนัง่แท่น (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด

มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองสนบัสนุนให้มีการ

รณรงคใ์หบ้ริโภคผกัมีสารพิษมากท่ีสุด  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรร

ส่วนประสมดว้ยตนเองมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรร

ส่วนประสมดว้ยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 

     1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ในการทาํอาหารเพ่ือสุขภาพแบบDIY ควรมีความสะอาดในกระบวนการปรุงอาหารเพ่ือ

สุขภาพ และเนน้คุณค่าทางโภชนาการโดยการสร้างโปรตีนและสารอาหารต่างๆ เพ่ือใหมี้กลา้มเน้ือท่ีสวยงาม ซ่ึง

ลูกคา้สามารถเลือกวตัถุดิบและวิธีการปรุงอาหารไดเ้อง 
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     2. ดา้นของราคา ทางร้านอาหารเพ่ือสุขภาพแบบDIYควรกาํหนดราคาใหมี้ความเหมาะสมกบัคุณภาพ(มีการเพ่ิม

ราคาตามการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การเพ่ิมคุณค่าโดยการเพ่ิมส่วนประกอบท่ีช่วยในการสร้างกลา้มเน้ือ) 

ซ่ึงราคาข้ึนอยูก่บัรายการหรือเมนูอาหารท่ีลูกคา้เลือกต่อจานและอาจจะมีราคาแบบเหมาจ่ายแบบรายเดือน ( ลูกคา้ท่ี

ตอ้งการรับประทานอาหารท่ีร้านทุกวนัสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือน โดยมีเทรนเนอร์ของร้านคอยจดัเมนูอาหาร

ใหใ้นแต่ละวนั ตามคุณค่าท่ีผูอ้อกกาํลงักายควรไดรั้บ) 

     3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย บรรยากาศภายในร้านควรดูสะอาด โปร่ง สบายและสวยงาม รวมทั้งภายในร้านควรมี

ป้ายบอกปริมาณแคลอร่ีและประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิด เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจของลูกคา้ และควรเปิด

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในสถานท่ีออกกาํลงักายฟิตเนส 

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางร้านควรจดัโปรโมชัน่ใหส้มาชิกท่ีมีบตัรของร้านท่ีร่วมกบัฟิตเนสไดรั้บสิทธิ

พิเศษคือ สามารถเขา้คอร์สกบัทางร้าน โดยให้ทางร้านจดัรายการอาหารในแต่ละวนั เพ่ือให้มีคุณค่าทางอาหาร

ตามท่ีคนเล่นฟิตเนสควรไดรั้บ ซ่ึงทางร้านควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพกบัลูกคา้โดยตรงและควรมีการ

จดัทาํบตัรสมาชิกของร้านอาหารเพ่ือสุขภาพร่วมกบับตัรสมาชิกฟิตเนส 

     5. จากผลวิจยัพบวา่ความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพแบบเลือกสรรส่วน

ประสมดว้ยตนเองมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพแบบสามารถเลือกสรรส่วนประสม

ดว้ยตนเอง ซ่ึงแสดงว่าผูท่ี้ออกกาํลงักายในสถานท่ีออกกาํลงักายมีความตอ้งการผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพแบบ

สามารถเลือกสรรส่วนประสมด้วยตนเอง จึงควรมีการทาํ Holistic Marketing ซ่ึงเป็นการทาํงานรวมกันของ

ผูป้ระกอบการทั้ง 2 ราย คือดา้นของ Fitness กบั ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพแบบ DIY เพ่ือกระตุน้พฤติกรรมการเลือก

ซ้ือสินคา้และตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ออกกาํลงักายไดม้ากท่ีสุดและเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการทั้ง 2 ฝ่าย ไดรั้บ

ประโยชนร่์วมกนั 
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การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวยัทํางานโดยใช้ปัจจยั 

ด้านพฤตกิรรมการใช้บริการฟิตเนส ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ในการใช้บริการฟิตเนส และรูปแบบในการดาํเนินชีวติ 

The classification of undergraduate and working age group.                               

By the factors influence following ; fitness behaviors, priority of ingredient 

market in fitness services and life style 

ญาณี อมรขจรเดช1 และ นภวรรณ คณานุรักษ์2 

YaneeAmornkhajorndach and Napawan Kananurak 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มวยัทาํงานโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใช้

บริการ ส่วนประสมทางการตลาด และรูปแบบในการดาํเนินชีวิต” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้

บริการ รูปแบบในการดาํเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส 

ของกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มวยัทาํงาน โดยใชวิ้ธีการศึกษาเชิงปริมาณจากการทาํแบบสอบถามท่ีออกแบบจากแนวคิด

พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการดาํเนินชีวิต แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด และงานศึกษาวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยกลุ่มเป้าหมายประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มนกัศึกษา (อาย ุ18-23 ปี) และกลุ่มวยัทาํงาน (อาย ุ24-40 

ปี) ท่ีใช้บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 300 คน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกาํหนดข้ึน 

ตามแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ของ Kotler (2003) สามารถนาํมาใชใ้นการท่ี

จําแนกกลุ่มนักศึกษากับกลุ่มวยัทํางาน ด้านคุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก  ด้านการ

ติดต่อส่ือสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองความต้องการ และผลการศึกษาดังกล่าวมี 

ความสอดคลอ้งกบัความแตกต่างปัจจยัดา้นอาย ุมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูอ้อกกาํลงักายท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ,ส่วนประสมทางการตลาด,รูปแบบในการดาํเนินชีวิต,ฟิตเนส 

Abstract 

This questionnaire was made by real idea of customer behavior, life style, part of marketing and a rebated research. 

The target group is undergraduate (18-24 years old) and working age (24-40 years old) that live in Bangkok area 

total 300 persons. The part of marketing was fixed from the view of customer’s Kotler (2003), It can help to 

classification customer between undergraduate and working age group. The customer will receive vale about. 

Keywords: behaviors, component marketing, life style, fitness 
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1. บทนํา 
 

ในปัจจุบนัการออกกาํลงักายไดก้ลายมาเป็นค่านิยมหน่ึงของคนไทย โดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่น นกัศึกษา

มหาวิทยาลยั และกลุ่มคนวยัทาํงาน ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากการเติบโตของตลาดรวมสถานท่ีออกกาํลงักาย หรือ “ฟิต

เนส” จากเทรนด์การเล่นฟิตเนสแนวใหม่หรือ Functional Training ท่ีตอบโจทยก์ารเขา้สู่สังคมความเป็นเมืองท่ีมี

ความเร่งรีบมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นโมเดลฟิตเนสท่ีใชพ้ื้นท่ีและเงินลงทุนนอ้ย ซ่ึงในปัจจุบนักาํลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอย่าง

มากดว้ยลกัษณะการออกกาํลงักายท่ีเนน้การฝึกดว้ยท่าทางในชีวิตประจาํวนั เช่น การยกของและการลุกนัง่ ซ่ึงเป็นการ

ผสมผสานการออกกาํลงักายแบบ แอโรบิค (aerobic) และ แอนาโรบิค (anaerobic) เขา้ไปในโปรแกรมการออกกาํลงั

กายทาํให้สามารถย่นระยะเวลาการออกกาํลงักายจากราว 1-2 ชั่วโมงต่อวนั เหลือเพียง 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง และ

สามารถตอบโจทยก์ารเสริมสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและบริหารหัวใจไดใ้นโปรแกรมเดียว นอกจากน้ี การ

ออกกาํลงักายลกัษณะดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการใชน้ํ้าหนกัของร่างกายเป็นตวัตา้นทาน (body weight training) ทาํใหใ้ช้

พ้ืนท่ีและเงินลงทุนค่อนขา้งนอ้ย ท่ีมีทั้งผูป้ระกอบการเลก็ใหญ่เขา้มาในสนามการแข่งขนัการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ

น้ีเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี ในปี 2558 คาดว่าธุรกิจฟิตเนสโดยรวมจะมีมูลค่าตลาดกว่า 4,000 ลา้นบาท และมีอตัราการ

เติบโตอยู่ท่ี 10-20%ภาพรวมการแข่งขนัธุรกิจฟิตเนส คลบั ในปี 2558 มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากมี

ธุรกิจฟิตเนสแบรนดใ์หม่ท่ีเตรียมเขา้มาทาํตลาดอีก 2-3 แบรนด ์ทั้งจากกลุ่มประเทศทางตะวนัตกและในเอเชีย คาด

ว่าแบรนดใ์หม่ท่ีจะเขา้มาทาํตลาดเตรียมขยายสาขาอย่างนอ้ยไม่ตํ่ากว่า 10 สาขา โดยรูปแบบการแข่งขนัจะมุ่งเนน้

ในเร่ืองการบริการ และความหลากหลายของการออกกาํลงักาย ส่งผลใหต้ลาดฟิตเนสในปีน้ีจะขยายตวัไม่ตํ่ากว่า 

30% ปีน้ีสภาพเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองมีความชัดเจนมากข้ึน ส่งผลให้นักลงทุนกลา้ท่ีจะเดินหน้าลงทุน 

หลงัจากท่ีชะลอแผนการลงทุนไว ้ทาํใหต้ลาดฟิตเนสจะขยายตวัไดม้าก การแข่งขนัก็จะเพ่ิมมากข้ึนดว้ย แต่ทุกราย

จะไม่เน้นดา้นราคาแต่จะเน้นในเร่ืองของคุณภาพการให้บริการ และคลาสการออกกาํลงักายท่ีสนุกสนานและ

แตกต่างกนัไป  

 ดงันั้นจึงไม่ควรมองขา้มท่ีจะมองหาโอกาสใหม่ๆ กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีจะมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ท่ีคนไทยหันมาให้ความสนใจนั้นทาํให้ตลาดธุรกิจสินคา้และบริการเก่ียวกบัสุขภาพมีอตัราการเติบโตสูงและมีการ

แข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากสินคา้และบริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งแพร่หลายในทอ้งตลาด 

ธุรกิจเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ  หรือธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกับสุขภาพ เช่น สปอร์ตคลบั ฟิตเนส สปา เป็นต้น          

การแข่งขนัของธุรกิจฟิตเนสในปัจจุบนันั้นไม่ไดแ้ข่งขนักนัในเร่ืองของราคาอีกต่อไปแลว้ แต่แข่งขนักนัเร่ืองของ

บริการท่ีตรงใจผูบ้ริโภค เน่ืองจากปัจจุบนัคนไทยมีความตอ้งการฟิตเนสท่ีมีบรรยากาศดี สะอาด เพลิดเพลินกบัการมา

ออกกาํลงักาย ความสาํคญัของงานวิจยัสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตอ้งการท่ีจะศึกษาและมุ่งเนน้ถึง ปัจจยัพฤติกรรม

การใชบ้ริการ รูปแบบในการดาํเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเห็นวา่การศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้ทาํธุรกิจและผูท่ี้ตอ้งการจะ

ทาํธุรกิจฟิตเนส เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดพฤตกิรรมผู้บริโภค 

   (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 30-32) พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ 

และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และกาํจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือ

แนวคิด เพ่ือสนองความตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบ้ริโภค

เป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา  มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์  เพ่ือพยายามทําความเข้าใจ

กระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลพฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของ

ผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพ่ือพยายามทาํความเขา้ใจความ

ตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปกย็งัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคล

เ ช่ นครอบครัว  มิตรสหา ย  ก ลุ่มอ้า ง อิง  และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สินคา้และบริกรทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคมีการคน้หารายละเอียดในการซ้ือ การรายละเอียดในการใช ้การประเมินผลผลิตภณัฑ ์และ

การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Schiffman and Kanuk, 1994) 

 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ (Lifestyle) 

 (อดุลย ์ จาตุรงคกุล,2539 : 277) หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดท่ีนิยมนาํมาใชใ้นปัจจุบนั คือรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต(Lifestyle) อยูใ่นหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดเร่ืองจิตวิทยาและเหตุผล รูปแบบการดาํเนินชีวิตแสดง

ถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคและอธิบายลกัษณะพฤติกรรมต่างๆ ท่ีละเอียดและแม่นยาํกว่าหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วน

ตลาดเร่ืองประชากรศาสตร์การดาํเนินชีวิตของมนุษยท่ี์อยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑท่ี์ทุกคนใน

กลุ่มพึงถือปฏิบติั พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียวกนั นอกจากนั้นกลุ่มชั้นทางสังคมและ

วฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มวฒันธรรมเดียวกนัก็จะมีรูปแบบท่ีเรียกว่า“ทาํนองเดียวกนั”บุคคลผูเ้ป็น

สมาชิกของกลุ่มชั้นทางสังคมและวฒันธรรมท่ีกล่าวมาแลว้จะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีวิตหรือใชชี้วิต ตลอด

จนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมาเพ่ือใชใ้นสงัคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าวเราเรียกวา่“รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

(Life Style)”  

  แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  

  (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2549 หนา้ 81) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจ 

และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบัผูป้ระกอบการรายเดิมอีก ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงนาํทฤษฎีส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ นาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาดว้ย ดงัต่อไปน้ี Kotler, 2003  

 1. คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไรหรือกับใครส่ิงท่ีลูกค้าใช้

พิจารณาเป็นหลกัคือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บมอบเม่ือมีการเปรียบเทียบกบัเงินท่ีจ่าย 

ดงันั้นธุรกิจจะตอ้งเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองความดอ้งการของลูกคา้ไดจ้ริงจริง 

 2. ตน้ทุน (Cost to Customer) ตน้ทุนหรือเงินลูกคา้ยนิดีท่ีจะจ่ายสาํหรับการบริการนั้นตอ้งมีความคุม้ค่ากบั

การไดรั้บการบริการท่ีลูกคา้จะได ้ถา้ลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาท่ีสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ความคาดหวงัในบริการนั้นย่อมสูง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตามไปดว้ย ดงันั้นในการตั้งราคาค่าบริการ ธุรกิจจะตอ้งกาํหนดราคาท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายใหไ้ด ้เพ่ือนาํราคาดงักล่าว

ไปใชใ้นการลดค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ ทาํใหส้ามารถท่ีจะเสนอบริการในราคาท่ีลูกคา้ยอมรับได ้

 3. ความสะดวก (Convenience) ลูกคา้จะใชก้ารบริการกบัธุรกิจใด จะตอ้งสร้างความสะดวกให้กบัลูกคา้ 

ไม่วา่จะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใชบ้ริการ หากลูกคา้ไปติดต่อใชบ้ริการไดไ้ม่สะดวก ธุรกิจจะดอ้ง

ทาํหนา้ท่ีสร้างความสบายใหลู้กคา้ดว้ยการใหบ้ริการลูกคา้ถึงท่ีบา้นของลูกคา้หรือท่ีทาํงานลูกคา้ 

  4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ลูกคา้มกัมีความตอ้งการไดรั้บข่าวสารซ่ึงเป็นประโยชน์จากธุรกิจ 

ในขณะเดียวกนัลูกคา้ก็มีความตอ้งการในการติดต่อธุรกิจเพ่ือทาํใหข้อ้มูลความเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงธุรกิจ

จะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือท่ีจะใหมี้การรับขอ้มูลความเห็นดงักล่าวจากลูกคา้ ดงันั้นการ

ส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะเกิดความลม้เหลวหากมีการส่ือสารท่ีลม้เหลว 

  5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกคา้ทีจะมารับการบริการไม่วา่จะเป็นบริการท่ีมีจาํเป็นหรือเป็นการบริการ

ท่ีฟุ่ มเฟือย เช่น ดา้นความสวยความงาม ลูกคา้จะมีดอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดีจากผูใ้หบ้ริการ ตั้งแต่ลูกคา้

เร่ิมกา้วเทา้แรกเชา้มาจนถึงลูกคา้กา้วออกจากร้านนั้นไม่วา่จะเป็นคร้ังใดของการใชบ้ริการกต็าม หรือไม่วา่จะเป็น

พนกังานคนไหนท่ีใหบ้ริการลูกคา้กต็าม 

  6. ความสาํเร็จในการตอบสนองความดอ้งการ (Completion) ลูกคา้มุ่งหวงัให้ไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบ ไม่วา่จะเป็นการบริการดดัผม ผมท่ีออกมาจะตอ้งมีความเรียบร้อย ตรงกบัความตอ้งการ

ลูกคา้ หรือการเขา้รักษาอาการป่วย ไม่วา่ในโรงพยาบาลใดอาการป่วยจะตอ้งหาย ในแต่ละธุรกิจบริการ แมข้ั้นตอน

การใหบ้ริการจะมีความซบัซอ้น เพียงใดตอ้งจา้งพนกังานจาํนวนมากมายเพียงใด ลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้ รู้อยา่งเดียว

วา่ กระบวนในการใหบ้ริการตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งครบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่อง 

 7. ความสบาย (Comfort) ส่ิงแวดลอ้มในการให้บริการ ด้านอาคาร บริเวณเคาน์เตอร์บริการ ห้องนํ้ า 

ทางเดิน ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จะตอ้งสร้างความสบายตาและสร้างความสบายใจให้กบัลูกคา้ โดยเฉพาะหาก

ลูกคา้มาใชบ้ริการประเภทหรูหราฟุ่มเฟือยส่ิงเหล่านั้นจะตอ้งทาํใหค้วามทุกขท์างดา้นจิตใจและความสบายทางดา้น

ร่างกายไดบ้รรเทาเบาบางลงเช่นการนัง่ฟังเพลงของลูกคา้  

3. วธีิการศึกษา 

 ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวยัทาํงาน ท่ีใช้บริการฟิตเนสในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 123,000 คน (http://marketeer.co.th/2015/10/fitness-club-1015/) 

โดยผูวิ้จยัไดท้าํการเทียบสัดส่วนจาํนวนประชากร     เพ่ือจาํกดัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใหเ้หลือเฉพาะช่วงอาย ุ18-40 ปี 

ท่ีตอ้งการศึกษา คาํนวณโดยการเทียบสัดส่วนประชากรไดป้ระชากรกลุ่มนกัศึกษาอาย ุ18-23 ปี และกลุ่มวยัทาํงาน

อายุ 24-40 ปี ท่ีใช้บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร ไดป้ระชากรทั้ งส้ิน 67,650 คน อา้งอิงจากเว็บไซด์ 

กรมการปกครอง(2557). รายงานสถิติประชากรและบา้นประจาํปี 2557  

  กลุ่มตวัอย่าง ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเทียบหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ Krejcie and Morgan ใน

ตารางท่ี 1 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัควรทาํการศึกษาเท่ากบั 384 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นค่าสูงสุดของขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากร 1 ลา้นคน แต่ผูวิ้จยัมีความประสงค์เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 

300 คนเน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ จึงส่งผลให้ระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 

http://marketeer.co.th/2015/10/fitness-club-1015/
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±4.23% โดยคํานวณจากhttp://www.surveysystem.com/sscalc.htmโดยใช้สูตรของ Krejcie and Morgan (1970) 

ส่วนการวิจยัเพ่ือจาํแนกความแตกต่างท่ีตอ้งใชส้ถิติประเภท Discriminant Analysis จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใช้

ตอ้งมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มย่อยท่ี

จะนาํมาเปรียบเทียบกนัตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 20 คนและมีมากกว่าจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวั

แปรตน้ทั้งหมดอยา่งนอ้ย 1 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งสะดวกจากผูใ้ชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส โดยการแจกแบบสอบถาม

ท่ีบริเวณหนา้สถานบริการฟิตเนส โดยแจกแบบสอบถามหลงัจากท่ีผูม้าใชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการแลว้ โดยไม่รบกวน

การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีแต่อยา่งใด มีทั้งการแจกแบบสอบถามโดยใหผู้ม้าใชบ้ริการตอบแบบสอบถามเอง ซ่ึงผูวิ้จยั

เป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง แบบสอบถามจาํนวน 300 ชุด  

ขั้นที่ 1 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 กลุ่มการปกครอง โดยสุ่มจบัฉลากเลือกเขตใดเขต

หน่ึงหน่ึง เป็นตวัแทนจากกลุ่มการปกครองทั้ง6 กลุ่มให้เหลือเพียง 6 เขตการปกครองดงัน้ี ฟิตเนสกลุ่มกรุงเทพ

กลาง กลุ่มกรุงเทพใตก้ลุ่ม กรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต ้ 

ขั้นที่ 2 ผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล

โดยนําแบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไวไ้ปทาํการจัดเก็บข้อมูล ณ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ตามเขตต่างๆ เขตดินแดง          

We fitness Esplanade รัชดา , Fit ness 7 เขตสวนหลวง Hollywood Fitness,  นาวส์ ฟิตเนส แอนด ์โยคะ เขตบางเขน

อนันต์ไลน์ ฟิตเนส Anunline Fitness (สาขารามอินทรา), Fitness Focus Club เขตบางกะปิ ฟิตเนสเฟิรส์ท เดอะ

มอลล ์บางกะปิ, Yoga & Me (โยคะแอนดมี์) CDC เขตธนบุรี Jolly Fitness Center เขตธนบุรี Fitness First (ฟิตเนส 

เฟิร์ส) The Mall Tahpra เขตภาษีเจริญ ศูนยกี์ฬากนัอริ (Kan Ari Sport Club) , ซีเอม็ ฟิตเนส ซ่ึงเป็นสถานท่ี ท่ีกลุ่ม

ประชากรตวัอยา่ง ตอ้งเขา้มาใชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การคัดเลือกคําถามท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์                

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดย

ใชก้ารทดสอบ Chi-Square การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช ้Discriminant Analysis การวิเคราะห์

ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis การวิเคราะห์ความสําคญัของคาํถามท่ีใช้ในการ

จาํแนกกลุ่ม และการอธิบายลกัษณะสาํคญัท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบักลุ่มประชากร  

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จาํแนกตามเพศ เพศหญิงร้อยละ 50.3 และเพศชายร้อยละ 49.7 

การแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่งคือ 18-23 ปี และ 24-340 ปี ร้อยละ 50.0 เท่ากนัทั้งสองกลุ่ม ระดบัการศึกษาสูงสุด

ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งคือปริญญาตรี ร้อยละ 64.7 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 19.0 สูงกวา่

ปริญญาตรี ร้อยละ 13.0 และอนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 3.3 อาชีพกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อย

ละ 50.0 รองลงมาคือลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั ร้อยละ 24.4 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.3 คา้ขาย/ธุรกิจ
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ส่วนตวั 5.0 และนอ้ยท่ีสุด คือ แม่บา้น ร้อยละ 0.3 ช่วงรายได้เฉลีย่ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งคือ ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ร้อยละ 33.3 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.4 รายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 23.3 

รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 6.0 และรายไดเ้ฉล่ีย 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 2.7 

สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ย Discriminant Analysis 

Discriminant Function จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มนกัศกึษาและกลุ่มวยัทาํงานทีม่ผีล

ต่อการใชบ้รกิารฟิตเนส ผลการวเิคราะหค์า่ทางสถติไิดด้งันี้ 

- มคีวามสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่ม ทีร่ะดบันยัสาํคญั เทา่กบั 0.000 

- มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (R2) เทา่กบั 28 % 

- มคีวามถกูตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เทา่กบั 75 % ซึง่มคีา่มากกว่า เกณฑ ์1.25 เทา่ ของ cpro 

ทีม่คีา่เทา่กบั 63 % 

- มคีวามถกูตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มที ่1 เทา่กบั 77.3% และพยากรณ์กลุ่มที ่2 เทา่กบั 72.7% 

การพจิารณาความสามารถในการจาํแนกกลุ่ม โดยพจิารณาจากค่า Wilk’s Lambda โดยมคี่าเท่ากบั 

0.716 ระดบันัยสําคญัทางสถติเิท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทีก่ําหนดคอื 0.05 หรอื ระดบัความ

เชือ่มัน่รอ้ยละ 95 จงึสรปุไดว้่ากลุ่มนกัศกึษาและกลุ่มวยัทาํงานมคีวามแตกต่างในพฤตกิรรมการใชบ้รกิารฟิตเนส 

สามารถอธบิายไดว้่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศกึษาและกลุ่มวยัทาํงานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารฟิตเนส มคี่า R2 มคี่าเท่ากบั 28 เปอรเ์ซน็ต์ โดยค่าทีไ่ดห้ากมคี่าสงูแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการ

จาํแนกกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ี

การคํานวณความถูกต้องแม่นยําในการพยาการณ์ทัง้หมด (Hit Ratio) เท่ากบัร้อยละ 75 ซึ่งมีค่า

มากกว่า 1.25 เท่าของ Cpro ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 63 สามารถอธบิายไดว้่าสมการเสน้ตรงในการศกึษาครัง้นี้ม ี

การคาํนวณหาจุดแบ่งแยก (Cutting Score) โดยมกีารแสดงค่ากลางของแต่ละกลุ่มในทีน่ี้เรยีกว่า Discriminant 

Score โดยกลุ่มนักศกึษาทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารฟิตเนส มคี่ากลางน้อยกว่า -0.627 ส่วนกลุ่มวยัทาํงานทีม่ ี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารฟิตเนสมคี่ากลางมากกว่า 0.627 จากนัน้จงึนําค่ากลางของแต่ละกลุ่มมาคาํนวณหาจุด

แบ่งแยกระหว่างสองกลุ่ม (Cutting Score) ไดค้า่เทา่กบั 0.000 

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนส รูปแบบการดําเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสําคัญต่อการใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มนักศึกษา 

พฤตกิรรมการใช้บริการของกลุ่มนักศึกษาและวยัทํางาน 

 การอภิปรายผลการศึกษาของทั้งกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มวยัทาํงาน เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนส 

ผูวิ้จยัจะใชแ้นวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws และ 1H การศึกษาแบ่งพฤติกรรมการซ้ือ Schiffman and Kanuk (1994) 

มาใชใ้นการอภิปรายผลการศึกษาท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากบทท่ี 2 เป็นสาํคญั ทั้งน้ี การ

อภิปรายจะวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative) เพ่ือช้ีให้เห็น “ความเหมือน-แตกต่าง” ของผลการศึกษาท่ีได้

จากงานวิจยัท่ีเกิดข้ึน ในประเด็นคาํถามแต่ละองคป์ระกอบของพฤติกรรมการใชบ้ริการฯ จากค่าคะแนนเฉล่ียมาก

ท่ีสุด และการจาํแนกระดบัค่าคะแนน 5 ระดบั (เห็นดว้ย: นอ้ยท่ีสุด-นอ้ย-ปานกลาง-มาก-มากท่ีสุด) ของทั้งสอง

กลุ่มเป้าหมาย และช้ีใหเ้ห็นความสอดคลอ้ง คลา้ยคลึง หรือแตกต่างกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีไดท้าํการศึกษามาดว้ย  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1172 

 

รูปแบบการดาํเนินชีวติของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวยัทํางาน 

 การอภิปรายผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มวยัทาํงาน ผูวิ้จยั

นาํผลการศึกษาท่ีไดมี้การออกแบบจากแนวคิดรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Life Style) ซ่ึงมีองคป์ระกอบสามประการท่ี

สําคญัคือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ไปสร้างขอ้คาํถามเพ่ือคน้หา

รูปแบบการดาํเนินชีวิตในแต่ละดา้นดงักล่าวมาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มอาจมีค่าคะแนนเฉล่ียในขอ้คาํถามแต่

ละดา้นมากท่ีสุด และและการจาํแนกระดบัค่าคะแนน 5 ระดบั (ความถ่ี: ไม่เคยทาํเลย-นอ้ยคร้ังท่ีจะทาํ-ทาํบา้งเป็น

บางโอกาส-ทาํบ่อยๆ-ทาํเป็นประจาํ)  

การจาํแนกตามส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการใช้บริการ 7Cs ของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวยัทํางาน 

 การอภิปรายผลการศึกษาท่ีไดใ้นดา้นการจาํแนกส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ริการ

ฟิตเนส 2 กลุ่ม คือกลุ่มวยันกัศึกษาและกลุ่มวยัทาํงาน ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบประเด็นขอ้คาํถามโดยยึดส่วนประสมทาง

การตลาดหรือปัจจยัดา้นธุรกิจตลาดบริการ (7 P’s of marketing) (Kotler, 1997, p. 92) ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้จะ

ไดรั้บ (Customer Value) ดา้นตน้ทุน (Cost to Customer) ดา้นความสะดวก (Convenience) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

(Communication) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Caring)  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) และดา้นความ

สบาย (Comfort) ทั้งน้ี ในการอภิปรายผูวิ้จยัจะหยิบยกเฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดในแต่ละกลุ่ม 

นาํมาอภิปรายให้เห็นความเหมือนและแตกต่างของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และจาํแนกระดบัความตอ้งการ 5 ระดบั 

(ความตอ้งการ: ไม่ตอ้งการอย่างยิ่ง-ไม่ตอ้งการ-เฉยๆ-ตอ้งการ-ตอ้งการอย่างยิ่ง) จากนั้น นาํมาเทียบเคียงความสอดคลอ้ง 

คลายคลึง และแตกต่างจากงานศึกษาท่ีผูวิ้จยัไดท้บทวนก่อนหนา้ 

การอภิปรายปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนส รูปแบบการดําเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาดที่

มคีวามสําคัญต่อการใช้บริการฟิตเนสที่สามารถใช้ในการจาํแนกกลุ่มนักศึกษา กบักลุ่มวยัทํางาน 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติ ANOVA ในขอ้คาํถามแต่ละประเด็น

ของพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนส รูปแบบการดาํเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ใชบ้ริการฟิตเนสท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มนกัศึกษา กบักลุ่มวยัทาํงาน ผลการศึกษาท่ีได ้พบว่ามีเฉพาะบาง

ดานเท่านั้น ท่ีมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัสองกลุ่ม ดงัน้ี 

ด้านพฤตกิรรมการใช้บริการฟิตเนสที่สามารถใช้ในการจาํแนกสองกลุ่ม 

ผลการศึกษา พบว่า ขอ้คาํถามท่ีมีค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการจาํแนกปัจจยัพฤติกรรม

การใชบ้ริการฟิตเนสของกลุ่มนกัศึกษา กบักลุ่มวยัทาํงาน มีนยัสาํคญัทางสถิติในไม่ทุกดา้น โดยขอ้คาํถามดา้นท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติของสองกลุ่มแตกต่างกนั ไดแ้ก่  ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นสถานท่ี ดา้นรูปแบบท่ี ดา้นช่วงเวลาใช้

บริการ ดา้นระยะเวลาการเขา้ใชบ้ริการ ดา้นประเภทการออกกาํลงักาย ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าโดย

ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มวยัทาํงาน มีความแตกต่างกนัในทุกดา้น 

ยกเวน้ ดา้นความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการฟิตเนส ไม่ปรากฏค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัของสองกลุ่มแต่อย่างใด 

จากผลการวิจยั โดยส่วนใหญ่ พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการนิยามความหมาย “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” ของแองเจิล 

คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ท่ีว่า ”พฤติกรรมการบริโภคเป็นการกระทาํของ

บุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชสิ้นคา้และบริการ  และสามารถนาํมาใชใ้นการ

อธิบายกระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior) ในดา้นสาเหตุทาํให้เกิด ส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1173 

 

และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า 

ผลการศึกษาไดย้ืนยนัวา่กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัในหลายดา้น (สิปปศิณี บาเรย์

, 2555,น. 20) ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล สถานท่ี รูปแบบการใชบ้ริการ ช่วงเวลา ระยะเวลา และประเภทการออกกาํลงักาย 

และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตติพงษ ์ล้ิมประจนัต ์(2552) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัไปตามปัจจยัส่วนบุคคล  นอกจากน้ี ผลการศึกษาไม่พบนยัสาํคญัทางสถิติในดา้นความถ่ี

ในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัของสองกลุ่มแต่อย่างใดซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของชยกร แก่นสน (2551) ท่ีพบว่า

ปัจจยัดา้น อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษามีผลต่อจาํนวนคร้ัง ในการใชบ้ริการต่อเดือนและรูปแบบการออกกาํลงักาย 

ด้านรูปแบบในการดําเนินชีวิตของผู้ใช้บริการฟิตเนสที่สามารถใช้ในการจําแนกความแตกต่างของสองกลุ่ม  

 ผลการศึกษา พบว่า การจาํแนกปัจจยัดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบในการดาํเนินชีวิต กิจกรรม และ

ความสนใจ ของกลุ่มนกัศึกษากบักลุ่มวยัทาํงาน มีค่านยัสาํคญัทางสถิติไม่ทุกดา้น โดยขอ้คาํถามในแต่ละดา้นท่ีมีค่า

นยัสําคญัทางสถิติมี 2 ดา้น คือ ดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ และดา้นความคิดเห็น 

ส่วนดา้นท่ีไม่มีขอ้คาํถามท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติเลย คือ ดา้นรูปแบบในการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ทั้งการเดินเลือก

ซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้ การทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (อาหารคลีน) การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ และการ

แสวงหาร้านอาหารอร่อยๆ รับประทานนอกบา้น ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัของสองกลุ่มแต่อยา่งใด 

จากการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรินยา สงค์ประเสริฐ (2554) ท่ีไดศึ้กษารูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตในดา้นความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ (ความเห็น) ส่งผลต่อการบริโภคคอนโดมิเนียมระดบัหรูหรา

ในอาํเภอหัวหินอย่างมีนยัสําคญัในทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แต่การศึกษาดงักล่าว

ไม่ไดก้ล่าวถึงการจาํแนกกุล่มเป้าหมายตามช่วงวยัแต่อย่างใด และการศึกษาดงักล่าว และกล่าวไดว้่าการวิจยัคร้ังน้ี 

สนบัสนุนแนวคิดรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Life Style) (Antonides & Raaij, 1998) ซ่ึงกล่าวว่ารูปแบการดาํเนินชีวิต

เป็นผลของลกัษณะต่างๆของพฤติกรรมและทศันคติต่างๆ ของกลุ่มคนท่ีต่างกนั ซ่ึงเป็นการศึกษาแบ่งกลุ่มตาม

ลกัษณะรูปแบบการดาํเนินชีวิตซ่ึงเป็นการวดัองคป์ระกอบสามประการท่ีสาํคญัคือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จึงสนบัสนุนรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั

ของสองกลุ่มเฉพาะประเด็น คือ ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) เท่านั้น ส่วนประเดน็กิจกรรม

(Activities) ไม่มีค่านยัสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างกนัแต่อยา่งใด  

 ด้านความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการใช้บริการฟิตเนส  การอภิปรายผลการศึกษา ในแต่ละ

ดา้นท่ีผูวิ้จยันาํมาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ของ Kotler (2003) (อา้งถึงใน ชยัสมพล 

ชาวประเสริฐ 2549 หนา้ 81) ทั้งน้ี จากการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีสามารถ

ใชใ้นการจาํแนกปัจจยัดา้นความดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการฟิตเนส 

ของกลุ่มนกัศึกษากบักลุ่มวยัทาํงานไดน้ั้น มีจาํนวน 6 ดา้น (จากทั้งหมด 7 ดา้น) ไดแ้ก่ 1. ดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 

(Customer Value)  2. ดา้นตน้ทุน (Cost to Customer) 3. ดา้นความสะดวก (Convenience) 4. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

(Communication)  5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Caring) 6. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) ส่วนด้าน

สุดทา้ย คือ ดา้นความสบาย (Comfort) พบวา่ ทุกขอ้คาํถามไม่ปรากฏค่านยัสาํคญัทางสถิติแต่อยา่งใด 
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 5.  สรุปผลการศึกษา  

 สามารถสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี ตาม

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ของ Kotler (2003) สามารถนาํมาใชใ้นการท่ีจาํแนก

กลุ่มนกัศึกษากบักลุ่มวยัทาํงาน ไดเ้ฉพาะ 6 ดา้น ดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก  ดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ส่วนดา้นความสบาย ไม่สามารถนาํมาใช้

ในการจาํแนกส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ทั้งสองกลุ่มได้แต่อย่างใด และผลการศึกษาดงักล่าวมีความ

สอดคลอ้งกบัพนิดาอภิชาติ, อรพินทร์ เยาวรัตน์ และอญัชลี พงคเ์จริญพิทย ์(2552) ท่ีพบว่าความแตกต่างปัจจยัดา้น

อายุ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูอ้อกกาํลงักายท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 (นอกเหนือจาก

ปัจจยัดา้นอาชีพ รายได ้และความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ)  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัจดัทาํขอ้เสนอแนะส่วนหลกั คือ ขอ้เสนอแนะจาก

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นทางกลยทุธ์ การลงทุน การวางแผนทางการตลาด และ

อีกขอ้เสนอหน่ึง คือ ขอ้เสนอเพ่ือการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป การกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจใหต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย

ผูบ้ริโภค เป็นหวัใจหลกัท่ีสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ทั้งน้ี จากผลการวิจยัสามารถนาํผลการศึกษาเก่ียวกบั

พฤติกรรม รูปแบบการดาํเนินชีวิต และความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ลูกคา้ ดงัน้ี  

 พฤตกิรรมการใช้บริการของกลุ่มวยันักศึกษา และวยัผู้ใหญ่  

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ากลุ่มประชากรวยัแรงงานท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ท่ียงัอยู่ในวยัแรงงานมกัพบว่า

เป็นกลุ่มท่ีไม่นิยมออกกาํลงักาย เน่ืองจากมีเหตุผลว่าไม่สามารถบริหารเวลาได ้ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มวยั

ทาํงานและกลุ่มวยัผูใ้หญ่ต่างนิยมท่ีจะใชบ้ริการในช่วงตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป ในระดบัมาก (ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 

3.63 และ 4.14 ตามลาํดบั) จึงควรมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นราคา (Price) เขา้มาช่วงสร้างแรงจูงใจ ผ่าน

การจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได ้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษามีขอ้

คน้พบเพ่ิมเติมว่า กลุ่มวยัทาํงานโดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการฟิตเนส ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นตน้

ไป มากกวา่กลุ่มนกัศึกษา ขณะท่ีกลุ่มนกัศึกษาจะมีแนวโนม้การเขา้ใชบ้ริการช่วงเวลา 12.00-16.00 น. มากกวา่กลุ่ม

วยัทาํงาน สาเหตุสาํคญัท่ีกลุ่มวยัทาํงานนิยมท่ีจะออกกาํลงักายในช่วงเวลาดงักล่าว เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาว่าง

จากการทาํงานท่ีค่อนขา้งจาํกดั และมกัเป็นการใชบ้ริการหลงัเลิกงาน   

 ความน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ วตัถุประสงค์ในการใช้บริการฟิตเนสของทั้ งสองกลุ่มมุ่งให้

ความสําคญัท่ีความแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มวยัศึกษามุ่งให้ความสําคญักบัการลดนํ้ าหนักในระดบัมาก (ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ีย 4.12) แต่วยัทาํงานกลบัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพท่ีแข็งแรงในระดบัมากท่ีสุด (ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.33) แสดงให้

เห็นทศันคติหรือความคาดหวงัต่อการใชส้ถานบริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ดงันั้น การเพ่ิมความรู้ใหก้บั

พนกังานในการแนะนาํวิธีการออกกาํลงักายเพ่ือลดนํ้าหนกั หรือเพ่ือสุขภาพจึงมีความสาํคญัในการสร้างความพึง

พอใจให้ผูรั้บบริการ หรือมีการจดัโปรแกรมหรือหลกัสูตรการลดนํ้ าหนักดว้ยการออกกาํลงักาย ควบคู่กบัการ

ควบคุมอาหาร และพฤติกรรมดา้นสุขภาพสําหรับกลุ่มวยันกัศึกษาอาจเป็นทางเลือกท่ีสาํคญั และนาํมาแกปั้ญหา

นกัศึกษานิยมใชบ้ริการในรูปแบบคร้ังคราว เปล่ียนมาเป็นมีกาํหนดระยะเวลายาวนานมากยิ่งข้ึน 
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 รูปแบบการดาํเนินชีวติของผู้ใช้บริการกลุ่มวยันักศึกษา และวยัผู้ใหญ่  

 ผลการศึกษาน่าสนใจท่ีว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของทั้งกลุ่มวยันกัศึกษาและวยัทาํงานโดยส่วนใหญ่

นิยมท่ีจะเลือกซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุดในระดบัทาํบ่อยๆ ทั้งสองกลุ่ม (ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.84 และ3.93) แต่

การเท่ียวชอบป้ิงตามสถานท่ีดงักล่าว ดงันั้น จุดแข็งสําคญัในการเลือกสถานท่ีอาจนาํประเด็นรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตทั้ งสองกลุ่มมาใช้ในการเลือกทําเลท่ีมีจุดแข็งท่ีสูงท่ีสุด คือ การลงทุนสถานบริการฟิตเนสในบริเวณ

หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงอยู่ในบริเวณท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม สาํนกังาน และมหาวิทยาลยั จะสามารถดึงความสนใจ

และความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ไดท้ั้งสองกลุ่มเป้าหมาย 

 ส่วนในกลุ่มวยัทาํงาน ผลการศึกษาพบว่า ใหค้วามสาํคญักบัการมีรูปร่างท่ีดีมากยิ่งข้ึน เพราะส่งผลต่อ

บุคลิกภาพท่ีดีไดร้ะดับทาํเป็นประจาํ (ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.22) ผูป้ระกอบการอาจใช้ผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ี จดั

โปรแกรมออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพและการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี โดยการเตรียมการเร่ืองขององคค์วามรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science) ควบคู่กบัการดูแลใบหนา้และผิวพรรณ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพและ

เป็นประเดน็ความสนใจในกลุ่มวยัทาํงานมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัทาํบ่อยๆ (ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.77) โดยอาจดัโปรแกรมใน

รูปแบบพนัธมิตร (Partnership) กบัผูป้ระกอบการท่ีมีความถนดัเร่ืองผิวพรรณเขา้มาช่วงสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั

ผูรั้บบริการมากยิ่งข้ึนได ้

 ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

  1. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนส กบัความตอ้งการดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูรั้บบริการสถานบริการฟิตเนส 

  2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีส่งผลต่อ

แนวโนม้ความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูรั้บบริการสถานบริการฟิตเนส 

  3. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ รูปแบบการดาํเนินชีวิต และความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสในกลุ่มประชากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ  พ้ืนท่ีเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั (เช่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น) และพ้ืนท่ีในเขตชนบทบางแห่ง 

  4. การศึกษาแนวทางกาํหนดความเหมาะสมในการกาํหนดกลยุทธ์ตามแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดของในมุมมองธุรกิจ (7P’s) หรือมุมมองของลูกคา้ (7C’s) โดยจาํแนกตาม ลกัษณะทางอาชีพท่ีแตกต่างกนั 

และผูป้ระกอบการท่ีมีสถานท่ีตั้ งสถานบริการฟิตเนสแตกต่างกัน เช่น ภายในร้ัวมหาวิทยาลยั บริเวณชุมชน 

คอนโดมิเนียม หา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือผักเกษตรอนิทรีย์ ตามระดับการให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการตัดสินใจซ้ือ 

Cluster of Consumer Buying Organic Vegetables on Marketing Mix 

ทพิาพร สาโรวาท1 และ ดร.สวรส ศรีสุตโต2 

Tipaporn Sarowart and Dr.Sawaros Srisutto 

  

 

บทคดัย่อ 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อ และเพ่ือเป็นการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อผกัเกษตรอินทรียโ์ดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือผกัเกษตรอินทรีย ์โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาํนวน 200 ชุด อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

ในส่วนของค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยวิธี Hierarchical 

และ K-Means Cluster Analysis และวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA ซ่ึงสามารถ

ทาํใหแ้บ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเนน้การส่งเสริม กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเนน้ผลิตภณัฑ ์และกลุ่มท่ี 

3 กลุ่มทัว่ไป 

 คาํสาํคัญ: 1.การแบ่งกลุ่ม, 2.พฤติกรรมการซ้ือ, 3.ผักเกษตรอินทรีย์ , 4.ส่วนประสมทางการตลาด  

 

Abstract 

     The purpose of this research is to investigate the level of  importance of the marketing mix study the consumers’ 

behaviors on organic vegetables and, to group marketing segment by using cluster analysis. A number of 200 

questionnaires were applied to collect the data and were analyzed by descriptive statistics in terms of the frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The statistics of Hierarchical and K-Means Cluster Analysis was used 

to grouped consumers, and then One way ANOVA was used to investigate the different groups. The results shown 

that consumers could be segment into three groups. These groups named the focus on promote group, product 

concern, and the general group. 

Keywords: 1.Cluster Analysis, 2.Buying Behavior, 3.Organic Vegetable, 4.Marketing mix  
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิมมีการขยายตวัทางดา้นเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึนโดยไดมี้การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมเป็น

จาํนวน 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 และในสดัส่วนของฟาร์มท่ีไดรั้บตรารับรองมาตรฐานมีจาํนวน 9,961 ฟาร์ม 

ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของผูป้ระกอบการในแง่ของการแปรรูปเกษตรอินทรียท่ี์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย

ในปัจจุบนัผกัส่วนใหญ่มีการปนเป้ือนของสารเคมีและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดมี้การหนัมาใส่ใจในสุขภาพของตนเอง

และเป็นการหลีกเล่ียงโรคภยัไขเ้จ็บ ซ่ึงผูบ้ริโภคเองไม่ไดม้องแค่รสชาติเพียงอย่างเดียว แต่ไดห้นัมามองในแง่ของ

ความสะอาด ความปลอดภยัของอาหารท่ีบริโภคเขา้ไป โดยสินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นสินคา้ท่ีมีการเปิดกวา้งในตลาด 

และร้านคา้ท่ีมีการขายสินคา้หรือผกัเกษตรอินทรียไ์ดมี้จาํนวนมากข้ึนตามไปดว้ย โดยร้านคา้ท่ีเราไดท้าํการศึกษา

ต่อไปน้ี มีจาํนวน 2 ร้าน คือ Lemon Farm และ Golden Place เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร

และเป็นร้านคา้ท่ีเนน้สินคา้สาํหรับผูท่ี้รักสุขภาพและเป็นคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงร้านคา้ท่ีไดก้ล่าว

มาน้ี เป็นร้านคา้ท่ีนิยมในเร่ืองของสินคา้จากเกษตรอินทรีย ์ เน่ืองจากร้าน Lemon Farm เนน้กลุ่มอาหารพืชผลท่ีได้

จากเกษตรอินทรีย ์และร้าน Golden Place เป็นร้านท่ีเนน้ใหผู้บ้ริโภคไดสิ้นคา้ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล 

โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือผกัเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค ท่ี

ส่งผลต่อระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อผกัเกษตรอินทรีย ์และเป็น

การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อผกัเกษตรอินทรียโ์ดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการรับรู้ถึงโอกาสของการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือช่องว่าง ทาํให้รู้ถึงการจดักลุ่ม

ลูกคา้เพ่ือวางเป้าหมายของการแบ่งกลุ่มในการซ้ือผกัและช่วยในการกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา ซ่ึงผลวิจยัท่ีได้

จะช่วยในการจดักลุ่มลูกคา้ พนกังานหรือสินคา้ เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของธุรกิจ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing) 

กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด มีความสําคัญในการวิเคราะห์และหาโอกาสทางการตลาด ตามแนวคิด STP 

Marketing โดยเป็นการแบ่งตลาด (Segmentation) ซ่ึงประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด คือ ทาํให้ทราบถึงความ

ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ มองเห็นโอกาสทางการตลาด สามารถวางตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัตลาดนั้นๆ 

มีการกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) เพ่ือเป็นการประเมินและเลือกส่วนตลาด ทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ(์Positioning) เพ่ือเป็นการสร้างและรักษาแนวความคิดในใจลูกคา้ เม่ือเทียบกบั

คู่แข่ง ทาํให้สินคา้น่าจดจาํผลิตภณัฑ ์โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริงต่อไป  (สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์, ภาวนา 

สายชู, 2552) 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

      ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2552 : 80-81) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม

การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
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1.ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายในตลาด การใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong and Kotler , 2009 : 616) 

2.ราคา หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้หรือคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชน์ท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ี

จ่ายไป 

3.การจดัจาํหน่าย คือ ช่องทางของการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการเพ่ือออกสู่ตลาดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

4.การส่งเสริมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อสินคา้และบริการ โดยใชก้ารจูงใจเพ่ือให้

เกิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจาํ โดยมีผลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, walker 

and Stanton , 2007 : 677) เป็นการส่ือสารกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมในการซ้ือ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ (2550 : 11) กล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หา

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคโดยใชค้าํถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือคน้หาคาํตอบเก่ียวกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H Who, What, Why, When, Where, Whom, How เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการ (7 ’s) ซ่ึง

ประกอบดว้ย Occupant, Objects, Objectives, Organizations, Occasion, Outlets และ Operations ดงันี ้

1. ใครบา้งอยใูนตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นคาํถามเพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร(What)เป็นคาํถามเพ่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์(Object) 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ(Why)เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 

4. ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ(Who)เป็นคาํถามเพ่ือต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ 

(Organizations) 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากร คือ ผูบ้ริโภคผกัเกษตรอินทรียใ์นกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปีข้ึนไป ไดอ้า้งอิงจาํนวน

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ของปี 2557 จาํนวน 4,168,454 คน ซ่ึงจากผลวิจยัเชิงสํารวจปี 2557 พบว่า ร้อยละ 

86.9 หรือ 3,622,587 คน เป็นผูบ้ริโภคผกัเกษตรอินทรีย ์และร้อยละ 13.1 หรือ 546,067 คน เป็นผูท่ี้ไม่บริโภคผกั

เกษตรอินทรีย ์(ท่ีมา:เอแบคโพล เร่ือง ออร์แกนิกไลฟ์ในสไตลค์นกรุงฯ)  

   กลุ่มตวัอย่าง จาํนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน ดงันั้นจึงซ่ึงทางผูวิ้จยัไดอ้า้งอิงจากตารางการ

สุ่มตวัอย่างสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้±5 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล กาํหนดวิธีไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เลือกตวัอยา่งเฉพาะร้านคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกเกบ็เฉพาะผกัเกษตรอินทรีย ์2 ร้านใหญ่ๆ คือ 1.ร้าน Lemon Farm 

2. ร้าน Golden Place ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเลือกสาขา เป็นเก็บ
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ตวัอย่างเท่ากนั 10 สาขา แบ่งเป็น Lemon Farm 6 สาขา จากทั้งหมด 13 สาขา ประกอบดว้ย สาขาประชาช่ืน สาขา

สุขุมวิท 39 สาขาเพชรเกษม สาขาพาราไดซ์ สาขาชิดลม สาขาทองหล่อซอย 2 และ Golden Place 4 สาขา จาก

ทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดว้ย สาขาพระราม9 สาขาศิริราช1 สาขาศิริราช2 สาขาม.เกษตร รวมไดท้ั้งหมด 200 

ตวัอย่าง จากนั้น ขั้นตอนท่ี 3  การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เก็บกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ18 ปี

ข้ึนไป ท่ีมาซ้ือในสาขาตามท่ีระบุ  

     การวิเคราะห์ข้อมูล ใชวิ้ธีสถิติเชิงพรรณนามาอธิบาย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการ

แบ่งส่วนตลาดโดยวิธี Hierarchical เพ่ือกาํหนดกลุ่มย่อย และ K-Means Cluster Analysis เพ่ือทาํการวิเคราะห์ความ

แตกต่างของแต่ละส่วนดว้ยวิธี One Way ANOVA และทาํการวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย 

Chi-Squared Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     จากกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.00) มีอายุอยู่ในช่วง 26-

33 ปี (ร้อยละ 30.00) มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 66.50) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ

58.00) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 35.00) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 56.00) และ

จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีจาํนวน 4-5 คน (ร้อยละ 43.50) 

 

    ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภค 

     จากการศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั โดยสามารถแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

     ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัท่ีสูงท่ีสุด คือ การมีตรารับรองบนบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 

4.445) และระดบัความสาํคญัท่ีตํ่าท่ีสุด คือ การระบุวนัหมดอายขุองผกั (ค่าเฉล่ีย 3.565) 

     ดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัท่ีสูงท่ีสุด คือ ความเหมาะสมระหว่างราคากบัปริมาณของผกั

เกษตรอินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย 4.140) และระดบัความสาํคญัท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณประโยชน์ของ

ผกัท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.590) 

     ด้านสถานท่ี พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดับความสําคัญท่ีสูงท่ีสุด คือ ผกัเกษตรอินทรีย์สามารถหาซ้ือได้ทั่วไป 

(ค่าเฉล่ีย 4.120) และระดบัความสาํคญัท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ร้านท่ีท่านซ้ือมีการบริการส่งผกัให้ท่านถึงบา้น และร้านคา้มี

บริการขายผกัเกษตรอินทรีย ์(Organic) ผา่นออนไลน ์(ค่าเฉล่ีย 2.995) 

     ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีสูงท่ีสุด คือ การมีส่วนลดสาํหรับผกัท่ีร่วม

รายการ (ค่าเฉล่ีย 4.105) และระดบัความสาํคญัท่ีตํ่าท่ีสุด คือ มีโฆษณาผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) ตามส่ือต่างๆ เช่น 

Internet ใบปลิว แผน่พบั TV (ค่าเฉล่ีย 3.240) 
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ส่วนที่ 3 การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือผักเกษตรอินทรีย์ (Organic) ตามระดับการให้ความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ดงัน้ี 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑ ์

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียดา้นราคา 

 

 

 

 

 

3.268

4.071

4.23

3.25

3.286

3.929

4.188

4.5

4.333

4.219

4.292

4.635

3.938

4.771

4.406

2.625

3

4.229

3.87

4.445

3.839

3.565

3.7

4.34

ผกั สามารถเก็บไดน้านกวา่ผกัทัว่ไป

การมีตรารับรองมาตรฐานระบุบนบรรจุภณัฑข์อง…

ผกัมีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด

มีการระบุวนัหมดอายขุองผกัอยา่งชดัเจน

ยีห่อ้ของผกั มีความน่าเช่ือถือ

เห็นถึงความสด, สะอาดของผกั

ค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ีเนน้การส่งเสริม กลุ่มท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มทัว่ไป

3.554

3.857

3.339

4.292

4.427

4.427

4.438

3.896

2.208

4.12

4.14

3.59

ป้ายราคาของผกัแต่ละชนิดมีความชดัเจน

ความเหมาะสมระหวา่งราคากบัปริมาณของผกั

ความเหมาะสมของราคาผกักบัคุณประโยชน์ของผกั

ค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ีเนน้การส่งเสริม กลุ่มท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มทัว่ไป
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียดา้นสถานท่ี 

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

2.446

3.304

3.179

2.75

3.446

3.821

3.458

3.906

3.979

3.479

4.271

4.125

2.708

4.438

4.083

3.125

4.479

4.458

2.995

3.865

3.78

3.19

4.09

4.12

มีร้านคา้ ผา่นออนไลน์

ผกัซ้ือท่ีร้านไดใ้นทุกฤดู

สถานท่ีเป็นร้านคา้ผกัเฉพาะ

ร้านท่ีซ้ือมีการบริการส่งผกัใหท่้านถึงบา้น

ร้านคา้ท่ีซ้ือมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ

ผกัสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปในทุกพ้ืนท่ี

ค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ีเนน้การส่งเสริม กลุ่มท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มทัว่ไป

3.304

3.304

2.786

2.304

3.321

4.167

4.167

3.781

3.542

4.292

3.563

3.563

4.104

3.729

4.646

3.78

3.78

3.58

3.24

4.105

คาํแนะนาํประโยชน์ของผกัจากพนกังานขาย

คาํแนะนาํประโยชน์ของผกัจากพนกังานขาย

การท่ีซ้ือผกั 1ถุง แถม 1ถุง 

มีโฆษณาผกัตามส่ือต่างๆ 

การมีส่วนลดผกัท่ีร่วมรายการ

ค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ีเนน้การส่งเสริม กลุ่มท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มทัว่ไป
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     กลุ่มที่ 1 “กลุ่มที่เน้นการส่งเสริม” มีลกัษณะเฉพาะในเร่ืองการมีตรารับรองมาตรฐานระบุบนบรรจุภณัฑข์องผกั

เกษตรอินทรีย์(Organic) ชัดเจน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีคะแนนท่ีสูงท่ีสุด และความเหมาะสมของราคาผักกับ

คุณประโยชน์ของผกัท่ีท่านไดรั้บ เป็นประเด็นท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด คาํถามในเร่ืองท่านเลง็เห็นถึงความสด, สะอาด

ของผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) เป็นคาํถามท่ีตอบในทิศทางท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑ ์และคาํถามใน

เร่ืองผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) มีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด เป็นคาํถามท่ีตอบในทิศทางท่ีแตกต่างจากกลุ่มทัว่ไป 

     กลุ่มที่ 2 “กลุ่มที่เน้นผลิตภัณฑ์” มีลกัษณะเฉพาะในเร่ืองเล็งเห็นถึงความสด, สะอาดของผกัเกษตรอินทรีย์

(Organic) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีคะแนนท่ีสูงท่ีสุด และร้านคา้มีบริการขายผกัเกษตรอินทรีย ์(Organic) ผ่านออนไลน์ 

เป็นประเดน็ท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด คาํถามในเร่ืองท่านเลง็เห็นถึงความสด, สะอาดของผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) เป็น

คาํถามท่ีตอบในทิศทางท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีเนน้ความน่าเช่ือถือ และคาํถามในเร่ืองท่านเลง็เห็นถึงความสด, สะอาด

ของผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) เป็นคาํถามท่ีตอบในทิศทางท่ีแตกต่างจากกลุ่มทัว่ไป 

     กลุ่มที่ 3 “กลุ่มทั่วไป” มีลกัษณะเฉพาะในเร่ืองการมีตรารับรองมาตรฐานระบุบนบรรจุภณัฑ์ของผกัเกษตร

อินทรีย(์Organic) ชดัเจน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีคะแนนท่ีสูงท่ีสุด และร้านคา้มีบริการขายผกัเกษตรอินทรีย ์(Organic) 

ผา่นออนไลน ์เป็นประเดน็ท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด คาํถามในเร่ืองผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) มีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด

เป็นคาํถามท่ีตอบในทิศทางท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีเนน้ความน่าเช่ือถือ และคาํถามในเร่ืองการเล็งเห็นถึงความสด, 

สะอาดของผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) เป็นคาํถามท่ีตอบในทิศทางท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซ้ือผักเกษตรอินทรีย์ที่มีผลต่อปัจจัยตามระดับการให้ความสําคัญของส่วนประสม

ทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

      ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลง็เห็นถึงตรารับรองมาตรฐานของผกัเกษตรอินทรีย ์คือ USDA Organic โดยส่วนใหญ่นิยม

บริโภคผกัสดๆ  เช่น ผกักาดหอม ผกักาดขาว ซ่ึงการบริโภคหลกัๆ มาจากตนเองท่ีตอ้งการบริโภคผกัเพ่ือความ

ปลอดภยัในสุขภาพ และมีการซ้ือผกั จากร้านคา้เฉพาะ เช่น Golden Place และ Lemon Farm ซ่ึงมีความถ่ีในการซ้ือ

เฉล่ียต่อเดือน 1-3 คร้ังต่อเดือน จาํนวนเงินท่ีท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 101- 200 บาทต่อ 

คร้ังและมีการซ้ือในวนัเสาร์-อาทิตย ์มากท่ีสุด 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

        จากผลวิจยั สรุปไดว้่าเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผกัเกษตรอินทรียท่ี์มีการตดัสินใจโดยวดัจากการให้ระดบั

ความสาํคญัทางส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด โดยแบ่งเป็นรายดา้นพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคญัของการมีตรารับรองบนบรรจุภณัฑม์าก

ท่ีสุด ด้านราคา ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองความเหมาะสมระหวา่งราคากบัปริมาณของผกัเกษตรอินทรีย ์มากท่ีสุด ด้าน

สถานท่ี ให้ความสําคญักับเร่ืองผกัเกษตรอินทรีย์สามารถหาซ้ือไดท้ั่วไป มากท่ีสุด และด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ให้ความสําคญักบัเร่ืองการมีส่วนลดสําหรับผกัท่ีร่วมรายการมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการแบ่งกลุ่ม

สําหรับ กลุ่มท่ีเน้นดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีเห็นถึงปลอดภยัและความมัน่ใจในการบริโภคผกัเกษตร

อินทรีย ์ 
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การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อผกัเกษตรอินทรีย ์(Organic) ตามระดบัการใหค้วามสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อผกัเกษตรอินทรียอ์อกเป็น 3 กลุ่ม ไดด้งัน้ี  กลุ่มที่ 1 “กลุ่มที่เน้นการ

ส่งเสริม” เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 2 แต่มากกวา่กลุ่มท่ี 3 โดย 

ดา้นผลิตภณัฑใ์หเ้ร่ืองการมีตรารับรองมาตรฐานระบุบนบรรจุภณัฑข์องผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) ท่ีชดัเจน ดา้น

ราคา ให้ความสําคญัในเร่ืองป้ายราคาของผกัเกษตรอินทรียท่ี์มีความชดัเจน ดา้นสถานท่ี ให้ความสําคญัในเร่ือง

ร้านคา้ท่ีซ้ือมีความน่าเช่ือถือและดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการมีส่วนลดสาํหรับผกัท่ีร่วม

รายการ 

     กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เน้นด้านผลติภัณฑ์ เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีสูงกวา่ทุกกลุ่ม โดย

ดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการท่ีเลง็เห็นถึงความสด, สะอาดของผกัเกษตรอินทรีย(์Organic) เป็นประเด็นท่ี

สูงท่ีสุด ด้านราคา ให้ความสําคัญในเร่ืองป้ายราคาของผกัเกษตรอินทรีย์ท่ีมีความชัดเจน ด้านสถานท่ี ให้

ความสําคัญในเร่ืองผกัเกษตรอินทรีย์สามารถหาซ้ือได้ในทุกพ้ืนท่ี และและด้านการส่งเสริมการตลาด ให้

ความสาํคญัในเร่ืองการมีส่วนลดสาํหรับผกัท่ีร่วมรายการ 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มทั่วไป เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัทุกดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนอ้ยกว่าทุกกลุ่ม 

โดยดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญัในเร่ืองการมีตรารับรองมาตรฐานระบุบนบรรจุภณัฑ์ของผกัเกษตรอินทรีย์

(Organic) ท่ีชดัเจน ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความเหมาะสมระหว่างราคากบัปริมาณของผกัเกษตรอินทรีย ์

ดา้นสถานท่ี ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองผกัเกษตรอินทรียส์ามารถหาซ้ือไดใ้นทุกพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการมีผกัใหม่ๆใหท้ดลองไดชิ้ม 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผกัปลอดสารพษิ โดยใช้ปัจจยัด้านรูปแบบการดาํเนินชีวติ ความ

คดิเห็นด้านความต้องการส่วนประสมการตลาด และพฤตกิรรมการซ้ือ 

The segmentation of buyer vegetable free pesticide using the factor about 

lifestyles , determine relations among opinion marketing mix and purchasing 

behavior 

อตัถสิทธ์ิ วชิชจุฑากุล1 และ ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Attasit Wichachujakul and Assistant Professor Napawan Kananuruk 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยใชปั้จจยัดา้น

รูปแบบการดาํเนินชีวิต ความคิดเห็นดา้นความตอ้งการส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือ กลุ่มตวัอย่าง

วิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี จากสถิติท่ีสนับสนุนต่องานวิจยั จาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่าง 200 คน โดยการเก็บแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มไดจ้าํนวน 3 

กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจดา้นครอบครัว และดา้นความสดใหม่ของผลิตภณัฑ ์2.กลุ่มผูค้าํนึงถึงความปลอดภยั

ของสินคา้ผกัปลอดสารพิษ 3.กลุ่มผูรั้กความสะดวกสบาย และออกกาํลงักายนอ้ย โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกนั 

 

คาํสําคัญ: ผักปลอดสารพิษ 1, รูปแบบการดาํเนินชีวิต 2, ส่วนประสมทางการตลาด 3, พฤติกรรมการซื้อ 4, การ

แบ่งกลุ่ม 5 

 

Abstract 

 This research investigated the lifestyles ,determine relations among opinion marketing mix and purchasing 

behavior age 20 – 60 of 200 buyer vegetable free pesticid in Bangkok. Data were collected by the completion of a 

questionare and analyzed by the statistical program. Results showed buyer in Bangkok can be classified comprise 

of ,the frist group consumer conscious family and the freshness of the product,the second group consumer 

conscious the food safty of the product,and the third group consumer likely convenient store. 

 

Keywords: Vegetable free pesticid 1, Lifestyles 2, Marketing mix 3, Purchasing behavior 4, Segmentation 5 

 

 
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10290 email: Attasit.wichachutakul@gmail.com 

2
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10290 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1187 

 

1. บทนํา 

 

     จากโครงสร้างประชากรในประเทศพบว่า ขอ้มูลของประชากรวยัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในโครงสร้าง

ประชากรวยัเดก็ และวยัแรงงานโดยมีสดัส่วนท่ีลดลง แต่คนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นอนามยั คนใน

กลุ่มท่ีมีอายุ 20 -60 ปี ซ่ึงเป็นวยัทาํงานแต่ยงัขาดการออกกาํลงักายแมก้ลุ่มวยัสูงอายุจะมีอายุยาวข้ึนแต่เจ็บป่วย

เร้ือรังท่ีเพ่ิมข้ึน จากอาหารท่ีบริโภคท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมี และในปี 2550 ถึงปัจจุบนักระแสความต่ืนตวัดา้น

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคไดเ้พ่ิมมากข้ึนทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความใส่ใจในเร่ืองของอาหารท่ีมีความ

ปลอดภยัรวมถึงผกั และผลไม ้ท่ีปลอดสารพิษ และสินคา้เกษตรอินทร์ ผูบ้ริโภคจึงควรพิจารณาเลือกซ้ือผกัท่ี

ปลอดภยัจากสารเคมี ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ส่วนดา้นพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทางวิกฤติ เศรษฐกิจ โรคระบาด ปัญหาการเมือง และปัญหาสงัคมส่งผลใหรู้ปแบบ

การดาํเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบบริโภคนิยมท่ีเกินพอดี ส่งผลให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพตนเอง และ

ครอบครัว ดงันั้นผูวิ้จยัเลง็เห็นช่องทางการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือนาํไปต่อยอดในการทาํวิจยัคร้ังน้ี โดยทาํการศึกษา เพ่ือ

ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต ความคิดเห็นดา้นความตอ้งการส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษสารพิษ เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการนาํไปประกอบธุรกิจในอนาคต

ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย และทาํการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

ผกัปลอดสารพิษ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการทราบถึงลกัษณะโอกาสในการจาํหน่ายสินคา้ผกัปลอดสารพิษได ้

เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการใส่ใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน โดยวิเคราะห์จากรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค และความคิดเห็นดา้นความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด และผลวิจยัอาจนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ และใชเ้ป็นแนวการวางแผนดาํเนินการในการทาํธุรกิจประเภทผกัปลอดสารพิษ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชีวิต 

     (Solomon , 1996) รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายใหเ้ห็นถึง ค่านิยมหรือรสนิยมในการดาํเนิน

ชีวิต ผา่นรูปแบบของการบริโภคสินคา้ต่างๆ ซ่ึงบุคคลมกัจะ รวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมีส่ิงท่ีชอบเหมือนๆกนั ใชเ้วลา

ทาํกิจกรรมท่ีคลา้ยกนั และซ้ือของท่ีคลา้ยกนั ดงันั้น นบัเป็นโอกาสท่ีดีของนกัการตลาดในการกาํหนดกลยทุธ์หรือ

ผลิตสินคา้ใหต้รงกบัลกัษณะ โดยการวดักิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) 

แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

     (Philip Kotler ,2000) เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนผสมการตลาดประกอบดว้ย

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ซ่ึงอาจส่งผลต่อตวัแปรตาม

คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     ผลิตภณัฑ ์ (Product) บริการท่ีเสนอเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพึ้งพอใจ ไม่วา่จะเป็นตวัผลิตภณัฑ์

บริการหรือส่ิงท่ีเตรียมไวส้าํหรับบริการลูกคา้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1188 

 

     ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑห์รือบริการในรูปตวัเงิน ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่าของสินคา้นั้นกบัราคา 

     ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การกระจายสินคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีสะดวกต่อการ

ซ้ือหา เป็นการกระจาย และหมุนเวียนสินคา้จากผูผ้ลิตโดยผา่นตวักลางทางการตลาด 

     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารของผูใ้หบ้ริการ เพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ 

แนวความคิดทฤษฎีเกีย่วกบัรูปแบบพฤตกิรรมการซ้ือ 

     (สมจิตร ลว้นจาํเริญ , 2541) สามารถเรียนรู้พฤติกรรมในแต่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคตามบุคลิกภาพ  โดยอาศยัทฤษฎีพ้ืนฐาน เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ท่ีวา่พฤติกรรมจะเกิดข้ึน

ไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํใหเ้กิดดงันั้นตามตวั แบบของคอตเลอร์ตวัท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดพฤติกรรม ประกอบดว้ยส่ิง

เร้า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าทาง การตลาด อนัไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาด หรือ 4P’s ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได�้ และ

ส่ิงเร้าภายนอก 

แนวความคิดและทฤษฏีพฤตกิรรมผู้บริโภคกบักลยุทธการตลาด 

     (อดุลย ์ จาตุรงคกลุ, 2539) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายดงักล่าว ซ่ึงเป็นกญุแจท่ีจะนาํไปสู่ความ 

สาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ และปรับใชก้บักลยทุธ์ เพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของการแบ่งกลุ่มประชากรตาม

พฤติกรรมการซ้ือจากส่วนประสมการตลาด 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 

    (Philip Kotler ,2000) การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใช้

สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้

สินคา้การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

     (ฉตัยาพร เสมอใจ , 2550) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธุรกิจสามารถรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึก

ของผูบ้ริโภคในรูปแบบขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจก่อนท่ีจะเร่ิมหรือปรับปรุงธุรกิจ 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชากร ผูบ้ริโภค หรือผูท่ี้เคยซ้ือผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัทาํงาน อาย ุ20 – 60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 123,000 คน โดยคิดจากขอ้มูลยอดขายในประเทศ และปริมาณการรับประทานผกัปลอด

สารพิษในเพศชาย และหญิงในกลุ่มวยัทาํงานมีการบริโภค 100 กิโลกรัมต่อปี และคิดประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(วิสิฐ จะวะสิต ผูอ้าํนวยการสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล,2557) 

     กลุ่มตัวอย่าง กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีมีความ

คลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน แต่ดว้ยขอ้จาํกดั

ดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูล และจากสถิติท่ีสนบัสนุนต่องานวิจยั จึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 คน อน่ึง 

เม่ือลดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งลง จะไดค่้าความคลาดเคล่ือนใหม่เป็น ±6.93% 
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     การเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 200 ตวัอย่าง ผูท่ี้เคยซ้ือผกัปลอดสารพิษ โดยทาํการแจก

แบบสอบถาม ณ ร้านค้าขายสินค้าผกัปลอดสารพิษ โดยสถานท่ีเก็บข้อมูลท่ีมีการขายผกัปลอดสารพิษ ดังน้ี 

ซุปเปอร์มาเก็ต เช่น Food Land ,Top Supermarket ร้านคา้เฉพาะ เช่น Golden Place ,โครงการหลวง ไฮเปอร์มาเกต็ 

เช่น Big C ,Tesco Lotus ซ่ึงไดท้าํการสุ่มเลือกภายในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 เขต และมีร้านคา้ขายสินคา้ผกั

ปลอดสารพิษ จาํนวน 15 สถานท่ี  

     การวิเคราะห์ข้อมูล ใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้วิธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way 

ANOVA และทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

     จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63 มีอายุ อยู่ระหว่าง 20-27 ปี 

จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 โดยประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้งจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.5 มีระดบัการศึกษา ปริญาตรี จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 มีรายไดร้วม มีระดบัรายได ้จาํนวน 30,001-

40,000 บาท ต่อเดือน จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ โครงการหลวง 

จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5  

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม 

ปัจจยัด้านรูปแบบการดาํเนินชีวติ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

ด้านกิจกรรม 

การออกกาํลงักาย 3.45 3.07 2.75 

การเล่นกีฬาในร่ม 3.35 3.00 2.13 

ทานอาหารท่ีมีประโยชนห์ลงัเล่นกีฬา 3.44 3.00 2.44 

การเขา้ร้านฟิตเนส 2.67 1.93 1.56 

การพกัผอ่นต่างจงัหวดั 3.56 3.05 2.44 

การพกัผอ่นท่ีหา้งสรรพสินคา้ 3.74 3.30 2.81 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม (ต่อ) 

ปัจจยัด้านรูปแบบการดาํเนินชีวติ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

ด้านความสนใจ 

สนใจบทความเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ 3.65 3.17 2.31 

สนใจข่าวสารเก่ียวกบักรรมวิธีการผลิตสินคา้แบบใหม่ 3.34 2.97 2.25 

สนใจความแตกต่างของ สินคา้ปลอดสารพิษ กบั สินคา้ท่ีใชส้ารเคมี 3.96 3.34 2.63 

สนใจเร่ืองอาหารท่ีรับประทานในปัจจุบนั 4.15 3.63 2.88 

สนใจดา้นสุขภาพของครอบครัว 4.4 3.85 3.5 

สนใจดา้นการศึกษาของคนในครอบครัว 4.32 3.95 3.63 

สนใจดา้นกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัในครอบครัว 4.24 3.72 3.38 

สนใจดา้นความมัน่คงในครอบครัว 4.5 4.06 3.63 

สนใจดา้นการมีเวลาใหก้บัครอบครัว 4.43 4 3.63 

ด้านความคิดเห็น 

ผกัปลอดสารพิษ ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 4.38 4.01 3.19 

ผกัปลอดสารพิษ เป็นท่ีตอ้งการของพ่อบา้น แม่บา้น 4.17 3.75 2.88 

ผกัปลอดสารพิษ มีรสชาติท่ีดีกวา่ผกัทัว่ๆไป 3.79 3.44 2.94 

ผกัปลอดสารพิษ เป็นการเพาะปลูกแบบธรรมชาติโดยตรง 3.85 3.85 3 

ธุรกิจประเภทผกัปลอดสารพิษสามารถเติบโตไดท้างธุรกิจ 4.09 3.96 3.31 

การทาํธุรกิจผกัปลอดสารพิษเป็นธุรกิจท่ีไม่เกิดโทษแก่สงัคม 4.07 3.89 3.56 

ธุรกิจผกัปลอดสารพิษสามารถแข่งขนักบัธุรกิจประเภทสินคา้

ชนิดเดียวกนัได ้ 4.01 3.87 3.31 

ธุรกิจผกัปลอดสารพิษเป็นธุรกิจท่ีช่วยสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร 4.24 3.98 3.44 

ด้านผลติภัณฑ์ 

สินคา้ควรมีตรารับรองความปลอดภยั จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 4.45 4.2 3.63 

วินคา้ควรมีหลากหลายผลิตภณัฑ ์รวมถึงผกัปลอดสารพิษแปรรูป 4.26 4.01 3.19 

ผกัปลอดสารพิษควร มีความสดใหม่สามารถรับประทานสดได ้ 4.43 4.13 3.63 

ผกัปลอดสารพิษควรบรรจุอยูใ่นบรรจุภณัฑท่ี์มิดชิด 4.33 4.02 3.75 

ผกัปลอดสารพิษควรมีป้ายกาํกบัของความสดใหม่ 4.5 3.93 3.63 

ด้านราคา 

ราคาควรมีความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสารอาหารท่ีไดรั้บ 4.24 3.94 3.56 

ราคาควรมีความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัความปลอดภยัต่อร่างกาย 

ยอมจ่ายเงินเพ่ิมกวา่เดิม 10 บาท ถา้มีบรรจุภณัฑท่ี์มีการปิดมิดชิด 

4.21 3.95 3.44 

3.78 3.49 3.19 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม (ต่อ) 

ความคิดเห็นด้านความต้องการส่วนประสมการตลาด 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ร้านคา้ควรอยูใ่กลท่ี้อยูอ่าศยั 4.44 3.94 3.81 

ร้านคา้ควรมีความสะดวกในการเดินทาง 4.48 4.07 3.75 

ร้านคา้ควรขายเฉพาะผกัปลอดสารพิษเพียงอยา่งเดียว 3.74 3.27 3.13 

ร้านคา้ผกัปลอดสารพิษควรมีช่ือเสียงท่ีน่าเช่ือถือ 3.98 3.53 3.63 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ควรมีการโฆษณาตาม Social Network  เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 4.02 3.78 3.5 

ควรมีกิจกรรมแถมสินคา้ใหก้บัเม่ือสมคัรเป็นสมาชิกกบัร้านคา้ 4.1 3.71 3.44 

ควรมีการประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริโภค  4.33 4.07 3.56 

ควรมีพนกังานใหค้าํแนะนาํต่างๆเก่ียวกบัคุณประโยชนข์องสินคา้ 4.24 4 3.69 

ควรมีการลดราคาใหต้ํ่ากวา่ราคาป้ายในกรณีท่ีซ้ือในปริมาณท่ีมาก 4.1 3.88 3.63 

สถานท่ีในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ซุปเปอร์มาเกต็ เช่น Food Land ,Top Supermarket 4.06 3.15 2.75 

ร้านคา้เฉพาะ เช่น Golden Place ,โครงการหลวง 3.71 3.17 2.88 

ไฮเปอร์มาเกต็ เช่น Big C ,Tesco Lotus 3.8 3.14 2.56 

ประเภทผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือ 

ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีนิยมบริโภคสดๆ 4.02 3.29 2.88 

ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีนิยมปรุงสุกก่อนบริโภค 3.9 3.23 2.75 

ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีนิยมนาํมาใชเ้พ่ิอปรุงแต่งรสชาติ 3.35 2.76 2.5 

ดา้นช่วงเวลาใดท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ท่านซ้ือผกัช่วงวนัหยดุ 4.02 3.41 2.69 

ท่านซ้ือผกัช่วงวนัทาํงาน 3.11 2.57 2.06 

ท่านซ้ือผกัช่วงบ่าย 3.17 2.49 2.44 

ท่านซ้ือผกัษช่วงหลงัเลิกงาน 4.01 3.25 2.88 

กลุ่มหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

บุคคลในครอบครัวท่านมีส่วนร่วมทาํใหท่้านตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษแทนท่ีจะซ้ือผกัทัว่ๆไป 3.91 3.25 2.81 

บุคคลในครอบครัวท่านมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือประเภทผกัปลอด

สารพิษเพ่ือนาํไปปรุงอาหาร 3.82 3.19 2.75 
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สาเหตุในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ท่านซ้ือผกัตามประเภทท่ีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการณ์สูง 4.23 3.54 2.56 

ท่านซ้ือผกัตามประเภทท่ีเกบ็ไวไ้ดน้านๆ 3.84 3.38 2.88 

ท่านซ้ือผกัท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายเมนู 4 3.77 3.13 

ความถ่ีในการซ้ือผกัปลอดสารพิษต่อสปัดาห์ 

ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษ  1 - 2 คร้ัง/สปัดาห์ 3.9 3.21 2.81 

ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษ  3 - 4 คร้ัง/สปัดาห์ 2.94 2.5 2.44 

 

     นอกจากนีใ้นการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผกัปลอดสารพษิที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผู้บริโภค ดงันี ้

     กลุ่มที่ 1 ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของความใส่ใจเร่ืองครอบครัว และผลิตภณัฑท่ี์สดใหม่ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั 

ฐิติพร ปิยะพงษก์ลุ และพชันี เชยจรรยา (2557) ท่ีกล่าววา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) สามารถจดักลุ่มได ้8 

กลุ่ม กลุ่มตามกระแสสงัคม กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเลือกซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ เป็นผูซ้ื้อและบริโภคเองเหตุผลซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างเลือกซ้ือ คือ ตอ้งการดูแลสุขภาพตนเอง ตอ้งการดูแลสุขภาพคนใกลชิ้ด และซ้ือเป็นของขวญัของฝากใน

โอกาสพิเศษกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือ คือ อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  

     กลุ่มที่ 2 ใหค้วามสาํคญัต่อสินคา้ผกัปลอดสารพิษควรมีตรารับรองความปลอดภยั จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

ยืนยนัความปลอดภยัของสินคา้ก่อนท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั นงนุช โกสียรัตน(์2553)  ตาํแหน่ง

ท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่ คือ ร้านคา้เพ่ือสุขภาพ เพราะ เช่ือมัน่ในคุณภาพ และตรา ยี่ห้อ และบรรจุภณัฑ์

ห่อหุ้มอย่างดี จะทาํให้ราคาของผกัปลอดสารพิษมีราคาสูงข้ึน และนิศาชล ลีรัตนากร และอายูส หยู่เย็น พบว่า 

คุณลกัษณะการมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย ์(มกท.) มีความสัมพนัธ์ในการศึกษาถึงคุณลกัษณะท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ สุวพิชญ์ ตั้งนิมิตรชัยกูล 

(2552) ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหาร ความคิดเห็นอาหารพร้อมบริโภคมีความสะอาด และปลอดภยั โศภชา อิน

นัง่แท่น (2555) ในส่วนของดา้นปัจจยัส่วนผสมการตลาดพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก

ท่ีสุด โดยใหค้วามสาํคญัของผกัมีความสะอาดปราศจากสารพิษ 

     กลุ่มที่ 3 ให้ความสําคญัต่อการเดินทางท่ีสะดวก และร้านคา้ท่ีใกลก้บัท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ฐรินดา 

คล่องแคลว้ (2552) สําหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ ส่วนประสม

การตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย โดยปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทาง การใหบ้ริการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว สินคา้มีตรา

รับรองความปลอดภยั แต่ณฐัธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ ์(2555)การตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียจ์ากร้านมูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนปัจจยัทางการตลาดผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่ายและนอ้ยท่ีสุดดา้นส่งเสริมการตลาด สาํหรับการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

     ด้านรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

     1.ดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัการเล่นกีฬา มีการออกกาํลงักาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

     2.ดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัวนัหยดุพกัผอ่น กิจกรรมในวนัหยดุพกัผอ่นอยูบ่า้นเสมอ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     3.ดา้นความสนใจเร่ืองอาหาร ความสนใจเก่ียวกบัอาหารท่ีรับประทานในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     4.ดา้นความสนใจครอบครัว ความสนใจกบัความมัน่คงในครอบครัว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     5.ดา้นความคิดเห็นในเร่ืองของผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ ผกัปลอดสารพิษ ช่วยให้สุขภาพดีข้ึน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     6.ดา้นความคิดเห็นในเร่ืองของดา้นธุรกิจเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ ปัจจยัท่ีตรงกบักลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดคือ 

ธุรกิจผกัปลอดสารพิษเป็นธุรกิจท่ีช่วยสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
 

     ด้านความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 

     1.ดา้นผลิตภณัฑ ์สินคา้ควรมีตรารับรองความปลอดภยั จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     2.ดา้นราคา ราคาควรมีความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสารอาหารท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

     3.ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ร้านคา้ควรมีความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค เช่น ผกัปลอดสารพิษ

มีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
 

     ด้านพฤตกิรรมการซ้ือ 

     1.สถานท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ ซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีซุปเปอร์มาเกต็ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     2.ประเภทผกัปลอดสารพิษท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีนิยมบริโภคสดๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     3.ช่วงเวลาท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุดของผูบ้ริโภค ซ้ือผกัช่วงวนัหยดุ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     4.บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมทาํให้

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษแทนท่ีจะซ้ือผกัทัว่ๆไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     5.สาเหตุท่ีตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายเมนู มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

     6.ความถ่ีในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ซ้ือผกัปลอดสารพิษ  1 - 2 คร้ัง/สปัดาห์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
 

     ผลการวจิยัสรุปได้ว่า การวเิคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภคผกัปลอดสารพษิ ดงันี ้

     กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจดา้นครอบครัว และความสดใหม่ของผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะ 

ดงัน้ี เพศหญิง มีอายุ 20-27 ปี และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมี

รายไดต่้อเดือนประมาณ 10,000 - 20,000 บาท และเคยซ้ือผกัปลอดสารพิษในยี่ห้อโครงการหลวงมากท่ีสุด มี

รูปแบบการดาํเนินชีวิตโดยให้ความใส่ใจแก่ครอบครัวดา้นความมัน่คงของครอบครัว และใหค้วามดา้นความคิด

เห็นสินคา้ผกัปลอดสารพิษควรมีป้ายกาํกบัของความสดใหม่ เป็นส่ิงสาํคญัในอนัดบัแรก 
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     กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูค้าํนึงถึงความปลอดภยัของสินคา้ผกัปลอดสารพิษ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะ ดงัน้ี เพศ

หญิง มีอาย ุ20-27 ปี และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมีรายไดต่้อ

เดือนประมาณ 10,000 - 20,000 บาท และเคยซ้ือผกัปลอดสารพิษในยี่หอ้โครงการหลวงมากท่ีสุด ใหค้วามคิดเห็น

สินคา้ควรมีตรารับรองความปลอดภยั จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นส่ิงสาํคญัในอนัดบัแรก  

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มผูรั้กความสะดวกสะบาย และออกกาํลงักายนอ้ย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะ ดงัน้ี เพศชาย มี

อายุ 20-27 ปี และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือน

ประมาณ 10,000 - 20,000 บาท และเคยซ้ือผกัปลอดสารพิษในยี่ห้อโครงการหลวงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดอยคาํ 

ใหค้วามคิดเห็นส่วนประสมการตลาดดา้นความคิดเห็นของสถานท่ีจดัจาํหน่าย ร้านคา้ควรอยูใ่กลท่ี้อยูอ่าศยั เป็นส่ิง

สาํคญัในอนัดบัแรก และมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตในการออกกาํลงักายการเขา้ร้านฟิตเนสเป็น ส่ิงสาํคญันอ้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

แบ่งกลุ่มผู้บริโภคผกัปลอดสารพษิ ทั้ง 3 กลุ่ม มข้ีอมเสนอแนะดงันี ้

กลุ่มที่ 1 “กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจดา้นครอบครัว และความสดใหม่ของผลิตภณัฑ”์ เป็นกลุ่มท่ีให้ความสาํคญั

ดา้นครอบครัวดงันั้นสินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัครอบครัว ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์เช่น ผกัปลอดสารพิษ หรือสินคา้

ท่ีปลอดสารพิษสามารถเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มน้ี รวมถึงผกัปลอดสารพิษท่ีมีความปลอดภยั สดใหม่ เป็นท่ีตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีได ้ ซ่ึงตอ้งทาํการเนน้ท่ีตวัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยควบคู่กบัการอา้งอิง

ความสนใจเก่ียวกบัครอบครัว 

กลุ่มที่ 2 “กลุ่มผูค้าํนึงถึงความปลอดภยัของสินคา้ผกัปลอดสารพิษ” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะ ให้

ความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดด้านความคิดเห็นสินค้าควรมีตรารับรองความปลอดภัย จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีตอ้งการความเส่ียงท่ีนอ้ย เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัคนเองในการเลือกสินคา้ผกัปลอด

สารพิษ ดงันั้น เราควรเนน้ท่ีตวัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยตอ้งมีตรารับรองสินคา้ 

กลุ่มที่ 3 “กลุ่มผูรั้กความสะดวกสะบาย และออกกาํลงักายนอ้ย” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะ ใหค้วาม

คิดเห็นส่วนประสมการตลาดดา้นความคิดเห็นของสถานท่ีจดัจาํหน่าย ร้านคา้ควรอยูใ่กลท่ี้อยูอ่าศยั ดงันั้นเป็นกลุ่ม

ท่ีชอบความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือ ความสะดวกของท่ีจอดรถ ความสะอาด

ของสถานท่ีขาย ความสะดวกสบายของพ้ืนท่ีในร้านขณะเลือกซ้ือ การมีสถานท่ีจดัใหเ้ป็นระเบียบ เราควรเนน้ท่ีตวั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
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การแบ่งกลุ่มคนแอโรบิคโดยใช้ระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

ของฟิตเนส อาํเภอเมือง จังหวดัหนองคาย  

Cluster of aerobic exercise by using the important level of marketing mix in fitness 

business, Muang District, Nongkhai Province 

อญัธิกา พงษากลาง 1 และ ศักดพิล เจือศรีกลุ2 

Unthika Phongsaklang and Sakdipon Juasrikul 
  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของฟิตเนสใน อาํเมือง 

จงัหวดัหนองคายและศึกษาการแบ่งกลุ่มคนแอโรบิค โดยใชปั้จจยัระดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ของฟิตเนส ในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม

ตัวอย่างจาํนวน 200 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความ

แตกต่างของกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA ผลการวิจยัสามารถจดักลุ่มคนแอโรบิคไดท้ั้งส้ิน 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 

Product based group ให้ความสําคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ และคาดว่าจะใช้บริการฟิตเนส กลุ่มท่ี 2 Promotion 

groupใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการส่งเสริมทางการตลาด และคาดว่าจะใชบ้ริการฟิตเนส และกลุ่มท่ี 3 Impassive 

group เป็นกลุ่มท่ีไม่สนใจใชบ้ริการฟิตเนส เพราะกลุ่มน้ีคิดว่าการเล่นแอโรบิคไม่เสียค่าใชจ่้ายอยู่แลว้ งานวิจยัน้ีมี

ประโยชนคื์อนาํผลการแบ่งกลุ่มมาวางแผนดาํเนินการและกาํหนดประเดน็ในการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส 

คาํสาํคัญ: การออกกาํลงักาย, แอโรบิค, การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม, ธุรกิจฟิตเนส, หนองคาย 
 

Abstract 

The study aims to investigate a cluster of aerobic exercise by using the important level of marketing mix in fitness 

business, Muang District, Nongkhai Province. Data were retrieved by 200 surveys.  Research method for cluster 

analysis was employed via Hierarchical and K-Means Clusters Analysis. One-way ANOVA was used to analyze 

the differences of groups. The result shows that aerobic exercise can divide into 3 groups, which are following. 

The first group, namely product based group, pay attention into product and has a high potential to be fitness 

member. Second, the promotion group focuses on the promotion and has a high potential to be fitness member. 

Lastly, the impassive group is not interested in fitness center because they believe that they have free exercise via 

aerobic exercise. The contribution of this research will assist decision maker to plan strategy via marketing mix in 

order to respond in each group. 

Keywords: Exercise, Aerobic Exercise, Cluster Analysis, Fitness center, Nongkhai Province 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

เช่น อาหารประเภทออแกนิค นอกจากน้ีการออกกาลงักาย การเล่นกีฬา การเขา้ฟิตเนส ถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงใน

การเสริมสร้างสุขภาพ การออกกาลงักายนอกจากจะทาํให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ระบบต่างๆทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ยงัส่งผลให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ไดรู้้สึกถึงความผ่อนคลาย ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่การเป็น

สังคมเมืองมากข้ึน การออกกาํลงักายโดยการเขา้ฟิตเนสเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ฟิตเนสคือสถานท่ีออกกาํลงักายท่ีใช้

อุปกรณ์ในการออกกาลงักาย แบบครบวงจร โดยท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํ แนวทางในการออกกาํลงักาย

อยา่งถูกวิธี เน่ืองจากการออกกาลงักายในรูปแบบต่างๆมีขอ้จาํกดัและขอ้ดี ขอ้เสีย ต่างกนั และปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีทาํ

ใหผู้ค้นหนัมาสนใจในการมาใชบ้ริการท่ีฟิตเนสมากข้ึน 
 

     จากผลการสาํรวจศูนยอ์อกกาลงักายหรือฟิตเนส ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย เคยมีแต่ไม่ประสบความสาํเร็จ 

เน่ืองจากเกิดปัญหาท่ีไม่เพียงพอต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการฟิตเนส รู้สึกถึงความแออดัคบัแคบ ในดา้นสถานท่ี และเคร่ือง

ออกกาํลงักายไม่เพียงพอต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการฟิตเนส อีกทั้งฟิตเนสแห่งน้ียงัขาดปัจจยัสําคญั คือผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้

คาํปรึกษาทางดา้นของการออกกาํลงักาย ฟิตเนสแห่งน้ีจึงถูกปิดไป ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดน้ีผูท้าํวิจยัสนใจ

ท่ีจะศึกษาธุรกิจฟิตเนส 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของฟิตเนสใน อาํเมือง จงัหวดัหนองคาย 

2.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มคนแอโรบิค โดยใชปั้จจยัระดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของฟิต

เนส ในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
 

ขอบเขตในการศึกษา 

     การศึกษาการแบ่งกลุ่มคนแอโรบิคโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของฟิตเนส อาํเภอ

เมือง จงัหวดัหนองคาย  มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 
 

     ประชากรท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ ผูท่ี้แอโรบิค ในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ทุกเพศเฉพาะชาวไทยเท่านั้น 

     ตวัแปรท่ีจะศึกษา คือ พฤติกรรมของผูท่ี้คาดวา่จะใชบ้ริการฟิตเนส โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด (4P) ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจดัจาหน่าย(Place) และการส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นาํผลการศึกษามาใชวิ้เคราะห์สถานการณ์ สามารถนาํมากาํหนดประเดน็ในการตดัสินใจและนาํไปกาํหนด

ทางเลือกระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ผลวิจยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการประเมิน

ทางเลือก และวางแผนดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. นาํผลการแบ่งกลุ่มของคนออกกาํลงักายไปใชป้ระโยชน ์เพ่ือวางแผนการดาํเนินการและประเมินทางเลือกจาก

การกาํหนดส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและตาํแหน่งทางการตลาด ผลวิจยัสามารถทาํใหผู้วิ้จยัใชเ้ป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์สถานการณ์ และกาํหนดประเดน็ในการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการออกกาํลงักาย แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     Kotler (2003, 24) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึง

จะต้องตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion) 

     ปณิศา ลญัชานนท์ (2548, 26)ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นตวัแปรการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย

เคร่ืองมือต่อไปน้ี ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) 

     ศิริวรรณ และคณะ (2546:192-226) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นพฤติกรรมจูงใจท่ีทาํให้

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีส่ิงท่ีเกิดการกระตุน้ ทาํให้เกิดความตอ้งการและมีการตอบสนองความตอ้งการหรือ

การตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

     ชิฟแมน และคะนุค (1987) ไดใ้หค้วามหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแสดงออกไม่

ว่าจะเป็นการซ้ือ การใช้ การเลือกผลิตภณัฑ์ บริการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง และ เป็นการศึกษาการตดัสินใจในการใช้เงิน เวลา และกาลงั เพ่ือบริโภคสินคา้ท่ีจะให้เหตุ

ผลไดว้า่ซ้ือเพ่ืออะไร ทาํไมถึงซ้ือ 

     รุจิพจน ์อินทร์สุวรรณ (2555) ไดเ้สนอรายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีศูนยอ์อกกาลงั

กาย อนนัต์ไลน์ ฟิตเนส ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุ่ม ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยอ์อกกาลงั

กาย อนนัตไ์ลน ์ฟิตเนส ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์คือเลือกประเภทการออก

กาํลงักายแบบบริหารกลา้มเน้ือ หรือ เวทเทรนน่ิงมากท่ีสุด และดา้นบุคลากร พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 

อ่อนนอ้ม และเป็นมิตร ในระดบัมากท่ีสุด 

     ภทัรพร บุญสว่าง (2552)ไดเ้สนอรายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกระยะเวลาการเป็นสมาชิกของลูกคา้

ฟิตเนสเฟิรส์ท สาขาแลนดม์าร์ค กรณีศึกษากลุ่ม ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกฟิตเนสเฟิรส์ท สาขาแลนดม์าร์คพลาซ่า ในเขต

คลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

เห็นดว้ยกบัการเลือกระยะเวลาการเป็นสมาชิกของฟิตเนสเฟิรส์ท เพราะมีให้เลือก ตั้งแต่ 4 เดือน 1 ปี และ 2 ปี 

เพราะลูกคา้แต่ละคนมาใชบ้ริการต่างกนั ไม่สมํ่าเสมอ และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการลดราคา

การสมคัรสมาชิกใหม่ของฟิตเนสเฟิรส์ท 
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     นรเศรษฐ กมลสุทธิ (2549)ไดเ้สนอรายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรสมาชิก

ฟิตเนสเซ็นเตอร์กรณีศึกษาประชากรท่ีสมคัรฟิตเนสเซนเตอร์แลว้ ทั้ งเพศชายและเพศหญิงจาํนวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีสมคัรฟิตเนสเซ็นเตอร์ ให้ความสําคญัในเร่ืองของ การส่งเสริมทางการตลาด โดย

ไดรั้บส่วนลดจากการสมคัรเป็นสมาชิก ลองลงมาเป็นเร่ืองของผลิตภณัฑ ์ประชากรท่ีสมคัรฟิตเนสเซ็นเตอร์ ให้

ความสาํคญักบั ความปลอดภยั และ มาตรฐานของเคร่ืองออกกาํลงักายในลาํดบัรองลงมา 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ในการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่ม คนแอโรบิคโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ของฟิตเนส 

อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  ไดใ้ชวิ้ธีการศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการทาํวิจยั ผูวิ้จยัไดก้าํหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัเป็นแต่ละส่วนประกอบดว้ยประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้แอโรบิค ในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ทั้งเพศชาย และ 

หญิง จาํนวนประมาณ 451 คน (เทศบาลเมืองหนองคาย:มกราคม 2558) 
 

     กลุ่มตวัอย่างสําหรับการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้แอโรบิคในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง

จาํนวน 451 คน (เทศบาลเมืองหนองคาย:มกราคม 2558) โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ี

ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีความคลาดเคล่ือน ±5.18% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 210 คนแต่

เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล ผูท้าํวิจยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน  
 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูท้าํวิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมการออก

กาํลงักาย และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง มีแบบสอบถามจาํนวน

ทั้งหมด 200 ชุด ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา(Quota 

Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของสํานกังานเขต อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีทั้งหมด  16 ตาํบล 

ประกอบไปดว้ย ในเมือง มีชยั โพธ์ิชยั กวนวนั เวียงคุก วดัธาตุ หาดคาํ หินโงม บา้นเด่ือ ค่ายบกหวาน โพนสว่าง 

พระธาตุบงัพวน หนองกอมเกาะ ปะโค เมืองหมี และสีกาย 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการแบ่งกลุ่มคนแอโรบิคโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดของฟิตเนส อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  ในการวิเคราะห์คือ Cluster Analysis , Chi-Square 

และ ANOVAซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวิเคราะห์ค่าทางสถิติทีจะตอ้งอ่านเพ่ือแปลผลการวิจยัโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

          งานวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้นวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวดั

ลกัษณะของคนแอโรบิคในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย สามารถสรุปประเดน็ท่ีสาํคญัมาอภิปราย ดงัน้ี 

อภิปรายด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท  

อภิปรายด้านลกัษณะพฤตกิรรมของคนแอโรบิค 

        ดา้นพฤติกรรมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เล่นแอโรบิค 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยใช้

เวลาเฉล่ียในการเล่นแต่ละคร้ังนาน 1-3 ชัว่โมง และส่วนใหญ่จะมาแอโรบิคกบัเพ่ือน นอกจากการเล่นแอโรบิคแลว้

ส่วนใหญ่ออกกาํลงักายโดยการป่ันจกัรยานอีกดว้ย โดยในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ังไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้

ความสาํคญักบัการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดี และถา้หากมีการเปิดฟิตเนสในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย คน

ส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นไปไดท่ี้จะใชบ้ริการ โดยส่วนใหญ่สนใจอุปกรณ์ในฟิตเนสคือ จกัรยานป่ันอยู่กบัท่ี และ

ถา้มีการสมคัรเป็นสมาชิกฟิตเนส ส่วนใหญ่จะเลือกสมคัรแบบ รายเดือน  

     โดยกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน แบ่งออกได ้3 กลุ่ม กลุ่มย่อยท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

กลุ่มย่อยท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และกลุ่มย่อยท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 29 คน

คิดเป็นร้อยละ 14.5  ลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster เม่ือพิจารณาจากคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดของคาํถามท่ีใชใ้นการ

แบ่งกลุ่ม มีดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 Product based group เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัป้ายท่ีให้คาํแนะนาํและบอกวิธีการใช้เคร่ืองออก

กาํลงักายอย่างชัดเจน รองลงมาจะให้ความสําคญัในเร่ืองของ Promotion คือมีบตัรให้ทดลองใช้ฟรี 1 คร้ังก่อน

สมคัรสมาชิกและใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ Place คือทาํเลท่ีตั้งของฟิตเนส ใจกลางเมือง ตามลาํดบั และกลุ่มท่ี1 น้ี

จะใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือเรืองของการมีเทรนเนอร์สอนส่วนตวั แต่มีการเก็บค่าบริการเพ่ิม รองลงมาเป็นเร่ือง

ของ Place คือ การโทรมาจองเทรนเนอร์สอนส่วนตวั และใหค้วามสาํคญันอ้ยเป็นอนัดบัท่ี 3 คือเร่ืองการสมคัรเป็น

สมาชิกในระยะยาว 2-3 จะไดรั้บโปรแกรมเสริมเช่น คอร์สเรียนมวยไทยฟรี 1 เดือน 

     กลุ่มท่ี 2 Promotion group เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัโปรแกรมการลดราคาสําหรับการสมคัรสมาชิกใหม่ 

รองลงมาจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ Promotion คือ มีบตัรทดลองใหใ้ชบ้ริการฟรี 1 คร้ังก่อนสมคัรสมาชิกและ

ให้ความสําคัญในเร่ืองของ Product คือการมีพนักงานทาํความสะอาดหลงัจากการใช้บริการของลูกค้าทันที 

ตามลาํดบั และกลุ่มท่ี2 น้ีจะให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือเร่ืองของเคร่ืองเล่นเวทเทรนน่ิงทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ 

รองลงมาเป็นเร่ืองของ Place คือ การเป็นสมาชิกฟิตเนสแลว้มีบริการจองเคร่ืองเล่น และให้ความสําคญันอ้ยเป็น

อนัดบัท่ี 3 คือเร่ืองของการโทรมาจองเทรนเนอร์สอนส่วนตวั 

     กลุ่มท่ี 3 Impassive group เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมีพนกังานทาํความสะอาดหลงัจากการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ทนัที รองลงมาจะเป็นเร่ืองของ Promotion คือ การจ่ายแค่บางรายการท่ีเลือกเล่น ท่านสามารถเลือกเองไดแ้ละ
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ให้ความสําคญัในเร่ืองของ Product คือป้ายท่ีให้คาํแนะนาํและบอกวิธีการใชเ้คร่ืองออกกาํลงักายอย่างชัดเจน 

ตามลาํดบั และกลุ่มท่ี 3 น้ีจะใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองของการเป็นสมาชิกฟิตเนสแลว้มีบริการจองเคร่ืองเล่น 

รองลงมาเป็นเร่ืองของการมีเทรนเนอร์สอนส่วนตวั แต่มีการเก็บค่าบริการเพ่ิม และใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 

คือเร่ืองของการมีโปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เช่น โปรแกรมลดนํ้าหนกั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     สรุปผลการศึกษาลกัษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และเพศชายจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39.4 อายุระหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 105 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.5 สถานภาพสมรส จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 

สรุปผลการศึกษาลกัษณะพฤตกิรรมของคนที่เล่นแอโรบิค ในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 

     ส่วนใหญ่เล่นแอโรบิค 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ช่วงเวลาท่ีเล่นบ่อยท่ีสุด คือ 17.00 – 

20.00 น. จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 โดยส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉล่ียในการเล่นแอโรบิคต่อคร้ัง 1-3 ชม. จาํนวน 

99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 มาแอโรบิคกบัเพ่ือน จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 นอกจากแอโรบิคแลว้ส่วนใหญ่ 

ออกกาํลงักายโดยวิธี ป่ันจกัรยาน จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการออกกาํลงั

กาย จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ใหค้วามสาํคญัในการออกกาํลงักายส่วนใหญ่เลือกเพ่ือสุขภาท่ีดี จาํนวน 100 

คน คิดเป็นร้อยละ 50 และถา้มีการเปิดฟิตเนสในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย คนส่วนใหญ่ คาดวา่น่าจะเป็นไปได ้

ท่ีจะเลือกใชบ้ริการ จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 โดยส่วนใหญ่สนใจใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองเล่นเป็นจกัรยานป่ันอยู่

กบัท่ี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และสนใจท่ีจะสมคัรฟิตเนสประเภทแบบรายเดือน จาํนวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.5 

สรุปผลการศึกษา การแบ่งกลุ่มย่อยของคนที่แอโรบิคโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 

     จากผลการสรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มคนแอโรบิคโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ของฟิตเนส อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงพบประเดน็ท่ีแตกต่างและ

น่าสนใจทั้ง 3 กลุ่มดงัน้ี 

      กลุ่มที่ 1 Product based group เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั

เคร่ืองเล่นท่ีช่วยสร้างกลา้มเน้ือ เวทเทรนน่ิง รวมไปถึงโปรแกรมในการลดนํ้าหนกั และยงัใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ของป้ายท่ีให้คาํแนะนาํและบอกวิธีการใช้เคร่ืองออกกาํลงักายอย่างชัดเจน กบัการมีพนักงานทาํความสะอาด

หลงัจากการใชบ้ริการของลูกคา้ทนัทีอีกดว้ย ในเร่ืองของราคา และโปรโมชัน่ กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัการเป็น
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สมาชิกฟิตเนสท่ีมีให้เลือกหลายหลายเช่น รายเดือน หรือรายปี โดยก่อนการสมคัรสมาชิกมีบตัรทดลองให้ใช้

บริการฟรี 1 คร้ังก่อนสมคัรสมาชิก และในเร่ืองของช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัท่ีตั้งฟิตเน

สใจกลางเมือง โดยกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมในการเล่นแอโรบิค 2 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ และคาดว่าน่าจะเป็นไปไดท่ี้จะใช้

บริการฟิตเนส ถา้หากมีการเปิดใน อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของคุณรุจิพจน์ อินทร์

สุวรรณ (2555) ไดเ้สนอรายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีศูนยอ์อกกาํลงักาย อนนัตไ์ลน์ 

ฟิตเนสของผูบ้ริโภคใน กทม. ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัเคร่ืองเล่นในการออกกาํลงั

กายแบบบริหารลา้มเน้ือ หรือเวทเทรนน่ิง 

      กลุ่มที่ 2 Promotion group เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคัญในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาดโดยส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการใชบ้ตัรสะสมแตม้เพ่ือแลกของสมนาคุณ เช่น ขวดนํ้า หรือผา้ขนหนู และการจ่ายแค่บางรายการ

ท่ีสามารถเลือกเล่นเองได ้ยงัรวมไปถึงการให้ความสําคญักบัการมีบตัรทดลองใชบ้ริการฟรี 1 คร้ัง ก่อนสมคัร

สมาชิกอีกดว้ย ในเร่ืองของราคา กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัการผ่อนชาํระค่าบริการและไดรั้บส่วนลดจากการเป็น

สมาชิกในระยะเวลาท่ีนานข้ึน ในเร่ืองของช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร

เช่น โปรโมชัน่ใหม่ๆ กิจกรรมต่างๆ หรือความรู้ในการออกกาํลงักายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook / 

Line ส่วนดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มน้ีมีจาํนวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 มีจาํนวน 91 คน โดยกลุ่มน้ีมี

พฤติกรรมการเล่นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพแลว้ยงัออกกาํลงัโดยวิธีการป่ันจกัรยาน และใหค้วามสาํคญัในการออกกาํลงั

กายเพ่ือสุขภาพท่ีดีอีกดว้ย และคาดวา่น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะใชบ้ริการฟิตเนส ถา้หากมีการเปิดใน อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองคาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของคุณนรเศรษฐ กมลสุทธิ (2549) ไดเ้สนอรายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด โดยไดรั้บส่วนลดจากการสมคัรเป็นสมาชิกในระยะเวลาท่ีนาน 

     กลุ่มที่ 3 Impassive group เป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกน้อยท่ีสุด กว่าทุกๆกลุ่ม  กลุ่มน้ีไม่สนใจใช้บริการฟิตเนส 

เพราะกลุ่มน้ีคิดว่าการเล่นแอโรบิคไม่เสียค่าใช้จ่ายอยูแ่ลว้ จาก10อนัดบัในตวัเลือกท่ีเลือกมากท่ีสุดกลุ่มน้ีให้

ความสาํคญักบัผลิตภณัฑคื์อการมีห้องตรวจวดัสภาพร่างกายก่อนการออกกาํลงักาย รวมไปถึงการเปิดบริการฟิต

เนส 24 ชม. และการมีป้ายแนะนาํและบอกวิธีการใชเ้คร่ืองออกกาํลงักายอยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัใหค้วามสาํคญักบัการ

รับขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมใหม่ๆ หรือความรู้ในการออกกาํลงักาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook / 

line ลกัษณะเด่นของพฤติกรรมกลุ่มน้ีแตกต่างจากอีก 2 กลุ่ม คือ ช่วงเวลาท่ีเล่นแอโรบิค คือช่วงเวลา 05.00 – 08.00 

น. และถา้หากมีการเปิดฟิตเนส ในอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย คาดว่าไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะใชบ้ริการ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานของคุณภทัรพร บุญสว่าง (2552)ไดเ้สนอรายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกระยะเวลาการ

เป็นสมาชิกของลูกคา้ฟิตเนสเฟิรส์ท สาขาแลนด์มาร์ค กรณีศึกษากลุ่ม ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกฟิตเนสเฟิรส์ท สาขา

แลนดม์าร์คพลาซ่า ในเขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น

ดว้ยกบัการเลือกระยะเวลาการเป็นสมาชิกของฟิตเนสเฟิรส์ท เพราะมีใหเ้ลือก ตั้งแต่ 4 เดือน 1 ปี และ 2 ปี  
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สรุปลกัษณะพฤตกิรรมที่ค้นพบในแต่ละกลุ่มย่อยกบัการนําไปประยุกต์ใช้ 

     กลุ่มที่ 1 Product based group 

กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองเล่นและอุปกรณ์ต่างๆในฟิตเนส โดยท่ีมีพนกังาน

ทาํความสะอาดหลงัจากการใชบ้ริการทนัที โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นการบริการ (Customer Service) โดยเนน้การ

จดัเตรียมพนกังานใหเ้พียงพอต่ออุปกรณ์เคร่ืองเล่นในฟิตเนส เพ่ือทาํความสะอาดทนัทีหลงัจากท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

     กลุ่มที่ 2 Promotion group 

กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนตวัอยา่งมากท่ีสุด โดยช่วงเวลาท่ีออกกาํลงักายบ่อยท่ีสุดคือ 17.00 – 20.00 น. และยงัให้

ความสาํคญักบัการผอ่นชาํระค่าบริการ โดยใชก้ลยทุธ์เนน้การจดัโปรโมชัน่ทางการตลาดในช่วงเวลา 17.00 – 20.00 

น. โดยมีโปรโมชัน่ท่ีสามารถผอ่นชาํระผา่นบตัรเครดิต 0% ได ้ในระยะเวลา 6 เดือน 

     กลุ่มที่ 3 Impassive group 

กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัการใหข้อ้มูลข่าวสารผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น Facebook / Line โดยใชก้ลยุทธ์ดา้น

การส่งเสริมทางการตลาดโดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักาย และจดัโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจผา่นช่องทางส่ือ

ออนไลน ์เช่น Facebook โดยการสร้าง Page 

ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากผลการศึกษาท่ีได ้ทาํให้ผูวิ้จยัทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมการเล่นแอ

โรบิคของกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึนและยงันําลกัษณะพฤติกรรมนั้นมาแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนั ช่วยทาํให้ผูวิ้จยัง่ายแก่การนาํขอ้มูลไปใชใ้นการนาํมากาํหนดประเด็นในการตดัสินใจและ

นาํไปกาํหนดทางเลือกระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด และนาํผลการแบ่งกลุ่มของคนแอโรบิคไป

ใชป้ระโยชนเ์พ่ือวางแผนดาํเนินการและประเมินทางเลือกจากการกาํหนดส่วนตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีในแต่ละอาํเภอ ของจงัหวดัหนองคาย เพ่ือจะไดข้อ้มูลหลากหลายกลุ่มตวัอยา่ง

และเห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แค่การออกกาํลงักายแอโรบิค เช่น วา่ยนํ้า เล่นฟุตบอล หรือประเภท 

แร๊กเกต็ เทนนิส แบดมินตนั เป็นตน้ 

3. การศึกษาคร้ังน้ีมีการเกบ็แบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ควรใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ควบคู่ไปดว้ยเพ่ือไดข้อ้มูลท่ี

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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การพฒันาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยใช้จกัรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน

ในพืน้ทีบ่างกะเจ้า 

Development of Bicycle Tour Programme to Promote Sustainable Tourism at 

Bang Kachao,   Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province  

ณฐันันท์ จันสุริยวงศ์1 และ สาโรจน์ โอพิทกัษ์ชีวนิ2 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล3 

Natthanan Chansuriyawong and Saroj Opitagchewin and Supachart iamratanakul 

  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ในการศึกษาสภาพทางภายภาพทัว่ไปของพ้ืนท่ี สภาพชุมชน สินคา้และบริการต่างๆ 

รวมถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางกะเจา้โดยใชวิ้ธีการศึกษาจากเอกสาร จากการลงพ้ืนท่ี การสัมภาษณ์เชิง

ลึก และใชแ้บบสอบถาม หลงัจากนั้นจะพฒันาและนาํเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานท่ีส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน วิเคราะห์ออกมาเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ซ่ึงใชเ้ป็นตวัแปรอิสระ หลงัจาก

นั้นศึกษาตวัแปรตาม 2 ตวั ไดแ้ก่ ผลจากโปรแกรมการท่องเท่ียวดงักล่าวจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวภายหลงัจากการใชโ้ปรแกรมน้ี 

คาํสาํคัญ: การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, การท่องเท่ียวโดยจักรยาน, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s), ความพึง

พอใจ, บางกะเจ้า 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study about physical characteristics, society, goods and services, and tourism 

activities in Bang Kachao area through document study, field study, in-depth interview and questionnaire. After 

that, the researcher will develop and present bicycle tour programme which promote sustainable tourism. The 

service marketing mix (7Ps) of this tour programme will be then studied as independent variables. The 2 dependent 

variables were travellers’ satisfaction and the effect of these programme on in-area stakeholder. 

 

Keywords: Sustainable Tourism, Bicycle Tourism, Service Marketing Mix (7P’s), Satisfaction, Bang Kachao 
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1. บทนํา 

 

ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 

     อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงในภาคบริการท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศไทยเป็นอยา่งมากใน

ปัจจุบนั จากขอ้มูลดา้นสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2558 ช้ีใหเ้ห็นวา่เคร่ืองยนตส์าํคญัในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศไทยคือภาคการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง อยา่งไรกต็าม การขยายตวัดา้น

การท่องเท่ียวโดยไม่มีมาตรการควบคุมและจดัการท่ีเป็นระบบนั้นกอ็าจก่อใหเ้กิดปัญหาในดา้นลบข้ึนตามมาได ้

เห็นไดจ้ากการประเมินใหค้ะแนนความสามารถในการแข่งขนัดา้นความยัง่ยืนของสภาพแวดลอ้มของไทยจากการ

ประชุมสมชัชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF, 2015) ไดค้ะแนนเพียง 3.5 จากคะแนนเต็ม 7 โดยถือ

เป็นคะแนนท่ีค่อนขา้งตํ่าและควรมีการปรับปรุง (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015)  ช้ีใหเ้ห็น

วา่การเติบโตโดยไม่มีการควบคุม ในอนาคตอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อชุมชน สงัคม และระบบนิเวศทางธรรมชาติของ

สถานท่ีท่องเท่ียวมากข้ึนจนไม่สามารถฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาเป็นเช่นเดิมไดอี้ก ปัจจุบนัไดมี้แนวคิดการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) ซ่ึงเนน้การตอบสนองความตอ้งการต่อทั้งนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ

แหล่งท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสมดว้ย แนวทางน้ีเป็นท่ียอมรับในสากล มีการผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในระดบั

ภูมิภาค จึงเป็นแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีจะนาํมาใชพ้ฒันาการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

     “คุง้บางกะเจา้” เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เพราะเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสวน

เกษตรและป่าไม ้มีเส้นทางท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน มีความร่มร่ืนและใหบ้รรยากาศการท่องเท่ียวท่ีผ่อนคลาย เพราะ

นกัท่องเท่ียวรู้สึกวา่ไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ พ้ืนท่ีคุง้บางกะเจา้ส่วนใหญ่จะถูกโอบลอ้มดว้ยแม่นํ้าเจา้พระยาในลกัษณะ

เป็นโค้งลอ้มรอบ ทาํให้มีลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีรูปร่างเหมือนกระเพาะหมู บางกะเจ้ามีขนาดพ้ืนท่ี 11,819 ไร่ และ

ครอบคลุมทั้ง 6 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลบางกอบวั 

และตาํบลทรงคะนอง อยู่ในเขตอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ นิตยสารไทมเ์อเชีย (Time Asia) ฉบบั 

Best of Asia จึงยกย่องบางกะเจา้ให้เป็น “ปอดกลางเมืองท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย (The Best Urban Oasis)” บางกะเจา้มี

เสน้ทางและจุดแวะพกัหลายจุดท่ีเหมาะสมสาํหรับการมาข่ีจกัรยาน อีกทั้งเดินทางมาไดโ้ดยสะดวก จึงกลายเป็นท่ีท่ี

นกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีตอ้งการข่ีจกัรยานเป็นกิจกรรมยามว่างมกัจะนึกถึง อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์การท่องเท่ียวในบางกะเจา้ในปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาทาํกิจกรรมจาํนวนมาก  

     อย่างไรก็ตาม จากการเขา้ไปสาํรวจเบ้ืองตน้ และจากการสัมภาษณ์ตวัแทนจากหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางกะเจา้ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้าผึ้ง พบว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวในคุง้บางกะเจา้ขาดการ

วางแผนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จากสาเหตุต่างๆไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเกิดข้ึนแบบกระจุกตวัอยู่ในพ้ืนท่ีบางตาํบล ทาํ

ใหก้ารกระจายรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวสู่ชุมชนไม่ทัว่ถึง  ทศันคติของชาวบา้นท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวจึงมีทั้งทศันคติท่ี
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เป็นบวก  เป็นกลาง และติดลบ ประกอบกบัแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยงานเดียวกนั 

จึงเกิดความไม่เป็นเอกภาพในการควบคุมดูแลหรือพฒันาสําหรับการท่องเท่ียว ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี จึงสะทอ้นให้

เห็นถึงความไม่ย ัง่ยืนในรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในคุง้บางกะเจา้  

     ดงันั้น จากเหตุผลในขอ้กงัวลดงักล่าว จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหรือส่งเสริมใหเ้กิดรูปแบบการท่องเท่ียว

อย่างย ัง่ยืนข้ึนในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ เน่ืองจากเส้นทางในบางกะเจา้มีความเหมาะสมกบัการจัดการท่องเท่ียวโดย

จกัรยาน อีกทั้งการข่ีจกัรยาน เป็นกิจกรรมท่ีอนุรักษพ์ลงังาน และเป็นกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ สอดคลอ้งกบั

การอนุรักษ์ระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นหัวขอ้สําคญัขอ้หน่ึงของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ผูวิ้จยัจึงมี

แนวคิดท่ีจะพฒันาโปรแกรมการท่องเท่ียว ท่ีมีเส้นทางการท่องเท่ียวโดยจักรยานเช่ือมโยงบูรณาการสถานท่ี

ท่องเท่ียวสาํคญัและเช่ือมโยงนกัท่องเท่ียวกบักิจกรรมท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชาวบา้นในชุมชน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

ทา้ทาย แต่ก็เป็นการศึกษาท่ีผูวิ้จยัเช่ือว่าสามารถนาํไปต่อยอดเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของกรอบแนวคิดการ

ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนไดต่้อไป และจะเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางท่ีเอ้ือให้เกิดพฒันาการท่ีดีและยัง่ยืนของแหล่ง

ท่องเท่ียวน้ีในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาสภาพทางภายภาพของพ้ืนท่ี สภาพชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สินคา้และบริการต่างๆ 

สถานท่ีท่องเท่ียว สภาพการท่องเท่ียวและเสน้ทางจกัรยานในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อแนวทางการพฒันาโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยใช้

จกัรยานท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อร่างโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานท่ีส่งเสริม

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวโดยจกัรยานท่ีมีต่อร่างโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานท่ี

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

5) เพ่ือเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวโดยจักรยานฉบับสมบูรณ์ และเสนอแนว

ทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตด้านพื้นที่: ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีในบางกะเจา้ ครอบคลุมทั้ง 6 ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลบางกะเจา้ 

ตาํบลบางนํ้าผึ้ง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลบางกอบวั และตาํบลทรงคะนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ ขอบเขตด้านเน้ือหา: 1) สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี รวมถึงบริบทแวดลอ้มในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ สภาพ

ทางกายภาพทัว่ไป สภาพชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สินคา้และบริการต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยานในพ้ืนท่ี 2) ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีท่ีมีต่อแนวทางการ

พฒันาโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน 3) ผลจากการทาํร่างโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน ไดแ้ก่ ความพึง
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พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ( Kotler, 2000) และ ความคิดเห็นและความพึง

พอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีต่อโปรแกรมดงักล่าว ขอบเขตด้านเวลา: ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตระยะเวลา

การศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 ขอบเขตด้านประชากร: ครอบคลุมกลุ่มบุคคล

และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใน 6 ตาํบลไดแ้ก่ 1) หน่วยงานของรัฐในชุมชน 2) ชุมชนทอ้งถ่ิน 3) ผูป้ระกอบการ 4) 

นกัท่องเท่ียว โดยใชต้วัแทนนกัท่องเท่ียวโดยจกัรยานชาวไทยท่ีเขา้มาท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยาน ในพ้ืนท่ีบา้งกะเจา้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

     1) การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวและการบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีแนวทางการดาํเนินการ

ภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการ

ท่องเท่ียว โดยตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งน้ีการท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเอ้ือใหทุ้ก

ฝ่ายท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการตอ้งไดรั้บผลประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอ

ภาคเท่าเทียมกนั โดยกระบวนการการท่องเท่ียวและบริการจะเกิดข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากการช้ีนาํภายใตค้วาม

ปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวนั้นๆเอง 

     2) การท่องเท่ียวโดยจกัรยาน หมายถึง รูปแบบของการท่องเท่ียว ท่ีใชกิ้จกรรมการข่ีจกัรยานเป็นกิจกรรมหลกั

เพ่ือการนนัทนาการในกิจกรรมการท่องเท่ียว 

     3) โปรแกรมการท่องเท่ียว หมายถึง รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีถูกกาํหนดไว ้โดยมีการแจงรายละเอียดดา้น 

สถานท่ีท่องเท่ียว เวลาและระยะเวลา กิจกรรมการท่องเท่ียว องค์ประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวทั้งหมด เพ่ือใหผู้น้าํการท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวมีความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัรูปแบบการเท่ียวท่ีจะมีข้ึน 

     4) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว หมายถึง ความรู้สึกชอบ ช่ืนชม ประทบัใจของ นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการการท่องเท่ียวผ่านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการทั้งหมด ท่ีเกิดข้ึนโดยผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว

หรือโดยการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวข้ึนกนัเอง 

     5) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว ในการทาํกิจกรรมท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 5.1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 5.2) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 5.3) ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

(Place) 5.4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.5) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 5.6) ปัจจยัดา้นหลกัฐาน

ทางกายภาพ (Physical Evidence) 5.7) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process)  

     6) นกัท่องเท่ียว ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท่ี้เดินทางจากท่ีพาํนกั มายงัสถานท่ีท่องเท่ียว (ในท่ีน้ีคือ พ้ืนท่ีบางกะเจา้) เพ่ือ

ทาํกิจกรรมและรับประสบการณ์ต่างๆจากสถานท่ีท่องเท่ียวและผูค้นในพ้ืนท่ี ในช่วงเวลาหน่ึง ในกรณีน้ีจะหมายถึง

เฉพาะผูท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวในระยะเวลา 1 วนัหรือตํ่ากวา่ และไม่ไดมี้การพกัแรมเกิดข้ึน 

     7) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีไดรั้บหรือเสียผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

จากการดาํเนินการตามโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน (Sustainable Tourism) 

ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 

     องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ให้ความหมายการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนไวว้่า “การ

ท่องเท่ียวท่ีสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้ ท่ีเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นการจัดการทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ รวมท้ังวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ิน เพ่ือ

เอือ้ให้สามารถใช้ประโยชน์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต” (World Tourism Organization, 1997) 

กรอบหลกัการในการพฒันาและบริหารจดัการการท่องเที่ยวแบบยัง่ยืน (World Tourism Organization, 1997) 

    1) การพฒันาและบริหารจัดการต้องอยู่ภายใต้ขีดความสามารถการรองรับได้ (Carrying Capacity) ทั้งทาง

กายภาพ ชีวภาพ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นการทรัพยากรฐาน และถา้จาํเป็น ก็จะตอ้งมีการฟ้ืนฟูหรือการ

ทดแทน รวมทั้งควบคุมระบบของธรรมชาติใหส้ามารถผลิตและใหบ้ริการต่างๆไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

     2) ตอ้งตระหนกัถึงความตอ้งการของชุมชมในทอ้งถ่ิน และเปิดโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม และตอ้งมี

การกระจายผลประโยชนสู่์เจา้ของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นธรรม 

     3) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวหรือนนัทนาการท่ีจดัข้ึนจะตอ้งเนน้การใหคุ้ณค่าทางประสบการณ์แก่ผู ้

มาเยือน 

     4) ผูม้าเยือน (หรือนักท่องเท่ียว) จะตอ้งไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนท่ี ทรัพยากร และวิถีชีวิตของคนใน

ทอ้งถ่ิน 

     5) เนน้การออกแบบส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน ท่ีสะทอ้นหรือกลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน และ

ทาํจากวสัดุท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน 

     6) พฒันาฐานขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและตดัสินใจ 

สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 

     โดยสรุปแลว้ การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน  เป็นแนวทางท่ีมีความทันสมยัและสามารถนาํหลกัการดังกล่าวไป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวไดเ้หมาะสมกบับริบทของทุกประเทศ เพราะมีเป้าหมายท่ีเอ้ือต่อการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อคุณภาพของประสบการณ์การท่องเท่ียว และเอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาการท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ีนานาชาติเผชิญอยู่ในปัจจุบนั การศึกษาวิจยั

คร้ังน้ีจึงไดย้ึดถือแนวคิดของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเป็นแนวคิดหลกัในการศึกษาวิจยั 

 

2.2 แนวคิดการพฒันาเส้นทางจักรยาน (Bicycle Route Development) 

 

     สินชยั (2556) อา้งถึง กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพชื (2549) ไดใ้หร้ายละเอียดแนวคิดการพฒันา

เสน้ทางจกัรยานไวอ้ยา่งครอบคลุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เส้นทางจกัรยาน มี 2 ประเภทท่ีจะพิจารณาคือ 1.1) เสน้ทางจกัรยานระยะสั้น ถึง ปานกลาง 1.2) เสน้ทางจกัรยาน

ระยะยาว หรือเป็นวงรอบ 2) การพัฒนาเส้นทางจักรยาน จะตอ้งมีการจดัการให้มีเส้นทางข่ีจกัรยานสาํหรับ 1 วนั
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เต็ม โดยเส้นทางจกัรยานจะจดัให้มีเฉพาะในเขตนนัทนาการและเขตบริการ 3)การออกแบบเส้นทาง รูปแบบของ

เส้นทางจกัรยานท่ีเหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากบริบทและโอกาสต่างๆ กรณีท่ีมีจุดแวะกระจายทัว่ไป และมีจุดท่ี

เช่ือมต่อกนั เส้นทางแบบวงรอบจะเหมาะสมมากกว่า แต่กรณีท่ีเส้นทางนั้นเป็นการเขา้ถึงกิจกรรมต่างๆ ควรจะทาํ

เป็นเส้นทางตรง โดยเส้นทางจกัรยานควรมีความลาดชนัอยู่ท่ี 0-3 เปอร์เซ็นต์ บริเวณโคง้ควรมีรัศมีประมาณ 10 

เมตร ใหห้ลีกเล่ียงการทาํโคง้หกัศอกในบริเวณปลาย หรือบริเวณท่ีมีความชนั เพ่ือป้องกนัการสูญเสียการควบคุม

จกัรยาน และควรมีมุมท่ีใหผู้ข่ี้จกัรยานมองเห็นทางโคง้ชดัเจน 4)ความยาวของเส้นทาง การประเมินหาความยาวท่ี

เหมาะสมของเส้นทางจกัรยานสาํหรับเดินทางภายใน 1 วนั จะพิจารณาดูจากจุดแวะพกั และลกัษณะของความลาด

ชนั หรือเง่ือนไขอ่ืนๆตามสภาพภูมิประเทศในเส้นทาง 5)ความกว้างของผิวทาง ทางจกัรยานจะกวา้งประมาณ 60 

เซนติเมตร และควรจะเผื่อเพ่ิมอีก 60 เซนติเมตร สาํหรับรูปแบบการเคล่ือนท่ีท่ีไม่สมํ่าเสมอ ความกวา้งท่ีนอ้ยท่ีสุด

ของการเดินรถทางเดียว คือ ประมาณ 1.2 เมตร และ 2.5 เมตร กรณีท่ีเป็น 2 ทาง 6)ส่ิงอํานวยความสะดวก ควรมีท่ี

จอดรถจกัรยานในจุดจอดหลกั 

 

2.3 ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     Vroom (1964) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ โดยใชท้ศันคติ (attitude) เป็นตวัช้ีวดั โดยกล่าวว่า ความพึง

พอใจเป็นผลลพัธ์จากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัส่ิงหน่ึง หากมีทศันคติดา้นบวก จะแสดงใหเ้ห็นถึงความพึง

พอใจในส่ิงนั้น แต่หากมีทศันคติดา้นลบ จะแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่พึงพอใจในส่ิงนั้น 

     Wolman (1973) ไดใ้ชค้าํว่า ความรู้สึก (feeling) เป็นตวัช้ีวดั โดยกล่าวว่า ความพึงพอใจ คือการมีความรู้สึกสุข 

เม่ือไดรั้บความสาํเร็จตามความมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

     กล่าวโดยสรุปแลว้ ความหมายของความพึงพอใจโดยรวม จะสอดคลอ้งกบัท่ี กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) สรุป

ไวว้า่ ความพึงพอใจของมนุษย ์มีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้นหากตอ้งการ

จะทราบวา่มนุษยมี์ความพึงพอใจหรือไม่ ตอ้งใชก้ารสงัเกตจากการแสดงออกท่ีซบัซอ้น อยา่งไรกต็าม นอกจากการ

สังเกตการณ์แสดงออกแลว้ ยงัสามารถทาํไดด้ว้ยวิธี การใชแ้บบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็น และ การสัมภาษณ์

โดยตรง (ภนิดา ชยัปัญญา, 2541) โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ผูส้มัภาษณ์ควรมีเทคนิคในทางจิตวิทยาและวิธีการสมัภาษณ์

ท่ีดี จึงจะไดข้อ้มูลท่ีตรงตามความรู้สึกนึกคิดจริง 

 

2.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

     ฤดี หลิมไพโรจน์ (2552) ไดอ้ธิบายส่วนประสมทางการตลาดบริการ ว่าประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) 

ผลิตภณัฑ ์(product) โดยงานท่ีบริการ จดัเป็นผลิตภณัฑอ์ย่างหน่ึงซ่ึงไม่มีตวัตน ในมุมมองของการตลาด ท่ีตอ้งมี

การส่งมอบให้แก่ลูกคา้ 2) ราคา (price) เป็นส่ิงท่ีกาํหนดรายไดข้องกิจการ และเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บริการในมุมมองของลูกคา้ 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ประกอบดว้ย ทาํเลท่ีตั้ง เวลาท่ีให้บริการ และ

ธรรมชาติในการปฏิบัติงานนั้นๆ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความคลา้ยคลึงกันกับการส่งเสริม

การตลาดของธุรกิจสินคา้ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใหข่้าว การลดแลกแจกแถม และการ

บริการทางตรงผ่านส่ือต่างๆ 5) พนกังาน (people) หมายถึงบุคคลทั้งหมดในองคก์ร รวมถึงผูบ้ริหารขององคก์ร ท่ี

ปฏิบติังานแลว้มีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ 6) กระบวนการใหบ้ริการ (process) คือ ขั้นตอนท่ีทาํใหเ้กิดการส่ง
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มอบบริการไปให้แก่ลูกค้า ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆท่ีประสานเช่ือมโยงกันอย่างดี ได้แก่ การต้อนรับ การ

สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การใหบ้ริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ 7) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical 

evidence) คือ บริบทแวดลอ้มทั้งหมดท่ีลูกคา้มองเห็นในระหวา่งเขา้รับบริการ 

 

3. กรอบแนวคดิการวจิัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ดา้นการท่องเท่ียว ต่อแนวทางการพฒันาโปรแกรม

การท่องเที่ยวโดยจกัรยาน เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยืน  

ภูมหิลงัของชุมชนและพื้นที่บางกะเจ้า 

• สภาพทัว่ไปทางกายภาพของพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

• สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม สินคา้และ

บริการต่างๆ รวมถึงสภาพและวิถีชีวิตชุมชน 

• ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางจกัรยาน

ในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูแ่ลว้ และโครงการเก่ียวกบัการ

พฒันาเสน้ทางจกัรยานท่ีผา่นมา 
ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้งดา้น

การท่องเท่ียว ต่อร่างการ

พฒันาโปรแกรมการท่องเที่ยว

โดยจกัรยาน เพ่ือการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยืน 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 

ต่อร่างโปรแกรมการท่องเท่ียว

โดยจกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยืน 

โปรแกรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยืนฉบบัสมบูรณ์ และ แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี

ย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ 

ร่างโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยจกัรยาน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ยัง่ยืน 

• เสน้ทางจกัรยาน 

• กิจกรรม 

• สถานท่ีท่องเท่ียว 
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จากรูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั จะแบ่งเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1) การศึกษาข้อมูลเพ่ือนํามาพัฒนาร่างโปรแกรมท่องเที่ยว ไดแ้ก่ 1.1) การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การ

สํารวจพ้ืนท่ี การสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีและชาวบา้น และการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสารและ

หนงัสือ เพ่ือทาํความเขา้ใจภูมิหลงัของชุมชนและพ้ืนท่ีในคุง้บางกะเจา้ 1.2) จดัสนทนากลุ่ม(focus group) โดยเชิญ

ตวัแทนจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาร่างโปรแกรมท่องเท่ียว 2) การ

พัฒนาและนําเสนอร่างโปรแกรมท่องเที่ยวโดยจักรยาน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคุ้งบางกะเจ้า 

จากนั้นศึกษาผลจากร่างดงักล่าว ดงัน้ี 2.1) การสํารวจความพึงพอใจจากนักท่องเท่ียว ท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 7P’s ของร่างโปรแกรมท่องเท่ียว 2.2) การศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยจัด

สนทนากลุ่มต่อร่างโปรแกรมท่องเท่ียว 3) การนําผลการศึกษาจากนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาและ

นําเสนอ โปรแกรมท่องเที่ยวโดยจกัรยานฉบับสมบูรณ์ และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

ได้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจะใช้แนวทางเชิงปริมาณ และ

การศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อแนวทางการพฒันาโปรแกรมการท่องเท่ียว รวมถึงความ

คิดเห็นต่อร่างโปรแกรมการท่องเท่ียวจะใชแ้นวทางเชิงคุณภาพ 

3.1 มีข้ันตอนการศึกษาดังนี ้

1) ค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นจากแหล่งขอ้มูลและเอกสารต่างๆและศึกษาขอ้มูลทัว่ไปในพ้ืนท่ีโดยการลงพ้ืนท่ีสาํรวจ 2) 

ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการทาํโปรแกรมท่องเท่ียวโดยจกัรยาน โดยการทาํสนทนา

กลุ่ม (focus group) กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 3) รวบรวมข้อมูลที่ได้ นาํมาวิเคราะห์และพฒันาออกมาเป็นร่าง

โปรแกรมท่องเท่ียวโดยจกัรยาน 4) ศึกษาผลจากร่างโปรแกรมท่องเที่ยวโดยจักรยาน ไดแ้ก่ การสํารวจความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อร่างโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยานโดยใชแ้บบสอบถาม (วดัขอ้มูลเชิงปริมาณ) และ 

การศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยทาํโฟกสักรุ๊ปกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (วดัขอ้มูลเชิงคุณภาพ) 5) 

พฒันาโปรแกรมท่องเที่ยวโดยจักรยานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนฉบับสมบูรณ์ พร้อมนําเสนอแนวทางการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนในพื้นที่บางกะเจ้า 

 

3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรเป้าหมายเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาข่ีจกัรยานในพ้ืนท่ีบางกะเจา้  อาํเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถหาขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ของช่วงเวลา

ปัจจุบันได้ จึงเลือกใช้ข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียวจากปีงบประมาณ 2552  มีนักท่องเท่ียวท่ีประกอบกิจกรรมป่ัน

จกัรยาน 15,939 คน เฉล่ียแลว้ใน 1 เดือน มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาข่ีจกัรยานประมาณ 1,332 คน (สินชยั, 2556 อา้งใน 

ศูนยจ์ดัการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขนัธ์ จงัหวดัสมุทรปราการ, 2553) 
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     การคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจะใช ้วิธีคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ (Yamane, 1973) 

จากการศึกษาถึงเร่ืองขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ความคลาดเคล่ือนท่ีผูวิ้จยั

ยอมรับได ้ไม่เกิน 5%) 

 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2
 

     

     สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Yamane, 1973) 

กาํหนดให ้ n = จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 

  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (เท่ากบั 0.05) 

  N = จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีทาํกิจกรรมข่ีจกัรยานเฉล่ียต่อเดือนในปีงบประมาณ 2553 (1,332 คน) 

จากการคาํนวณจะไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษาเท่ากบั 308 ตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดป้ระมาณการว่าจาํนวน

นักท่องเท่ียวในปี 2559 เพ่ิมเป็นประมาณ 2 เท่าของจาํนวนนกัท่องเท่ียวปี 2552 จึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างว่ามี

จาํนวน 600 ตวัอย่าง และเก็บขอ้มูลเผื่อความผิดพลาดอีก 200 ชุด รวมเป็น 800 ชุด โดยการเก็บรวบรวมจะใชวิ้ธี 

การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) กบักลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นเวลา 1 เดือน จนครบตามจาํนวนท่ี

กาํหนด และนาํมาตรวจความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทุกฉบบั 

     ประชากรเป้าหมายเชิงคุณภาพคร้ังน้ี คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ ท่ีผูวิ้จยัตอ้งการ

จดัประชุมเพ่ือทาํโฟกสักรุ๊ป ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน องค์การบริหารส่วนตาํบล ตวัแทนชาวบา้น และตวัแทน

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ผูวิ้จยักาํหนดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโฟกสักรุ๊ปไวท่ี้ 10 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ การใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)  

และการวิจยัเชิงคุณภาพจะใชก้ารทาํสนทนากลุ่ม (focus group) มีรายละเอียดดงัน้ี  

     3.3.1) การใช้แบบสอบถาม สาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจาํนวน 800 คน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 : ภูมิหลงันกัท่องเท่ียว และตอนท่ี 2 : ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 

ของร่างโปรแกรมการท่องเท่ียว แบ่งเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยใชค้าํถามแบบมาตร

วดั Likert’s Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 1=นอ้ยท่ีสุด 2=นอ้ย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มาก

ท่ีสุด หลงัจากนั้นนาํมาคาํนวณใชเ้ป็นเกณฑแ์บ่งอนัตรภาคชั้นเพ่ือบ่งบอกถึงระดบัความพึงพอใจ จากนั้นวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคส

แคว ์(Chi-Square Test) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

     3.3.2) การสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตวัอยา่ง 8-12 คน เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การจดัสนทนากลุ่ม เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นต่อแนว

ทางการจดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียวโดยจกัรยานท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน 2) การจดัสนทนากลุ่มเพ่ือสาํรวจ

(1) 
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ความคิดเห็นต่อร่างโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีจดัทาํข้ึนมา ภายใตด้ชันีช้ีวดัความยัง่ยืนทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

สงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือนาํไปสรุปผลทาํโปรแกรมท่องเท่ียวฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

     สามารถพฒันาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยจกัรยานใหเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีบางกะเจา้ท่ีใชจ้ดักิจกรรมได้

จริง และไดท้ราบถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อโปรแกรมการท่องเท่ียวดงักล่าว อีกทั้งไดท้ราบถึงผลของ

โปรแกรมการท่องเท่ียวน้ีจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย เป็นแนวทางในการส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

ข้ึนไดต่้อไปในอนาคต 

 

บรรณานุกรม 

 

กาญจนา อรุณสุขรุจี. 2546. ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ การเกษตรไชย

ปราการ จาํกดั อาํเภอชยัปราการ จงัหวดัเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ฤดี หลิมไพโรจน.์ 2552. การตลาดบริการ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

ภนิดา ชยัปัญญา. 2541. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมไร่นาสวนผสมภายใตโ้ครงสร้าง และระบบผลิต

การเกษตรของจงัหวดัเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา การส่งเสริมการเกษตร บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

สรณ์สิริ รวีโรจนว์รกลุ. 2550. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของจงัหวดัปทุมธานี วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยันเรศวร. 

Goeldner, Charles R. and Ritchie, J.R. Brent. 2006. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. 10thed.NewYork: 

John Wiley & Sons 

Vroom,W.H., Working and Motivation, ( New York : John Wiley and Sons, Inc 1964), p. 99 

Wolman, Thomus E., Education and Organizational Leadership in Elementary School, Englewood Cliffs, (New 

Jersey : Prentice – Hall, 1973), p. 384 

Yamane, T.  1973.  Statistics : an Introductiory Analysis. 3rd ed., Harper International Edition,    Tokyo. 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1215 

 

กลยุทธ์เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการผลติของบริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดั 

 

                           นายอภินนัท ์เมืองนอ้ย1, ถกล นนัธิราภากร2 

                 บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาเร่ือง กลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของ บริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดั เป็น

การศึกษากระบวนการผลิตสินคา้ ท่อระบายนํ้าคอนกรีต และบ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูป ของบริษทัฯ ซ่ึงกาํลงั

ประสบปัญหาผลิตสินคา้ไม่ทนัคาํสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ลูกคา้รอสินคา้เป็นเวลานานจึงยกเลิกคาํสั่งซ้ือ

สินคา้ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเขา้ไปสังเกตขั้นตอนการผลิตในโรงงาน รวบรวมขอ้มูลในการผลิต และศึกษา

เอกสารหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิต 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพือ่ศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีทาํใหผ้ลิตสินคา้ไม่ทนัตามคาํสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้

และผลกระทบของปัญหาดงักล่าวเพื่อกาํหนดกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ท่อระบายนํ้ าคอนกรีต

และบ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูปของบริษทัฯ  
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2 อาจารยท่ี์ปรึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 

 

บทนํา 
             
         บริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดั เป็นผูผ้ลิตท่อระบายนํ้า บ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูป ซ่ึงใชใ้นการก่อสร้างระบบ

ระบายนํ้ าใตดิ้น บริษทัตั้งอยู่ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํหน่าย และจดัส่งสินคา้ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การดาํเนินงานของบริษทัไดมี้การพฒันาและขยาย

ตวัอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

           พ.ศ. 2532 จดทะเบียนตั้งดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 

 พ.ศ. 2536 ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมใหแ้สดง

เคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑท่์อคอนกรีตสาํหรับงานระบายนํ้ามาจนถึงปัจจุบนั 

 พ.ศ. 2540 ไดข้ยายกิจการโดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลา้นบาทเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองทําให้มี

ความต้องการสินค้าประเภทท่อระบายนํา้และบ่อพกัคอนกรีตสําเร็จรูปเพิม่มากขึน้ 

            พ.ศ. 2549 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัในเครือคือ บริษทัเพชร จาํกดั ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เพ่ือส่งเสริม 

และสนบัสนุนใหก้ารบริการขนส่งสินคา้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ปัจจุบันบริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกัดมีทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท มีจาํนวนพนักงาน43 คน การ

ดาํเนินงานของบริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดัมีนโยบายบริหารตามปรัชญาจีนอกัษรจีน 4 ตวั คือ "ดี, เร็ว, มาก, 

ประหยดั"ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

mailto:apinan_pfc@hotmail.com
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ด ี  หมายถึง ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี 

เร็ว  หมายถึง การบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 

มาก  หมายถึง มีสินคา้มากเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ประหยดั หมายถึง จาํหน่ายสินคา้ในราคายติุธรรม 

 

อาการ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึน้ภายในองค์กร 

            อาการ ปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในของบริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดั มีดงัน้ี 

            อาการ  ท่ีเกิดข้ึนภายในของบริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดั คือ ลูกคา้ยกเลิกคาํสั่งซ้ือสินคา้ประเภท ท่อ

ระบายนํ้าคอนกรีตแบบปากล้ินราง และบ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูป  จากขอ้มูล เดือน มกราคม ปี 2553 ถึง 30 มิถุนายน 

ปี 2557 พบว่ามีขอ้มูลลูกคา้ยกเลิกคาํสั่งซ้ือสินคา้รวมจาํนวน 43,670,000 บาท บริษทัฯ ไม่สามารถผลิตสินคา้ให้

ลูกคา้ทนัตามคาํสัง่ซ้ือสินคา้ ลูกคา้รอสินคา้เป็นเวลานานจึงยกเลิกคาํสั่งซ้ือสินคา้ คาํสั่งซ้ือสินคา้ท่ีถูกยกเลิกเหล่าน้ี

เป็นรายไดข้องบริษทัฯ ท่ีตอ้งสูญเสียไป 

             ปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในองคก์รมี 2 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

           1. ผลิตสินคา้ไม่ทนัคาํสัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้ สินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตไม่ทนัตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้และลูกคา้

ยกเลิกคาํสัง่ซ้ือสินคา้มีสินคา้จาํนวน 2 ชนิดคือ 

1. ท่อระบายนํ้าคอนกรีตแบบปากล้ินราง 

2. บ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูป  

2. คุณภาพสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน  

     เม่ือบริษทัฯผลิตสินคา้ไม่ทนัตามคาํสัง่ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ บริษทัฯ จึงส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ี

ตอ้งการสินคา้ก่อน ซ่ึงเร็วกวา่กาํหนดของกระบวนการผลิต เพ่ือไม่ใหลู้กคา้ยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ จึงมีขอ้ร้องเรียนจาก

ลูกคา้ในคุณภาพของสินคา้  

         สาเหตุ จากของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์รมีสาเหตุ 2 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1. ปัญหาผลิตสินคา้ไม่ทนัตามคาํสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้ยกเลิกการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ มี

สาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 บริษทัไม่มีการวางแผนการผลิตท่ีชดัเจนโดยทางบริษทัจะวางแผนการผลิตตามขอ้มูลการขาย

สินคา้ในอดีต 

1.2 ในกระบวนการผลิตสินค้าท่อระบายนํ้ าคอนกรีตแบบปากล้ินราง และบ่อพกัคอนกรีต

สาํเร็จรูป มีขั้นตอนการผลิตท่ีเป็นคอขวด (Bottle neck)  

2. ปัญหาคุณภาพสินคา้ไม่ไดม้าตรฐานมี 2 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

2.1 ปัญหาคุณภาพสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ดา้นคุณภาพสินคา้ ทาํใหลู้กคา้ส่งสินคา้คืนบริษทัฯ มี

สาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 บริษทัฯส่งสินคา้ ท่อระบายนํ้าคอนกรีต และบ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูปใหก้บัลูกคา้

เร็วกวา่กาํหนดท่ีสินคา้จะแหง้ ทาํใหสิ้นคา้ไม่อยูต่วั บิดเบ้ียว หรือมีโครงเหลก็โผล่ออกมาสินคา้จึงไม่ไดม้าตรฐาน 
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2.1.2 พนกังานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ขาดความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

2.2 ปัญหาคุณภาพสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ดา้นการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ทาํใหลู้กคา้ส่งสินคา้คืน

บริษทัฯ มีสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 สถานท่ีส่งสินคา้มีลกัษณะขรุขระ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีก่อสร้างผิวดินมีการยบุตวั

ไดง่้าย หรืออาจเกิดจากฝนตกทาํใหดิ้นอ่อนตวั เม่ือขนสินคา้ไปส่งใหลู้กคา้ทาํใหสิ้นคา้เกิดความเสียหาย 

2.2.2 ฝ่ายผลิต ผลิตสินคา้ไม่ทนัตามคาํสั่งซ้ือ ทาํให้ฝ่ายขายเม่ือรับคาํสั่งซ้ือสินคา้จาก

ลูกคา้แลว้กาํหนดเวลานดัส่งสินคา้ล่วงหนา้ไวก้บัลูกคา้ ไม่สามารถจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้ามกาํหนดเวลา ทาํ

ใหลู้กคา้รอสินคา้นานจึงยกเลิกคาํสัง่ซ้ือสินคา้ 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี 

              ในการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของ บริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดั คร้ังน้ีมี

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ทฤษฏีคอขวด (Theory of Bottleneck) 

   พิภพ ลลิตาภรณ์ (2553: 220-222) กล่าวว่า หลกัการของคอขวด (TheBottleneck Principles) ระบบการวางแผน

และควบคุมการผลิตบางระบบใหค้วามสาํคญักบัจุดท่ีเป็นคอขวดของการผลิต (Production Bottlenecks) ซ่ึงจุดคอ

ขวดของการผลิต หมายถึง หน่วยผลิตใดๆ ท่ีขดัขวางการผลิตไม่ใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วย

ผลิตท่ีเป็นคอขวดจะมีกาํลงัการผลิตนอ้ยกวา่ กาํลงัการผลิตของหน่วยผลิตท่ีอยู่ตน้นํ้า เน่ืองจากท่ีหน่วยผลิตคอขวด 

ผลิตภณัฑจ์ะไหลเขา้มาในอตัราท่ีเร็วกว่าความสามารถท่ีจะทาํไดแ้ลว้เสร็จของหน่วยผลิต ดงันั้นหน่วยผลิตท่ีเป็น

คอขวดจึงเปรียบเสมือนเป็นตวัควบคุมกาํลงัการผลิตของสายการผลิตหรือของโรงงาน หน่วยผลิตท่ีเป็นคอขวด

อาจจะหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เคร่ืองจักร หรือพนักงาน สะพานสามารถเป็นคอขวดของการจราจร 

ชุมสายโทรศพัทส์ามารถเป็นคอขวดของการส่ือสาร และจุดเกบ็เงินในซูเปอร์มาร์เกตสามารถเป็นคอขวดของลูกคา้

ท่ีรอชาํระเงิน การบริการท่ีเคานเ์ตอร์รับฝากถอนเงินสามารถจะเป็นคอขวดสาํหรับลูกคา้ท่ีมารับบริการ 

2. ทฤษฎีข้อจาํกดั (Theory of Constraints, TOC) 

พิภพ ลลิตาภรณ์ (2553: 225-226) กล่าววา่ ภาพหลงัจากประสบความสาํเร็จในการติดตั้งซอฟตแ์วร์ OPT 

กวา่ 100 บริษทัขนาดใหญ่ Goldratt ไดมุ่้งสู่การขยายขอบเขตตรรกะของวิธีการจดัการกบัคอขวดของการผลิตให้

เป็นท่ีนิยมกวา้งขวางข้ึน โดยไดน้าํแนวความคิดการจดัการคอขวดการผลิตมาพฒันาและสร้างเป็นทฤษฏีโดยรวม

ของการจดัองคก์ร แลว้เรียกวา่ ทฤษฎีขอ้จาํกดั (Theory of Constraints) หรือ TOC ซ่ึงเป็นกระบวนการในการแกไ้ข

ปัญหา (Problem Solving Approach) วิธีหน่ึง TOC จึงเป็นการแตกแขนงและการยกระดบัของ OPT ช่ืออ่ืนๆ ท่ีมี

การเรียกกนั นอกจาก TOC กคื็อ OPT หรือการผลิตแบบสอดคลอ้ง (Synchronuos Manufacturing) สามารถ

ประยกุตไ์ปใชไ้ดก้บังานทางธุรกิจหลายดา้น รวมทั้งคอขวดการผลิตท่ีไดก้ล่าวถึงก่อนหนา้น้ี สาํหรับกระบวนการ

แกไ้ขปัญหาตามทฤษฎีขอ้จาํกดัของ Goldratt ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
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3. ทฤษฎกีารวางแผนการผลติรวม (Aggregate Production Planning) 

คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2557: 141-143) การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Production) เป็นการวาง

แผนการผลิตเพ่ือตอบสนอง อุปสงคร์ะยะปานกลาง (6 – 12 เดือน) ซ่ึงไดท้าํการกาํหนดอตัราการผลิต ระดบัแรงงาน 

และระดบัสินคา้คงคลงัภายใตข้อ้จาํกดัของกาํลงัการผลิตท่ีมีอยู่ ซ่ึงการวางแผนการผลิตรวมเป็นการออกตาราง

กาํหนดการผลิตหลกั (Master Production Scheduling) ซ่ึงใช้หลกัในการวางแผนงานระยะสั้นท่ีจะตอ้งแยกย่อย

รายละเอียดใหแ้ต่ละหน่วยงานรับไปผลิตต่อไป 

ในการวางแผนการผลิตรวมของการผลิตสินคา้จะเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดจาํนวนคนงาน อตัราการผลิต

ของเคร่ืองจกัร และระดบัของสินคา้คงคลงั แผนการปฏิบติังานผลิตสินคา้จะเรียกว่า แผนการผลิต (Production 

Plan) ปัจจยัท่ีใชเ้ป็นหลกัในการวางแผนการผลิตรวมมีดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์การวางแผนการผลิตรวมจะยึดผลิตภณัฑห์มวดหมู่เดียวกนัเป็นหลกัเพราะในสายผลิตภณัฑ์

เดียวกนัจะมีแนวโนม้อุปสงค ์การใชก้ระบวนการผลิต แรงงาน วตัถุดิบ ท่ีเหมือนกนัสายผลิตภณัฑเ์ดียวกนัจึงจะถูก

จดักลุ่มรวมไวด้ว้ยกนั แต่ละสายผลิตภณัฑ์ก็จะมีหน่วยงานฝ่ายการตลาดดูแลโดยเฉพาะ และไม่แยกเป็นแต่ละ

ผลิตภณัฑใ์หมี้รายละเอียดยอ่ยจนเกินไป 

2. แรงงาน การวางแผนการผลิตรวมสามารถยึดเอาความยืดหยุ่นของแรงงานเป็นหลกั เช่น ถา้ช่างข้ึนรูป

เหล็ก สามารถตั้งเคร่ืองเช่ือมได ้ก็จะรวมแผนการผลิตไวด้ว้ยกนัเพราะใชค้วามชาํนาญและทกัษะของคนงานใน

แนวทางเดียวกนั การวางแผนแบบน้ีสามารถใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีวางแผนการผลิตรวมโดยใชส้ายผลิตภณัฑก่์อน แลว้

จึงแยกตามประเภทของแรงงานท่ีใชใ้นสายผลิตภณัฑน์ั้นอีกคร้ัง เพราะในบางคร้ังการวางแผนการผลิตรวมโดยใช้

ผลิตภณัฑอ์ย่างเดียวกนัอาจพบกบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและความตอ้งการของ

ลูกคา้เปล่ียนแปลงไป จะทาํให้บางสายผลิตภณัฑ์มีงานมากข้ึน แต่บางสายผลิตภณัฑ์ลดลง ซ่ึงจะเกิดปัญหาถา้

แรงงานท่ีใช้แต่ละสายผลิตภณัฑ์ไม่สามารถโยกยา้ยมาช่วยกันได ้ จึงควรใช้การวางแผนการผลิตรวม โดยใช้

แรงงานเป็นหลกัเขา้มาช่วยใหแ้ผนการผลิตมีความยืดหยุน่มากข้ึน 

3. เวลาการวางแผนการผลิตรวมท่ีใชเ้วลาเป็นหลกัจะวางแผนจากประสบการณ์ (Planning Horizon) โดย

คิดว่าแต่ละช่วงเวลาของปีตอ้งผลิตอะไร ปริมาณเท่าใดใชค้นงานและวตัถุดิบเท่าใดเพราะโดยทัว่ไปมกัจะวาง

แผนการผลิตรวมใน 1 ปี แต่กต็อ้งทาํการปรับปรุงแผนการผลิตเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งตามความเป็น

จริงตามสมควรโดยไม่บ่อยเกินไปนกัเพราะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและเกิดความยุ่งยากในการเปล่ียนแปลงอตัราการ

ผลิตหรือโยกยา้ยคน การปรับขอ้มูลใหท้นัสมยัท่ีเหมาะสมมกัจะเป็นทุกเดือนหรือทุกไตรมาสการวางแผนการผลิต

ตามเวลาในแนวนอนน้ีตอ้งคาํนึงถึงความสมดุลระหว่างจาํนวนคร้ังของการตดัสินใจเปล่ียนแปลงกบัความยืดหยุน่

ในการปรับอตัราการผลิตและแรงงานตามฤดูกาล 
 
4. การบริหารการผลติ (Production Management) 

 คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2557: 3-232) กล่าวสรุปไว้ว่า การผลิต (Productions) เป็นกระบวนการท่ี

เปล่ียนแปลงปัจจยันาํเขา้ (Input) เป็นผลลพัธ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ยปัจจยั 5 M’s คือ 

ทรัพยากรมนุษย ์(Manpower) เคร่ืองจกัร อุปกรณ์รวมถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Machine) วตัถุดิบ (Materials) 
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เงินทุน (Money) และการบริหารการผลิต (Management) เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตผล (Output) เป็นผลิตภณัฑ ์โดยอาศยัการ

จดัการท่ีไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจากความตอ้งการจากลูกคา้ 

 หนา้ท่ีในการบริหารการผลิต กล่าวไวว้า่ รวมถึง การจดัองคก์ร การเลือกกระบวน    การผลิต การจดัวางผงั

โรงงาน การกาํหนดสถานท่ีทาํเล ท่ีตั้งของส่ิงอาํนวยความสะดวก การออกแบบงาน การวดัผลงาน การควบคุม

คุณภาพ ตารางการปฏิบติังาน การจดัการสินคา้คงคลงั และการวางแผนการผลิต ซ่ึงผูจ้ดัการผลิตตอ้งทาํงานร่วมกบั

บุคคลอ่ืน การนาํเทคโนโลยีมาใช้ และมีกาํหนดเวลาท่ีตายตวั จึงจาํเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิค แนว

ทางการผลิต และทกัษะเชิงพฤติกรรมในการทาํงานรวมกบัฝ่ายอ่ืนภายในบริษทั 
  

5. แผนผงัก้างปลา (Fish Bone) 

กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2550: 288) ผงักา้งปลาหรือ ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram 

หรือ Fish Bone หรือ Leaf Diagram) แผนภาพท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อย่างมีระบบระหว่างผลท่ีแน่นอนประการ

หน่ึง (อาการของปัญหา) และสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเราตอ้งการเลือกปัญหาก็ตอ้งมีการระดมสมองและช่วยกนัคิด 

เสนอแนวความคิดออกมา เม่ือเลือกแกปั้ญหาจากแผนภูมิพาเรโต แลว้ก็นาํปัญหานั้นมาแจกแจงหาสาเหตุของ

ปัญหาเป็น 4 ประการ คือ คน เคร่ืองจกัร วิธีการวตัถุดิบ ดงันั้นผงักา้งปลาจึงมีความเหมาะสมกบัปัญหาท่ีมีความผนั

แปร สามารถระดมสมองหาสาเหตุไดอ้ย่างกวา้งขวางและครบถว้นทาํใหท้ราบสาเหตุของปัญหาพร้อมท่ีจะนาํไป

แกไ้ขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แผนภาพกา้งปลาแบบวเิคราะห์ความผนัแปร 

 

 

 

 ปัญหา 

สาเหตุหลกั สาเหตุหลกั 

      สาเหตุหลกั สาเหตุหลกั 

ระดบัที ่1ของสาหลกั 

ระดบัที ่2 ของสาเหตุ  

หลกั 

ระดบัที ่3 ของสาเหตุหลกั 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 บันลือ ชัยสมตระกูล (2544) ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การเพ่ิมผลิตด้วยทฤษฏีข้อจํากัด : กรณีศึกษา 

โรงงานผลิตเคร่ืองเรือน  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของโรงงานผลิตเคร่ืองเรือนขนาดใหญ่

แห่งหน่ึงโดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการของทฤษฎีขอ้จาํกดั  

  สุรัชนา พิชยานภากุล (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของบริษทั 

เวลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีทาํใหผ้ลิตสินคา้ไม่ทนัตามความตอ้งการ

ของลูกค้า รวมทั้ งผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดจากประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิต 

            วีระภรณ์ พนัธ์นุช (2552)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมผลิตภาพโดยการใชท้ฤษฎีขอ้จาํกดัสาํหรับ

อุตสาหกรรมผลิตวงจรรวมมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้

ทฤษฏีขอ้จาํกดัสาํหรับอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม 

  สุวิชาญ เตียวสกุล (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเน้ือปลา

ทูน่าน่ึงสุกแช่เยน็ : กรณีศึกษา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ความไม่สมดุลของสายการผลิตอนัเน่ืองมาการการ

เกิดคอขวด และกาํลงัการผลิตท่ีไม่สมํ่าเสมอส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต งานวิจยัน้ีจึงเป็นการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยจดัสมดุลการผลิตของกระบวนการผลิตปลาทูน่าน่ึงสุกแช่เยน็ 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของบริษทั ทองอุตสาหกรรม จาํกดัคร้ังน้ีใชวิ้ธี

การศึกษาแบบกรณีศึกษาโดยทาํตามกระบวนการขั้นตอนอาการ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กร 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์อาการ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กร จะใชข้อ้มูล

ตวัเลขจากการดาํเนินการ เดือน มกราคม ปี 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 เพ่ือยืนยนัวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความสาํคญั 

โดยศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ หลงัจากการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์รใหช้ดัเจนเป็นสาระสาํคญั

แลว้ จะทาํการวิเคราะห์อาการ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร โดยใชก้ารวิเคราะห์แผนผงักา้งปลา

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจาก คน เคร่ืองจกัร การดาํเนินงานบริหาร การผลิตสินคา้ และงบประมาณ  แลว้นาํปัญหามา

วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีข้อจํากัด(Theory of Constraints) เ พ่ือหาแนวทางในการสร้างกลยุทธ์เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1.การรวบรวมขอ้มูลอาการ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลอาการ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร 

3. สรุปผลและเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 

จากการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการผลิตสินคา้ไม่ทนัคาํสั่งซ้ือสินคา้ พบวา่สาเหตุของปัญหา 

คือ การเกิดคอขวดในขั้นตอนการผลิต จึงนาํสาเหตุของปัญหาดงักล่าวมาแกไ้ขปัญหาเพ่ือขจดัปัญหาขอ้จาํกดัท่ีเป็น

คอขวดดงัน้ี 
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1. แกไ้ขปัญหาขั้นตอนการผลิต ท่อระบายนํ้ าคอนกรีตท่ีเป็นคอขวด ขั้นตอนการผลิตท่ี 3 ผลิตท่อเพ่ิม

ความสามารถของขอ้จาํกดั โดยทาํการจดัซ้ือเคร่ืองผลิตท่อจาํนวน 1 เคร่ือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ท่อระบายนํ้าคอนกรีต 

และทาํการซ่อมแซมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเดิมใหส้มํ่าเสมอ เพ่ือใหมี้สามารถผลิตท่อระบายนํ้าคอนกรีตไดน้าน 

2. แกไ้ขปัญหาขั้นตอนการผลิต บ่อพกัคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีเป็นคอขวด คือ ขั้นตอนท่ี 1 ผลิตโครงเหล็ก 

เพ่ิมความสามารถของขอ้จาํกดั โดยการใหค้นงานในแผนกผสมคอนกรีต จาํนวน 2 คน มาช่วยในการเช่ือมโครง

เหลก็ในช่วงบ่าย เพราะคนงานผสมคอนกรีตจะทาํงานเฉพาะในช่วงเชา้ 

3. แนวทางแกไ้ขปัญหาขั้นตอนการผลิต บ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูปท่ีเป็นคอขวด คือ ขั้นตอนท่ี 3 ผลิตบ่อ 

เพ่ิมความสามารถของขอ้จาํกดั โดยใหค้นงานฝ่ายช่างทาํการขุด เพ่ือผลิตแท่นผลิตบ่อพกัคอนกรีตแลว้ทาํการผลิต

แท่นผลิตบ่อ ซ่ึงอยู่บริเวณใตดิ้นเพ่ิมจาํนวน 5 บ่อ จดัซ้ือฐานท่ีรองตั้งบ่อเพ่ิมจาํนวน 20 ช้ิน และใหค้นงานฝ่ายช่าง

ทาํแบบบลอ็กท่ีผลิตบ่อเพ่ิมจาํนวน 20 ช้ิน กาํหนดใหมี้การซ่อมแซมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเดิมใหส้มํ่าเสมอ เพ่ือให้

มีสามารถผลิตท่อระบายนํ้าคอนกรีตไดน้าน 

4. จดัทาํแผนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการรับคาํสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ นาํคาํสั่งซ้ือมาสั่งผลิตสินคา้และการ

กาํหนดส่งมอบสินคา้ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิต แลว้ทาํการอบรมพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายผลิต เพ่ือท่ีจะซักซ้อม

ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน ใหเ้ขา้ใจในการปฏิบติังานตรงกนั และการทาํงานร่วมกนั สอดคลอ้งกนัระหวา่งสองฝ่าย 

5. จัดทาํแผนการผลิตและควบคุมการผลิตท่อระบายนํ้ าคอนกรีต และบ่อพกัคอนกรีตสําเร็จรูป โดย

แผนการผลิตจะตอ้งมีวิเคราะห์ปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิตสินคา้ และตรวจสอบปัญหาดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือหาวิธีการแกไ้ขและขจดัปัญหาดงักล่าว 
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การวดัประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมระดบั 5 ดาวขนาดใหญ่ 

โดยวธีิ Data Envelopment Analysis (DEA) 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการวดัประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวขนาดใหญ่โดยวิธี Data 

Envelopment Analysis (DEA) เป็นการศึกษาเพ่ือวดัประสิทธิภาพของการให้บริการของโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีมี

ขนาดใหญ่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้ งส้ิน 28 แห่ง และนําผลการศึกษาท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง

ภาพรวมของโรงแรม และวางแผนสร้างโรงแรมในอนาคต โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

กบับุคลากรระดบับริหารของโรงแรมเป็นขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากทางเวบ็ไซด์ และส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ โดยการศึกษาน้ีมีตวัแปรนาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าหอ้งพกัต่อคืนของหอ้ง Standard Room และระยะห่างจากรถไฟฟ้า 

ส่วนตวัแปรออกคือ จาํนวนส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํนวนหอ้งอาหารในโรงแรม และความจุสูงสุดของหอ้งสัมมนา

ในโรงแรม นาํขอ้มูลมาคาํนวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูป DEAP 2.1 โมเดลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ CCR input 

oriented และ CCR output oriented 

 

คาํสาํคัญ: ประสิทธิภาพ, วัดประสิทธิภาพ, โรงแรม, บริการ, Data Envelopment (DEA) 

 

Abstract 

The study of the effectiveness measurement readiness in service of a large-scale five-star hotel by using Data 

Envelopment Analysis (DEA) aimed to investigate and measure the service quality of twenty-eight large-scale five-

star hotels in Bangkok. The findings of the study could be applied to improve the general image of a hotel and a 

plan in building a prospect hotel. The primary and secondary data were collected by conducting the in-depth 

interview with the hotel executives and from websites and printed media, respectively. The input variables were 

the one-night rate of Standard Room and the distant from the sky train and subway (BTS/MRT). The output 

variables were the number of hotel facilities, hotel restaurants, and the maximum capacity of hotel conference 

room. All data were calculated by using DEAP 2.1 model, both CCR input oriented and CCR output oriented  

Keywords: Efficiency, Measurement, Hotel, DEA, Service 
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1. บทนํา 

 

     ในยคุปัจจุบนัการคมนาคม และการติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศทาํไดง่้าย และอิสระกวา่คร้ังอดีต ส่งผลใหเ้กิด

การเรียนรู้ทางวฒันธรรม และสังคมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในแต่ละประเทศต่างมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัประกอบกบัการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศท่ีไดมี้มาตรการการกระตุน้การท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ ใหม้าเท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญั

ต่อประเทศ ในการทาํรายไดใ้ห้ประเทศเป็นจาํนวนมาก และมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แมใ้นปัจจุบัน

ประเทศไทยจะประสบปัญหาจากสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจโลกชะลอตวั และความไม่สงบในประเทศ แต่

รัฐบาลกย็งัคงดาํเนินมาตรการสนบัสนุนต่อไป อยา่งไรกต็ามการท่องเท่ียวมิไดมี้ประโยชนเ์พียงแค่การสร้างรายได้

จากการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมในหลาย

อุตสาหกรรม ช่วยให้เกิดการจา้งงาน และโอกาสการจา้งงานอีกดว้ย โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยจาํนวน 26,546,725 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 18.76 และต่อมา

ในปี 2557 นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน 24,809,683 คน คาดการณ์เป็นเพราะผลกระทบจาก

ความไม่สงบในประเทศท่ีนาํไปสู่การรัฐประหารของรัฐบาลชุดปัจจุบนั โดยทั้งน้ีในปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง

เดือนกนัยายน 2558 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทยแลว้ จาํนวน 22,135,871 คน คาดการณ์

วา่ในส้ินปี 2558 จาํนวนนกัท่องเท่ียวจะมากกวา่ปี 2557 อยา่งแน่นอน (กรมการท่องเท่ียว, 2558) 

     กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านทั้ งการปกครอง 

เศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม และระบบการขนส่ง รวมทั้งการติดต่อกบันานาชาติในประเทศเขตอาเซียน ซ่ึง

เหตุผลหลกัท่ีเหล่านักท่องเท่ียวต่างพากนัเลือกกรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีแรกก็คือ การมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี

น่าสนใจมากมาย และหลากหลายประเภท เป็นเมืองหลวงแห่งสีสันทั้งยามกลางวนั และคํ่าคืน เต็มไปดว้ยเร่ืองราว

ทางประวติัศาสตร์ และความรู้รอบตวั แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั และมีอยู่เป็นจาํนวนมากของกรุงเทพมหานคร คือ 

การท่องเท่ียวตามพระราชวงั และวดัท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท พระท่ีนัง่

จกัรีมหาปราสาท วดัพระศรีรัตนมหาศาสดาราม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรวิหาร เป็นตน้ สาํหรับแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ อนุสาวรีย์ และโบราณสถานก็มีเช่นกัน ได้แก่ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลปพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวประเภทสวนสัตว ์สวนสนุก และการแสดง อยู่มากมาย ไดแ้ก่ สวนสัตวดุ์สิต สวนสัตวเ์ปิดซาฟารีเวิลด์ 

สวนสยาม โรงละครสยามนิรมิต เป็นตน้ และท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร คือแหล่งชอ้ป

ป้ิงต่างๆ ไดแ้ก่ เยาวราช ตลาดนดัสวนจตุจกัร ย่านสยามสแควร์ ย่านประตูนํ้า ย่านสีลม ย่านสุขุมวิท ถนนขา้วสาร 

รวมถึงห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัต่าง ๆ  และเหตุผลอีกประการท่ีถือเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยก็คือ ความเป็นกนัเอง

ของคนไทยรวมถึงวฒันธรรมอนัดีงาม และความเป็นกันเอง ภายใตค้าํพูดท่ีว่า “สยามเมืองยิ้ม” และน่ีก็ทาํให้

นกัท่องเท่ียวรู้สึกอบอุ่นใจ และปลอดภยัเหมือนกบัการไดอ้ยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหาย โดยทั้งน้ีในปี 2557 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน 2557 มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 29,591,226 คน (สาํนกัยทุธศาสตร์ และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2557)    
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     ธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถจาํแนกออกเป็นธุรกิจอ่ืนไดห้ลายธุรกิจ โดยธุรกิจท่ีทาํรายไดม้ากท่ีสุดคือ ธุรกิจ

โรงแรม และท่ีพกั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได ้

และสร้างอาชีพท่ีสําคญัท่ีสุดกว่าธุรกิจอ่ืน ธุรกิจโรงแรม และท่ีพกั แต่ละประเภทมีราคาหลายระดบัต่างกนัตาม

ขนาดของท่ีพกั จาํนวนส่ิงอาํนวยความสะดวก มาตรฐานการบริการ และความสะดวกในการเดินทาง โดยการท่ี

นกัท่องเท่ียวจะเลือกโรงแรมใดนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆดา้น เช่น รายได ้รสนิยม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไป 

เป็นตน้ จากสถิติกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบวา่ ในปี 2558 (ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2558) มีธุรกิจโรงแรม และ

ท่ีพกั ในประเทศไทยรวม 14,176 แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีมีธุรกิจโรงแรม และท่ีพกัรวม 14,051 แห่ง โดยพ้ืนท่ีท่ี

มีจาํนวนหอ้งพกัสูงสุดสามลาํดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพทัยา ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการเขา้พกั

สูงสุดสามลาํดบัแรก ไดแ้ก่ พทัยา กรุงเทพมหานคร และอุดรธานี ซ่ึงท่ีพกัประเภทโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ณ 

วนัท่ี 9 กนัยายน 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 407 แห่ง หรือคิดเป็นจาํนวนห้องพกั 72,748 ห้อง จาก ณ ส้ินปี 2554 ท่ีมี

จาํนวนโรงแรม 399 แห่ง และมีจาํนวนหอ้งพกั 72,184 หอ้ง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) 

     จากตวัเลขดงักล่าวส่งผลให้พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีการกระจุกตวัของห้องพกัมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ 

ทั้งน้ีจากจาํนวนห้องพกัของธุรกิจโรงแรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง บวกกบัจาํนวนของธุรกิจใกลเ้คียงจากกลุ่ม

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม เกสต์เฮ้าส์ท่ีขยายตัวมากข้ึน ส่งผลให้ปัจจุบันสถานท่ีพักในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนหอ้งพกัในธุรกิจโรงแรมเองทาํ

ใหธุ้รกิจโรงแรมตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากสภาวะอุปทานลน้ตลาด เน่ืองจากการลดลงของอตัราการเขา้พกัแรม

ของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทางการเมืองเป็นสาํคญั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) ดงันั้น 

โรงแรมหลายแห่ง จึงเลือกท่ีจะใหบ้ริการเสริมนอกเหนือจากหอ้งพกัทัว่ไปเพ่ือเป็นการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ และสร้าง

ความแตกต่างจากท่ีพักทั่วไป เช่น บริการรับ-ส่งสนามบิน บริการซักรีด บริการอินเทอร์เน็ต สปา ฟิตเนส 

ห้องอาหาร เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการท่ีตอ้งให้ความสาํคญัต่อมาตรฐานคุณภาพการบริการ 

โดยเฉพาะโรงแรมหรูมาตรฐานสากล (โรงแรมระดบั 5 ดาว) ซ่ึงมีส่วนช่วยสร้างคุณค่าให้ตราสินคา้จากความพึง

พอใจผูใ้ชบ้ริการ  

     ดงันั้นการวดัประสิทธิภาพความพร้อมในการบริการของโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครจึงเป็นตวั

บ่งบอกวา่ การใหบ้ริการในดา้นใดจึงจะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลงตวั ในปัจจุบนัการ

ทาํวิจยัในอุตสาหกรรมโรงแรมส่วนใหญ่ จะเนน้ไปทางสาํรวจความพึงพอใจผ่านการบริการของโรงแรมเป็นหลกั 

แต่ทางผูจ้ดัทาํคาํนึงถึงการสร้างโมเดลจาํลองจากราคาห้องพกั จาํนวนห้องพกั บริการเสริม และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกของโรงแรมท่ีประสบความสําเร็จ โดยใชก้ารวดัประสิทธิภาพดว้ยวิธี DEA (Data Envelopment Analysis) 

เพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และยงัสามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณา

แผนการลงทุนสร้างโรงแรมในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาดว้ยการวดัประสิทธิภาพโรงแรมระดบั 5 ดาวขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธี DATA 

Envelopment Analysis (DEA) ไดท้าํการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีผลงานวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทาง

การศึกษาดงัน้ี 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Review) 

     สาํหรับการประเมินประสิทธิภาพของโรงแรมในประเทศไทย (Akarapong Untong, 2013; Akarapong Untong 

and Mingsarn Kaosa-ard, 2009) มีการใชวิ้ธี DEA ทั้งในระดบัภูมิภาคและจงัหวดั โดยส่วนใหญ่แลว้จะประเมินจาก

ผลการดาํเนินงานทางดา้นสินทรัพย ์รายได ้ค่าใชจ่้าย และจาํนวนแรงงานเป็นหลกั แต่ยงัขาดการศึกษาศกัยภาพหรือ

ความพร้อมในการใหบ้ริการของโรงแรมซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น

การวิจยัน้ีจึงใหค้วามสาํคญัในประเดน็ดงักล่าว     

 

แนวคิดพ้ืนฐานของการวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) 

     การวดัประสิทธิภาพถือไดว้่าเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานของหน่วย

ผลิตและค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการประเมินกส็ามารถนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยผลิตได ้ เพ่ือใช้

ประกกอบการพิจารณาถึงระดบัความสามารถในการดาํเนินงานของหน่วยผลิต โดยทัว่ไปแลว้ประสิทธิภาพของ

หน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 

 

Efficiency =  
output
input

 

     วิธีการวดัประสิทธิภาพท่ีนิยมนาํมาใชคื้อการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน (Benchmark) ซ่ึง

ค่ามาตรฐานก็คือค่าท่ีไดจ้ากหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยผลิตท่ีศึกษาทั้งหมด โดย

หน่วยอ่ืนจะมีประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวา่ (Inefficiency) โดยเป็นสมการอยา่งง่ายดงัน้ี    

 

Relative efficiency =  
weighted sum of output
weighted sum of input

 

     สามารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 

Relative efficiency =  
  ∑ µryrjn

j     
∑ ωixijm
i

 ; i = l, … m, r = 1, … . , s, j = 1, … . , n 

  

โดยท่ี  Xij    คือ    จาํนวนของปัจจยัการผลิตท่ี I ของหน่วยผลิต j 

           Yrj    คือ    จาํนวนผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 

           Ur     คือ    ตวัถ่วงนํ้าหนกัของผลผลิต r 

          ωi   คือ    ตวัถ่วงนํ้าหนกัของปัจจยัการผลิต i 

           n      คือ    จาํนวนของหน่วยผลิต 

           s      คือ     จาํนวนของผลผลิต    

           y      คือ     จาํนวนของปัจจยัการผลิต        

(1) 

(2) 

(3) 
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         แนวคิดการวดัประสิทธิภาพแนวคิดหน่ึงคือ แนวคิดของ M.J.Farrell ซ่ึงไดแ้สดงแนวคิดของการจาํแนก

ประสิทธิภาพ ออกเป็น 2 ลกัษณะในรูปของหน่วยผลิตโดยวิธีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ คือ ทางดา้นจดัสรรทรัพยากร 

(Price/Allocative Efficiency) และทา งด้า นเทคนิค  (Technical Efficiency) นํา ไปสู่กา ร เ ป็นต้นแ บบ ใ ห้นัก

เศรษฐศาสตร์ไดคิ้ดและพฒันาแบบจาํลองต่อมา เช่น Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นตน้ (Farrell,1957) 

 

การวดัประสิทธิภาพดว้ยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 

     หลายๆปีท่ีผ่านมา การวิจัยในทางวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิตนั้น ได้รับความสนในมากข้ึนจากนัก

เศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยวิธีท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย คือ วิธีการปะสิทธิภาพ ท่ีเรียกว่า Data 

Envelopment Analysis หรือช่ือย่อๆว่า DEA เป็นวิธีการประมาณค่าท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ (Non-Parametric Method) 

ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต โดยจะไม่มีการกาํหนดรูปแบบของฟังก์ชันท่ีแน่นอน สําหรับขอบเขต

ประสิทธิภาพ  (Efficient Frontier) แต่ขอบเขตประสิทธิภาพจะถูกคาํนวณข้ึนโดยใชร้ะเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

ท่ีเรียกว่าโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โดยใช้ขอ้มูลของปัจจัยการผลิต และผลผลิต นําไปทาํการ

คาํนวณหาค่าคะแนนประสิทธิภาพเพ่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตประสิทธิภาพท่ีสร้างข้ึน หน่วยผลิตของ DEA 

เรียกว่า Decision-Making Unit (DMU) โดยผูท่ี้พฒันาแนวคิดของโดยผูท่ี้พฒันาแนวคิดของ DEA โดย Charnes, 

Cooper  and  Rhodes  

 

แบบจาํลอง CCR 

     แบบจาํลอง CCR เป็นแบบจาํลองสําหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั DEA ถูกพฒันาข้ึนโดย Charnes, A., W.W. 

Cooper และ E. Rhodes เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคาํนวณค่าคะแนนประสิทธิภาพ โดยแบบจาํลอง CCR จะทาํ

การเลือกค่าถ่วงนํ้าหนกัทั้งปัจจยัการผลิต และผลผลิต ท่ีทาํใหค่้า hj0 สาํหรับ DMU แต่ละหน่วยมีค่าสูงสุด กล่าวคือ 

maxhj0,  H∗, v, w hj0 ภายใตข้อ้จาํกดั (Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) 

 

  hj0 =  
  ∑ wkyj0k

K
k=1     
∑ vixj0iI
i=1   

 และ H∗ ≥    ∑ wkyik
K
k=1     
∑ vixjiI
i=1   

     

 

เง่ือนไขท่ีตอ้งเพ่ิมเติมในแบบจาํลอง CCR ประกอบดว้ย 

  

  ∑ wkyjkK
k=1     
∑ vixijI
i=1   

  

  

� wkyj0k = 1

I

i=1
 

(4) 

(5) 

(6) 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1227 

 

หรือ 

 

� wkyj0k = 1

I

i=1
   

 

         แบบจาํลอง CCR สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ CCR ภายใตก้ารคาํนวณปัจจยัการผลิต (Input-

Oriented) และCCR ภายใตก้ารคาํนวณผลผลิต (Output-Oriented) ซ่ึงต่อมาไดมี้การพฒันา และปรับปรุงสมการเชิง

เส้นท่ีทําให้มูลค่าของผลผลิตส่วนท่ีขาด (Output Slack) และปัจจัยการผลิตส่วนเกิน (Input Slack) ดังกล่าวมี

ค่าสูงสุด (Ali and Seiford, 1993)โดยการคาํนวณสามารถทาํไดโ้ดยใชส้มการเชิงเสน้ดงัน้ี 

 

แบบจาํลอง CCR มี 2 ประเภท 

     1. ดา้นของปัจจยัการผลิต (Input - Oriented) 

ขั้นตอนการคาํนวณสามารถทาํไดจ้ากสมการเชิงเสน้ ดงัน้ี 

 

Minimize: Zk= θk - ε [� S-
i + � S+

r ]   

s

r=1

   

m

i=1

 

 

ภายใตข้อ้จาํกดั 

 

Subject to:  θk Xik- � λj

n

j=1

 Xij- S
-
i  =  0    

 

               � λj Yrj - Yrk - S
+

r =  0

n

j=1

 

 

กาํหนดให ้

                 S+
rk  =   ปัจจยัส่วนขาด (Slack) ของผลผลิตชนิดท่ี r สาํหรับ DMU ท่ี k 

                 S-
ik   =   ปัจจยัส่วนเกิน (Surplus) ของปัจจยัการผลิตท่ี i สาํหรับ DMU ท่ี k 

 

โดย          θ  = ค่าดชันีวดัประสิทธิภาพของ DMU ท่ีนาํเขา้มาคาํนวณ 

                 k   = DMU ท่ีเรากาํลงัศึกษา 

                 j    = ลาํดบัของ DMUs                               n    = จาํนวนของ DMUs 

(8) 

(9) 

(7) 

(10) 
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                 i    = ลาํดบัของปัจจยัการผลิต                    m   = จาํนวนของปัจจยัการผลิต 

                 r    = ลาํดบัของผลผลิต                               s    = จาํนวนของผลผลิต 

                 Y  = ค่าของผลผลิต                                    U   = นํ้าหนกัของผลผลิต 

                 X  = ค่าของปัจจยัการผลิต                         V   = นํ้าหนกัของปัจจยัการผลิต 

 

     2. ดา้นของปัจจยัการผลิต (Input - Oriented) 

ขั้นตอนการคาํนวณสามารถทาํไดจ้ากสมการเชิงเสน้ ดงัน้ี 

 

Maximize: Zk= ∅k + ε [� S-
i + � S+

r ]   

s

r=1

   

m

i=1

 

 

ภายใตข้อ้จาํกดั 

 

Subject to:  ∅k Xik+ � λj

n

j=1

 Xij- S
-
i  =  0    

 

               � λj Yrj - Yrk - S
+

r =  0

n

j=1

 

          

กาํหนดให ้

                 S+
rk  =   ปัจจยัส่วนขาด (Slack) ของผลผลิตชนิดท่ี r สาํหรับ DMU ท่ี k 

                 S-
ik   =   ปัจจยัส่วนเกิน (Surplus) ของปัจจยัการผลิตท่ี i สาํหรับ DMU ท่ี k 

 

โดย          θ  = ค่าดชันีวดัประสิทธิภาพของ DMU ท่ีนาํเขา้มาคาํนวณ 

                 k   = DMU ท่ีเรากาํลงัศึกษา 

                 j    = ลาํดบัของ DMUs                               n    = จาํนวนของ DMUs 

                 i    = ลาํดบัของปัจจยัการผลิต                    m   = จาํนวนของปัจจยัการผลิต 

                 r    = ลาํดบัของผลผลิต                               s    = จาํนวนของผลผลิต 

                 Y  = ค่าของผลผลิต                                    U   = นํ้าหนกัของผลผลิต 

                 X  = ค่าของปัจจยัการผลิต                         V   = นํ้าหนกัของปัจจยัการผลิต 

 

     ในการหาค่าดชันีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จากแบบจาํลอง 

CCR จะใชโ้ปรแกรม DEA ในการหาค่า ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ากแบบจาํลองจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

(11) 

(12) 

(13) 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1229 

 
E = 1 หมายถึง โรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเปรียบเทียบ 

E < 1 หมายถึง โรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเปรียบเทียบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     หน่วยผลิตหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเราใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เราจะใชโ้รงแรมระดบั 5 ดาวขนาดใหญ่ ในเขต

กรุงเทพมหานครจาํนวน 28 แห่ง โดยจะทาํการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพความพร้อมในการใหบ้ริการ โดยมี

หน่วยท่ีถูกวิเคราะห์ ดงัน้ี 

     1. โรงแรมแพนนินซูล่า กรุงเทพ                                         15. โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ 

     2. โรงแรมแลนดม์าร์ค กรุงเทพมหานคร                            16. โรงแรมเอม็โพเร่ียมสวีท 

     3. โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว อโศก เรสซิเดนซ์                  17. โรงแรม เจ ดบับลิว แมริออท 

     4. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์                18. โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

     5. โรงแรมแชงการีร่า                                                           19. โรงแรมแกรนด ์สุขมุวิท เมเนจบาย แอคคอร์ 

     6. โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั                                    20. โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี 

     7. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็                                       21. โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด ์กรุงเทพ 

     8. โรงแรมอนนัตรา สยาม                                                   22. โรงแรมคอนราด กรุงเทพ 

     9. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ                                               23. โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส 

     10. โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์                          24. โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั 

     11. โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่นํ้า ริเวอร์ไซด ์                   25. โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

     12. โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท                                            26. โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพ 

     13. โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพ                                   27. โรงแรมอนนัตรา บางกอก ริเวอร์ไซด ์

     14. โรงแรมพลาซ่า แอททีนี กรุงเทพ                                 28. โรงแรมรอยลั ออร์คิด เชอราตนั 

 

ค่าหอ้งพกัต่อคืนของหอ้ง 

Standard Room (X1) 

ระยะห่างจากรถไฟฟ้า (X2) 

 

จาํนวนส่ิงอาํนวยความสะดวก (Y1) 

จาํนวนหอ้งอาหารในโรงแรม (Y2) 

ความจุสูงสุดของหอ้งสมัมนาใน

โรงแรม (Y3) 

Five - Star Hotels 

Decision Making Unit 

(DMU) 

ปัจจยัการผลิต 

 

ปัจจยัผลผลิต 
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     การคาํนวณค่าประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบตามแบบจาํลอง Data Envelopment Analysis (DEA) นั้น การเลือก

ตวัแปรปัจจยัผลผลิต (Output) และปัจจยัการผลิต (Input) ท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการผลิต เพ่ือนาํมาพิจารณาศึกษานั้น 

เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองดว้ยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการบริการท่ีมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ดงันั้น ตวัแปรท่ีจะนาํมาพิจารณาไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคลากรระดบับริหารของโรงแรม

ระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขอบเขตการศึกษาของการวิจยัในคร้ังน้ี โดยบุคลากรระดบับริหารของ

โรงแรมใหค้วามเห็นว่า การกาํหนดตวัแปรปัจจยัผลผลิต (Output) และปัจจยัการผลิต (Input) จะตอ้งสะทอ้นถึง

ศกัยภาพหรือความพร้อมในการรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

     ในการศึกษาจะใชต้วัแปรปัจจยัผลผลิต (Input Variable)โดยแสดงถึงจาํนวนส่ิงอาํนวยความสะดวกและสันทนา

การ จาํนวนหอ้งอาหารในโรงแรม และความจุผูม้าใชบ้ริการสูงสุดของหอ้งสมัมนาในโรงแรม ในส่วนของตวัแปร

ปัจจยัการผลิต (Output Variable) จะใชร้ะยะห่างจากรถไฟฟ้า และ ราคาค่าหอ้งพกัแบบ Standard Room 

 

     การศึกษาเร่ืองการวดัประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวขนาดใหญ่โดยวิธี Data 

Envelopment Analysis (DEA) มีการเกบ็ขอ้มูลทั้ง 2 ขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ 

     1. ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชข้อ้คาํถามจาก มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทโรงแรม เล่ม 1 ระดบั 5 ดาว 

รหสัมาตรฐาน มทท 202 เล่ม 21: 2557 ออกโดยกรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประอบการสมัภาษณ์เชิงลึกกบั

บุคลากรระดบับริหารของโรงแรมระดบั 5 ดาวเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) เพ่ือนาํมากาํหนดตวั

แปรปัจจยัผลผลิต (Output) และปัจจยัการผลิต (Input)  

     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพในส่วนของรายช่ือโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

28 แห่ง และขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative variable) ท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาศกัยภาพหรือความพร้อมในการ

ให้บริการ โดยใช้โปรแกรม DEA Frontier ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใช้หาค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิต (Decision 

Making Unit : DMU) ในดา้นของปัจจยัการผลิต (Input - Oriented) และดา้นของปัจจยัผลผลิต (Output - Oriented) 

แบบจาํลอง CCR และนาํผลท่ีไดท้ั้งสองมาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale Efficiency) โดยใชโ้ปรแกรม 

DEA-Solver learning 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

 

     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือเขา้สู่การ

วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าประสิทธิภาพจากตวัเลขปัจจยัออก และปัจจยันาํเขา้ ในปัจจุบนัของโรงแรมทั้ง 28 แห่ง เพ่ือให้

ทราบว่า โรงแรม 5 ดาวขนาดใหญ่ไหนมีค่าประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร และสามารถจัดลาํดบั

ประสิทธิภาพของโรงแรมอ่ืนได ้
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การวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า โดยวธีิ 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

ศิริภรณ์ กมลานันทน์1 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 

Siriporn Kamaranuntn and Supachart Iamratanakul 

  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสาขา ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า โดยวิธี Data Envelopment 

Analysis (DEA) เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินศกัยภาพการดาํเนินงานของสาขาศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 11 สาขา ในมุมมองของผูบ้ริโภค เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าประกอบการ

พิจารณาวางแผนกลยุทธ์การดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยอาศยัขอ้มูลปฐมภูมิจาก

การสมัภาษณ์เชิงลึกบุคลากรระดบับริหารของศูนยก์ารคา้ และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์และเวบ็ไซดต่์าง ๆ  

สาํหรับการศึกษาน้ีมีการกาํหนดตวัแปรปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ระยะห่างจากรถไฟฟ้า (BTS/ MRT) และค่าท่ีจอดรถ ใน

ส่วนของตวัแปรปัจจยัผลผลิต ไดแ้ก่จาํนวนร้านคา้ จาํนวนร้านอาหาร และจาํนวนท่ีจอดรถภายในศูนยก์ารคา้ ซ่ึงใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป EMS ในการคาํนวณ โดยมีโมเดลในการศึกษา คือ CCR Input Oriented และ CCR Output 

Oriented  

 

คาํสาํคัญ: การวัดประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ, ศูนย์การค้า, เซ็นทรัลพลาซ่า, Data Envelopment Analysis (DEA ) 

 

Abstract 

The study of performance measurement in Central Plaza branch operation by using Data Envelopment Analysis 

(DEA) aimed to examine and evaluate operative latency of 11 Central Plaza branches in Bangkok Metropolitan 

Region from customer’s perspectives. The findings of the study could be applied to managing strategies in making 

decision to standardize the operation. The primary from the in-depth interview of mall executives and secondary 

data were collected from printed media websites and other sources. The independent variables in this study were 

the distant from the sky train and subway (BTS/ MRT) and the parking fee. The input-output variables were the 

number of restaurants and the capacity of internal parking space. The data, then, were analyzed and calculated by 

using EMS and by employing CCR Input Oriented and CCR Output Oriented as a study model. 
 

Keywords: Measurement, Efficiency, Central Plaza, Department Store, Data Envelopment Analysis (DEA) 

 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: lizt_nuenggz@hotmail.com 

2
 อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 email: supachart9@gmail.com 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1233 

 

1. บทนํา 

 

     ธุรกิจคา้ปลีกนับไดว้่าเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นถึง

คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากธุรกิจคา้ปลีกทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง 

และกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ผ่านระบบตลาดท่ีมีคนกลางทางการคา้จาํนวนมาก ธุรกิจคา้

ปลีกจึงเรียกไดว้่าเป็นแหล่งยงัชีพท่ีสาํคญั และเป็นสัญลกัษณ์ของการดาํรงชีวิตของคนในสังคมตลอดมา (สถาบนั

ยทุธศาสตร์การคา้, 2553) 

     ในปี 2558 คาดว่าธุรกิจคา้ปลีกจะมีแนวโนม้การเจริญเติบโต “พอใช”้ เน่ืองจากปัจจยัสําคญัดา้นกาํลงัซ้ือของ

ผูบ้ริโภคถูกบั่นทอน และถูกจํากัดด้วยปัจจัยลบด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา อันมีผลต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัดา้นเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ียงัคงฟ้ืนตวัอยา่งเปราะบาง ปัญหาค่าครองชีพ ภาระหน้ีสินครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง แต่สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก

สมยัใหม่ (Modern Trade) ส่วนใหญ่ยงัคงสามารถเติบโตในเกณฑดี์ เป็นผลมาจากมีปัจจยับวกในการเสริมแรง อาทิ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ท่ีหันมาซ้ือสินคา้ผ่านทางร้านคา้สมยัใหม่มากข้ึน ปัจจยัในดา้นการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตวัของชุมชนเมืองท่ีขยายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป

อยู่ในระดับตํ่า ตามภาวะราคานํ้ ามนัท่ีมีทิศทางปรับตัวลดลง อนัจะส่งผลดีต่อการบริโภค และการลงทุนใน

ภาคเอกชน ปัจจยัดา้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และการเติบโตของการคา้ชายแดน รวมถึงกล

ยทุธ์ทางการตลาดต่าง ๆ จะเป็นตวัช่วยกระตุน้การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคไดใ้นระดบัหน่ึง ส่งผลใหภ้าพรวมของธุรกิจ

ยงัสามารถขยายตวัเป็นบวกไดท่้ามกลางกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีไม่สดใสนัก (จิราพร  เรืองทวีศิลป์

,2558) 

     ศูนยก์ารคา้ ถือเป็นหน่ึงในรูปแบบของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากเป็นอบัหน่ึง และไดรั้บความ

นิยมอย่างมากจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เน่ืองจาก ศูนยก์ารคา้เป็นการรวมเอาห้างสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ

ร้านคา้ปลีกหลากหลายประเภทมาไวใ้นพ้ืนท่ีเดียวกนั ทาํให้มีสินคา้นานาชนิด ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ 

และเขา้รับบริการต่าง ๆไดอ้ย่างครอบคลุมทุกดา้น ประหยดัเวลาในการจบัจ่ายใชส้อย มีส่ิงอาํนวยความสะดวก

อย่างครบครัน นอกจากนั้นการเติบโตของศูนยก์ารคา้ยงัสามารถสะทอ้นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาํให้มี

เม็ดเงินท่ีหมุนเวียนในระบบมากข้ึน และในยุคท่ีมีการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี ส่งผลให้มีแนวโน้มดา้นการ

แข่งขนัท่ีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตท่ีมีกาํลงัการซ้ือมากอย่างกรุงเทพมหานคร ในปี 2557 ต่อเน่ืองปี 

2558 พบวา่ธุรกิจศูนยก์ารคา้มีการลงทุนเปิดสาขาใหม่กนัอยา่งคึกคกั และมีการกระจายตวัออกไป ตั้งแต่ในตวัเมือง

จนถึงชานเมือง ตามแนวโน้มของการขยายตวัของเมืองสู่บริเวณชานเมือง (สํานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล 

กรุงเทพมหานคร, 2557) ตลอดจนการขยายการลงทุน เพ่ือรองรับกาํลงัซ้ือทั้งใน และต่างประเทศ ท่ีคาดว่าจะ

กลบัมาฟ้ืนตวัดีข้ึน ส่งผลใหเ้ซคเมน้ต ์(Segment) น้ีมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้มากข้ึนเร่ือย ๆ จาก 3 กลุ่ม ผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) กลุ่มเดอะมอลล์ (The Mall Group) และกลุ่มโรบินสัน 

(Robinson Group) 
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     ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรง ให้ผูป้ระกอบการหลายรายจาํเป็นตอ้งออกจากตลาด และปิด

กิจการไปในท่ีสุด ปัจจยัเหล่าน้ีจึงเพ่ิมความทา้ทายใหก้บัผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ท่ีเหลือในการแสวงหาแนวทาง 

ท่ีจะดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการ โดยนาํกลวิธีต่าง ๆ มากมายมาใช้ในการบริหารการตลาด ประกอบกบัการ

วางแผนดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่กนัไป เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ทาํใหใ้นปี 2557 กรุงเทพฯ มี

พ้ืนท่ีคา้ปลีกประมาณ 7 ลา้นตารางเมตร โดยศูนยก์ารคา้มีส่วนแบ่งในตลาดมากท่ีสุดถึง 59% ปรับตวัลดลงจากปีท่ี

แลว้ท่ีมีอยูถึ่ง 61% สาํหรับสดัส่วนท่ีลดลงมานั้น มาจากการเพ่ิมข้ึนของศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) ท่ี

ไดรั้บความนิยมอย่างมากในปีท่ีผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 13% ซูเปอร์สโตร์มอลล ์(Superstore Mall) 

12% สเปเช่ียลต้ี สโตร์ (Specialty Store) 6% หา้งสรรพสินคา้ (Department Store) และพ้ืนท่ีคา้ปลีกสนบัสนุน อยา่ง

ละ 4% และเอนเตอร์เทนเมน้ท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) 2% ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ความถ่ีในการใช้

บริการศูนยก์ารคา้ลดนอ้ยลง (ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย, 2557) 

     สาํหรับ “เซ็นทรัล” ถือวา่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในวงการท่ีสามารถยืนหยดั และเป็นผูน้าํในตลาด สมดงัคาํ

กล่าวท่ีว่า “ผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย” แต่ในสถานการณ์ท่ีมีความผนัผวน และไม่แน่นอน 

บวกกบัคู่แข่งท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน การใชก้ลยุทธ์ในการขยายสาขาเพียงอย่าง

เดียวอาจไม่เพียงพอในการรักษาความเป็นผูน้ํา เหตุน้ีจึงจาํเป็นต้องเร่งพฒันารูปแบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ศูนยก์ารคา้ ในดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ อีกทั้งเพ่ือ

มุ่งหวงัให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ และพนัธกิจขององค์กรท่ีว่า  “เราจะบริหารศูนยก์ารคา้เพ่ือเพ่ิม

ความพึงพอใจสูงสุดต่อผูถื้อหุ้น คู่คา้ พนกังาน ลูกคา้ และสังคม” (รายงานประจาํปี บริษทั เซ็นทรัล พฒันาจาํกดั 

(มหาชน), 2557)   

     ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นความสาํคญัในการศึกษา ประเด็นของการวดัประสิทธิภาพสาขา ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 11 สาขา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงในปัจจุบนัผูป้ระกอบการจะวดัประสิทธิภาพในมุมมองของตวัเองเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํ

ให้ขาดความเขา้ใจในพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการของศูนยก์ารคา้อย่างแท้จริง 

การศึกษาน้ีจึงเป็นวิธีท่ีจะแสดงถึงจุดบกพร่องในการใหบ้ริการ เพ่ือนาํมาประกอบการตดัสินใจวางแผนพฒันาการ

ดําเนินงานให้มีมาตรฐานตรงกับพฤติกรรม และความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษา สาํหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การวดัประสิทธิภาพศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซ่า ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency)      

การวดัประสิทธิภาพถือไดว้่าเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีสําคญัท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานของหน่วย

ผลิต และค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการประเมินก็สามารถนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได ้เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาถึงระดบัความสามารถในการดาํเนินงานของหน่วยผลิต ซ่ึงสามารถประเมินไดด้งัน้ี 
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Efficiency =  Output

Input
 

         

     วิธีการวดัประสิทธิภาพท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานก็คือการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบซ่ึง

เป็นการเปรียบค่าประสิทธิภาพท่ีคาํนวณไดใ้นแต่ละหน่วยผลิตกบัค่ามาตรฐาน (Benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบ

ระหว่างหน่วยผลิตนั้น ค่ามาตรฐานก็คือค่าท่ีไดจ้ากหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วย

ผลิตท่ีกาํลงัศึกษาทั้งหมด ส่วนหน่วยผลิตอ่ืน ๆ จะมีศกัยภาพ หรือประสิทธิภาพท่ีตํ่ากว่า (Inefficiency) โดยทัว่ไป

แลว้การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 
 

Relative Efficiency =  
Weighted Sum of Output
Weighted Sum of Input

 

 

สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 

Relative efficiency =  
  ∑ µryrjn

j     
∑ ωixijm
i

 ; i = l, … m, r = 1, … . , s, j = 1, … . , n    

โดยท่ี     xij  คือ จาํนวนของปัจจยัการผลิตท่ี i ของหน่วยผลิตท่ี j  

yrj  คือ จาํนวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิตท่ี j  

µr  คือ ตวัถ่วงนํ้าหนกัของผลผลิต r   

ωi  คือ ตวัถ่วงนํ้าหนกัของปัจจยัการผลิต i   

n  คือ จาํนวนของหน่วยผลิต  

 s  คือ จาํนวนของผลผลิต  

m  คือ จาํนวนของปัจจยัการผลิต  

      

     แนวคิดท่ีนิยมในการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ คือ แนวคิดของ M.J. Farrell ซ่ึงอาศยัหลกัการของ Frontier 

Analysis ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต แนวคิดดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ให้กบันกัเศรษฐศาสตร์ไดคิ้ดค้น 

พฒันาวิธีการ และแบบจาํลองเพ่ือวดัประสิทธิภาพ เช่น Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นตน้ (Farrell, 1957) 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการวดัประสิทธิภาพด้วยวธีิการ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 

     DEA เป็นวิธีการประมาณค่าท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Method) ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วย

ผลิต โดยจะไม่มีการกาํหนดรูปแบบของฟังก์ชนัท่ีแน่นอน สาํหรับขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) แต่

ขอบเขตประสิทธิภาพจะถูกคาํนวณข้ึนโดยใชร้ะเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์ ท่ีเรียกว่าโปรแกรมเชิงเส้น (Linear 

Programming) โดยใชข้อ้มูลของปัจจยัการผลิต และผลผลิต นาํไปทาํการคาํนวณหาค่าคะแนนประสิทธิภาพเพ่ือ

เปรียบเทียบกบัขอบเขตประสิทธิภาพท่ีสร้างข้ึน หน่วยผลิตของ DEA เรียกวา่ Decision-Making Unit (DMU)  

(1) 

(2) 

(3) 
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     แบบจาํลอง CCR ถูกพฒันาข้ึนโดย Charnes, Cooper and Rhodes เพ่ือแกข้อ้บกพร่องในการคาํนวณค่าคะแนน

ประสิทธิภาพ โดยจะเลือกค่าถ่วงนํ้าหนกัของปัจจยัการผลิต และผลผลิต (v และ w) ท่ีทาํใหค่้า hj0 สาํหรับ DMU 

แต่ละหน่วยมีค่าสูงสุด กล่าวคือ   maxhj0, H∗, v, w hj0 ภายใตข้อ้จาํกดั (Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) 

hj0 =  
  ∑ wkyj0kK

k=1     
∑ vixj0iI
i=1   

 และ H∗ ≥  
  ∑ wkyikK

k=1     
∑ vixjiI
i=1   

 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม                                     
  ∑ wkyjk

K
k=1     

∑ vixij
I
i=1   

 

  

∑ vixj0i = 1I
i=1      

หรือ 

∑ Wkyjok = 1I
i=1      

   

   แบบจาํลอง CCR สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ CCR ภายใตก้ารคาํนวณปัจจยัการผลิต (Input-Oriented) 

และCCR ภายใตก้ารคาํนวณผลผลิต (Output-Oriented) ซ่ึงต่อมาไดมี้การพฒันา และปรับปรุงสมการเชิงเส้นท่ีทาํ

ให้มูลค่าของผลผลิตส่วนท่ีขาด (Output Slack) และปัจจยัการผลิตส่วนเกิน (Input Slack) ดงักล่าวมีค่าสูงสุด (Ali 

and Seiford, 1993)โดยการคาํนวณสามารถทาํไดโ้ดยใชส้มการเชิงเสน้ดงัน้ี  
 

ตารางที่1 สมการแบบจาํลอง DEA- CCR  

การคํานวณด้านปัจจัยการผลติ (Input-Oriented Measure)  

Envelopment Model Multiplier Model 

minθ −  ε �∑ si−I
i=1 � +  �∑ sk+K

k=1 �  
ภายใตข้อ้จาํกดั 

maxvi,wk z =  ∑ WkykjoK
k=1   

ภายใตข้อ้จาํกดั 

∑ xijλ j  
N
j=1 +  Si− =  𝜃𝜃xij0, i = 1, 2, …, I 

 

∑ Ykjλ j  
N
j=1 +  Si+ =  𝑦𝑦kj0, k = 1, 2, …, K 

 

∑ Wkykj  ≤  ∑ ViXijI
i=1 ,∀j  K

k=1   

 

∑ ViXijI
i=1  = 1 

 

λ i,Si−, Sk+  ≥ 0,∀i, j, k        V i, 𝑊𝑊𝑘𝑘 ≥ ε > 0        
 

การคาํนวณดา้นปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented Measure)  

Envelopment Model Multiplier Model 

ma𝑥𝑥 ∅ +  ε �∑ si−I
i=1  +   ∑ sk+K

k=1 �  

ภายใตข้อ้จาํกดั 

min q =  ∑ vixj0iI
i=1   

ภายใตข้อ้จาํกดั 

∑ xijλ j  
N
j=1 +  Si− =  𝑥𝑥ij0, i = 1, 2, …, I 

 

∑ Ykjλ j  
N
j=1 +  Sk+ =  𝑦𝑦kj0, k = 1, 2, …, K 

∑ Wkyjk  ≤  ∑ ViXijI
i=1 ,∀j  K

k=1   

 

∑ WkyjokI
i=1  = 1 

 

λ i  ≥ j = 1, 2, … , N      V i, Wk ≥ ε > 0 ,∀k, i      

(4) 

(7) 

(5) 

(6) 
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กาํหนดให ้

                 S+rk     =   ปัจจยัส่วนขาด (Slack) ของผลผลิตชนิดท่ี r สาํหรับ DMU ท่ี k 

                 S-ik        =   ปัจจยัส่วนเกิน (Surplus) ของปัจจยัการผลิตท่ี i สาํหรับ DMU ท่ี k 

โดย               θ    =   ค่าดชันีวดัประสิทธิภาพของ DMU ท่ีนาํเขา้มาคาํนวณ K    =   DMU ท่ีเรากาํลงัศึกษา 

                     j      =   ลาํดบัของ DMUs                                   n    =   จาํนวนของ DMUs 

                      i     =   ลาํดบัของปัจจยัการผลิต                        m   =   จาํนวนของปัจจยัการผลิต 

                      r     =   ลาํดบัของผลผลิต                                    s    =   จาํนวนของผลผลิต 

                     Y    =   ค่าของผลผลิต                                         U   =   นํ้าหนกัของผลผลิต 

                     X    =   ค่าของปัจจยัการผลิต                              V   =   นํ้ าหนักของปัจจัยการ

ผลิต 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง (Literature Review) 
      

     Alexandra Bay (2014) ศึกษาเร่ือง Efficiency measurement of Swiss shopping centers using Data Envelopment 

Analysis (DEA) เป็นการศึกษาเก่ียวกับการวดัประสิทธิภาพของศูนย์การค้า สวิสต์ โดยวิธีData Envelopment 

Analysis (DEA) สาํหรับการกาํหนดปัจจยันาํเขา้ (Input) และปัจจยัผลผลิต (Output) ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการ

วดัประสิทธิภาพ อาทิดา้นยอดขาย ดา้นกาํไร หรือการดาํเนินงาน แต่ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจศูนยก์ารคา้ประสบ

ความสาํเร็จไดน้ัน่คือ ปัจจยัดา้นจาํนวนท่ีจอดรถ และขนาดพ้ืนท่ีของศูนยก์ารคา้    

     YU Rongnua and YE Quanyi (2011) ศึกษา เ ร่ือง  Appraisal of China’s Urban Underground Shopping Malls 

Based on Data Envelopment analysis Model เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพของศูนยก์ารคา้ใตดิ้น 

ในประเทศจีนโดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ซ่ึงมีการกําหนดปัจจัยนําเข้า (Input) ท่ีใช้ในการ

ประเมินคือ เงินลงทุน ในส่วนของปัจจยัผลผลิต (Output) คือ ค่าเช่าเฉล่ีย ค่าท่ีพกัเฉล่ีย จาํนวนโอกาสของการจา้ง

งาน จาํนวนของกิจกรรมในทอ้งถ่ิน และการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม ้ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้

คา้ และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีสูงในการลงทุน  

         Naveen Donthu and Boonghee Yoo (1998) ศึกษาเร่ือง Retail Productivity Assessment Using Data 

Envelopment Analysis เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลร้านคา้ปลีก รูปแบบสาขา โดยวิธี Data Envelopment 

Analysis (DEA) สาํหรับในงานวิจยัน้ีไดมี้การกาํหนดปัจจยันาํเขา้คือ ยอดขาย และความพึงพอใจ ในส่วนของปัจจยั

ผลผลิตคือ ขนาดร้านคา้ ประสบการณ์ของการบริหารงาน และการส่งเสริมการขาย โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือสร้าง

มาตรฐานการดาํเนินงาน การปรับปรุงคุณภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

     Rhonda R. Thomas, Richard S. Barr, William L. Cron and John W. Slocum Jr. (1988) ศึกษาเร่ือง A process for 

evaluating retail store efficiency: a restricted DEA approach เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการประเมิน

ประสิทธิภาพร้านคา้ปลีกดว้ยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) ท่ีใชป้ระเมินความแตกต่าง เพ่ือหาประเดน็

ท่ีเป็นจุดบกพร่อง และทาํการแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในงานวิจยัน้ีไดก้าํหนดปัจจยัการผลิต (Input) 

ไดแ้ก่ แรงงาน ประสบการณ์ ค่าสถานท่ี และกระบวนการภายใน ปัจจยัผลผลิต (Output) ไดแ้ก่ ยอดขาย และกาํไร 
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ผลของงานวิจยัจะแสดงใหเ้ห็นวา่ร้านคา้ท่ีมีค่าประสิทธิภาพสูงยอ่มมีความไดเ้ปรียบ โดยสามารถสร้างผลกาํไร 

และยอดขายไดม้ากกวา่ เม่ือเทียบกบัร้านคา้ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า   

 

     สาํหรับการประเมินประสิทธิภาพของศูนยก์ารคา้ โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) โดยทัว่ไปจะมีการ

วดัประสิทธิภาพใน 2 รูปแบบ แบบแรกคือมุมมองของผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะวดัดา้นผลตอบแทน และความเส่ียงเป็น

ส่วนใหญ่ เพ่ือนาํผลมาตดัสินใจประกอบการลงทุน แบบท่ีสองมุมมองของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะวดัถึงความพร้อมในการ

ใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง สาํหรับประเทศไทยยงัไม่มีการนาํวิธี DEA

มาใชว้ดัประสิทธิภาพศูนยก์ารคา้ ทางผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นความสาํคญัในประเดน็ดงักล่าว โดยไดน้าํมาเป็นกรณีศึกษา 

เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันา ประกอบการตดัสินใจในการวางกลยทุธ์ การลงทุน และประโยชนด์า้นการแข่งขนั    

      

  

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสาขาศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 

พลาซ่า (Central Plaza) ภายใตเ้ขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 11 สาขา โดยวิธี Data Envelopment 

Analysis (DEA) ตัวแบบ CRS (Constant Return to Scale) และใช้โปรแกรมสําเร็จรูป EMS ในการประมวลผล 

สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล จะมีทั้งการเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกบุคลากรระดบับริหารของศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซ่า ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

คุณภาพ (Qualitative variable) เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นตวัแปรปัจจยันาํเขา้ (Input) และปัจจยัผลผลิต (Output)  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ทั้งในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative variable) อาทิ รายช่ือศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซ่า

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การเดินทาง ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนยก์ารคา้ และขอ้มูลเชิง

ปริมาณ (Quantitative variable) อาทิ ระยะห่างจากBTS/ MRT พ้ืนท่ีโครงการ จาํนวนร้านคา้ ร้านอาหาร และจาํนวน

ท่ีจอดรถ จะมีการเก็บขอ้มูลจากบทความ และแหล่งท่ีน่าเช่ือถือทางอินเตอร์เน็ต (Internet) อาทิ เวบ็ไซดห์ลกัของ

เซ็นทรัลพลาซ่า และรายงานประจาํปีของบริษทัเซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) หรือ CPN เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํ

การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละหน่วยผลิต (Decision Making Units; DMUs) โดยสามารถคาํนวน

หาจาํนวนหน่วยของศูนยก์ารคา้ (DMUs) ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดยวิธีการต่อไปน้ี 

 

ปัจจยัการผลติ 

ระยะห่างจากรถไฟฟ้า 

BTS/ MRT (X1)  

ค่าท่ีจอดรถ (X2) 

สาขาศูนยก์ารคา้ 

   เซ็นทรัล พลาซ่า 

DMU 1 ,…,  DMU11 

จาํนวนร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ (Y1)  

จาํนวนร้านอาหารภายในศูนยก์ารคา้(Y2) 

จาํนวนท่ีจอดรถ (Y3) 

ปัจจยัผลผลติ 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1239 

 
จาํนวนสาขาศูนยก์ารคา้ท่ีตํ่าท่ีสุด (Min) = 2 x (จาํนวน Input + จาํนวน Output) 

     = 2 x (2 + 3)             = 10 สาขา ศูนยก์ารคา้ 

จาํนวนสาขาศูนยก์ารคา้ท่ีสูงท่ีสุด (Max) = 3 x (จาํนวน Input + จาํนวน Output) 

     = 3 x (2 + 3)  = 15 สาขา ศูนยก์ารคา้ 

    

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือสาขาศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า (Central Plaza) ภายใตเ้ขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 11 สาขา (Decision Making Units ; DMUs) ซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี 

     DMU1     =     สาขาลาดพร้าว       DMU7     =     สาขารัตนาธิเบศร์ 

     DMU2     =     สาขารามอินทรา   DMU8     =     สาขาแจง้วฒันะ  

     DMU3     =     สาขาป่ินเกลา้  DMU9     =     สาขาแกรนดพ์ระราม 9 

     DMU4     =     สาขาพระราม 3  DMU10   =     สาขาศาลายา 

     DMU5     =     สาขาบางนา  DMU11   =     สาขาเวสตเ์กต 

     DMU6     =     สาขาพระราม 2 
    

  การเลือกตัวแปรปัจจัยการผลิต (Input) และปัจจยัผลผลิต (Output) ท่ีเหมาะสมกับหน่วยการผลิต (Decision 

Making Units: DMUs) ในการคาํนวณค่าประสิทธิภาพ ตามแบบจาํลอง Data Envelopment Analysis (DEA) มีดงัน้ี 

 

ตวัแปรปัจจยัการผลิต (Input) 

     ระยะห่างจากรถไฟฟ้า (BTS/ MRT) (X1) ในการศึกษาน้ีหมายถึง ระยะทางโดยนับจากท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ 

เซ็นทรัล พลาซ่า แต่ละสาขา ไปสู่สถานีรถไฟฟ้า (BTS/ MRT) สถานีท่ีใกลท่ี้สุด (หน่วยวดัเป็น “เมตร”)  

     ค่าท่ีจอดรถ(X2) ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง อตัรา/ ค่าธรรมเนียม/ ค่าบริการ ท่ีเรียกเก็บ เม่ือเรานาํรถไปจอด/ 

หยดุรถ/ พกัรถ และใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่าแต่ละสาขา  

 

 ตวัแปรปัจจยัผลผลิต (Output)  

     จาํนวนร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ (Y1) ในการศึกษาน้ีหมายถึง จาํนวนของร้านคา้ปลีกท่ีมีหนา้ร้าน ซ่ึงทาํการ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค และบริการประเภทต่าง ๆ (ยกเวน้ร้านอาหาร) ภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า แต่ละสาขา 

     จาํนวนร้านอาหารภายในศูนยก์ารคา้ (Y2 ) ในการศึกษาน้ีหมายถึง จาํนวนของร้านคา้ปลีกท่ีมีหนา้ร้าน ซ่ึงทาํการ

จาํหน่ายสินคา้บริโภค อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมประเภทต่าง ๆ ภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า แต่ละสาขา  

     จาํนวนท่ีจอดรถ (Y3) ในการศึกษาน้ีหมายถึง ปริมาณพ้ืนท่ีในการจอดรถ สําหรับผูท่ี้เดินทางมาใช้บริการ

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่าแต่ละสาขา (หน่วยเป็นคนั) 

แบบจาํลอง (Model) ท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
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     การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบจาํลอง CCR หรือ CRS (Constant Return to Scale) โดยมุ่งเนน้ท่ีปัจจยัการผลิต (Input 

- Oriented) และปัจจยัผลผลิต (Output – Oriented) โดยค่าดชันีประสิทธิภาพทางเทคนิคแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

     E = 1 หมายถึง ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า (Central Plaza) มีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเปรียบเทียบ 

     E < 1 หมายถึง ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า (Central Plaza) ไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเปรียบเทียบ 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     แนวทางในการศึกษาช่วงต่อไป จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปแทนค่าในปัจจยัการผลิต (Input) และปัจจยัผลผลิต (Output) เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบ

ถึงศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า สาขาใดท่ีมีประสิทธิภาพการบริการ ในมุมมองของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และสาขา

ไหนมีค่าประสิทธิภาพตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน และการวางแผนกลยุทธ์ให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาดงัน้ี 

     หน่วยผลิตศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า (DMUs of Central Plaza) ท่ีมีระยะทางจากศูนย์การค้า (Shopping 

Center) ถึงสถานีรถไฟฟ้า (BTS/ MRT) ท่ีใกลท่ี้สุด และมีค่าท่ีจอดรถท่ีถูกท่ีสุด ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยมีจาํนวนท่ีจอด

รถ จาํนวนร้านคา้ และร้านอาหารประเภทภายในศูนยก์ารคา้เท่าเดิม จะมีคะแนนประสิทธิภาพอยู่ในอนัดบัท่ีสูง 

หรือเท่ากบั หรือเขา้ใกล ้1 มากท่ีสุด 

     หน่วยผลิตศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า (DMUs of Central Plaza) ท่ีมีจาํนวนท่ีจอดรถ จาํนวนร้านค้า และ

ร้านอาหารประเภทภายในศูนยก์ารคา้เป็นจาํนวนมาก สูงกว่าค่าเฉล่ีย โดยมีระยะทางจากศูนยก์ารคา้ (Shopping 

Center) ถึงสถานีรถไฟฟ้า (BTS/ MRT) ท่ีใกลท่ี้สุด และมีค่าท่ีจอดรถเท่าเดิม จะมีคะแนนประสิทธิภาพอยูใ่นอนัดบั

ท่ีสูง หรือเท่ากบั หรือเขา้ใกล ้1 มากท่ีสุด 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิคดัแยกขยะรีไซเคลิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  

Feasibility Study on Recycle Garbage Separate Investment at Pluakdaeng 

Rayong 

กิง่กาญจน์  พุฒเจริญ1 และคมกริช ถาวรวนัชัย2 

     Kingkarn Putcharoen and Komgrich Thavornwanchai 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางการเงินไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา, มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ, 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน, อตัราผลตอบแทนของโครงการ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ผล

การศึกษาพบวา่ โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยใชร้ะยะเวลาคืนทุน 5 ปี 8 เดือน , มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ตลอดอายโุครงการ 10 ปี คือ 11,011,210 บาท , อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน เท่ากบั 1.3, อตัราผลตอบแทนของ

โครงการเท่ากบั 30% และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจาก 25 กรณีศึกษา มีเพียง 7 กรณีศึกษาท่ีทาํให้

โครงการไม่คุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึงมาจากผลตอบแทนของโครงการท่ีลดลงตั้งแต่ 15% ข้ึนไป และค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 15% ข้ึนไป   
 

คาํสาํคัญ: ขยะ, รีไซเคิล 

Abstract 

In this research, the researcher analysis Feasibility Study on Recycle Garbage Separate Investment at Pluakdaeng 

Rayong. In this research use Financial Analysis Tools are Discounted Payback Period, Net Present Value, Benefit-

Cost Ratio, Internal Rate of Return and Sensitively Analysis. Regarding to the study, the results indicated that 

project are possibility to investment by use Discounted Payback Period 5 years and 8 months, Net Present Value 

from all 10 years investment is 11,011,210 baht., Benefit and Cost Ratio 1.3, Internal Rate of Return on this project 

is 30% and Sensitively Analysis from 25 cases study,  the results indicated that only 7 cases study are impossibility 

to investment. The reason   from project benefit are over up to 15% and cost are over up to 15% 

Keyword:  Garbage, Recycle 

 

 นกัศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: pk.kingkarn@gmail.com 
2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: komuwm@gmail.com 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1243 

 

บทนํา 

     ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยในประเทศไทยเป็นปัญหาสาํคญัท่ีอยูคู่่สงัคมไทยมายาวนาน สาเหตุการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน ขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษปี พ.ศ. 2557 พบวา่ปริมาณขยะมูลฝอยใน

ประเทศไทย สูงถึง 26.2 ลา้นตนั ซ่ึงจากปริมาณขยะทั้งหมดน้ี สามารถกาํจดัอยา่งถูกตอ้งเพียง 7.9 ลา้นตนั สามารถ

นาํกลบัไปใชป้ระโยชน ์ 4.8 ลา้นตนั  สรุปไดว้า่ความสามารถในการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีประมาณ 30 % 

ความสามารถในการนาํกลบัไปใชป้ระโยชนป์ระมาณ 18% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ส่วนท่ีเหลือ

ของขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดถู้กกาํจดั ทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยตกคา้งตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือเป็นการกาํจดัท่ีไม่ถูกตอ้งตาม

หลกัวิชาการ เช่น การกาํจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกองบนพ้ืนซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

     เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยทาํใหเ้กิดธุรกิจอ่ืนๆ ตามมา เช่นธุรกิจการซ้ือ ขายขยะรีไซเคิล ดงันั้น

ผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลหรือรายละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทุนเป็นอยา่งดี ซ่ึง

การวิจยัในคร้ังน้ีจะทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล โดยใชเ้คร่ืองมือ

วิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือพิจารณาความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ และยงัเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจประกอบ

ธุรกิจเพ่ือใหก้ารตดัสินใจลงทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการประกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

     2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

 

ข้อสมมติของโครงการ 

     การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง ทาํการศึกษา

กระบวนการในการประกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบธุรกิจคดัแยก

ขยะรีไซเคิล โดยมีขอ้สมมติของโครงการดงัน้ี 

     1. ศึกษากระบวนการดาํเนินธุรกิจการซ้ือขายขยะรีไซเคิล เพ่ือใหท้ราบถึงการดาํเนินการในการรับซ้ือ-ขาย การ

กาํหนดราคา การคดัแยกขยะรีไซเคิล และการลงทุนดา้นอุปกรณ์ และแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

     2. ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการประกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล 

     3. ทาํการประมาณการรายไดใ้นอนาคตกาํหนดระยะเวลา 10 ปี สอดคลอ้งกบัการกาํหนดระยะเวลาในการกูย้ืม 

10 ปี อตัราดอกเบ้ียท่ีใชคื้อ MRR+3.50% (8.00+3.50 = 11.50%) ต่อปี เพ่ือใชเ้ป็นอตัราคิดลดของโครงการและใช้

ขอ้มูลอตัรา 
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เงินเฟ้อยอ้นหลงั 10 ปี จากดชันีราคาผูบ้ริโภค (พ.ศ. 2547 - 2557) อตัราร้อยละ 2.73 เพ่ือคาํนวณค่าใชจ่้ายต่างๆ ใน

การประกอบธุรกิจ เน่ืองจากแต่ละปีของการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนอาจมีความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้จึงใชอ้ตัราเงินเฟ้อร่วมในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจ 

นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน จะทาํการคิดค่าเส่ือมราคาเป็นแบบเสน้ตรงเฉล่ียเป็นระยะเวลา 10 ปี

เท่ากนัทั้งหมด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการประมาณการรายไดใ้นอนาคตกาํหนดระยะเวลา 10 ปี 

ทบทวนวรรณกรรม 

     กรรณิการ์ ชูขนัธ์(2554) ไดท้าํการศึกษาระบบจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผล

การศึกษาพบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง, ดา้นการเกบ็ขนขยะ

มูลฝอยและดา้นการแปรรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่อยูใ่นระดบัปานกลาง, ดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย

อยูใ่นระดบัมาก การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัญหาในการดาํเนินงาน พบวา่ดา้นการเกิดขยะมูลฝอย เม่ือปริมาณ

ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน ทาํใหภ้าชนะรองรับมีไม่พอเพียง ส่งผลใหข้ยะมูลฝอยตกคา้งบริเวณจุดรวมขยะมูล

ฝอยและบริเวณบนสะพานลอย ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิดพบปัญหาคือประชาชนไม่มีการคดัแยก

ขยะมูลฝอยทาํใหเ้ป็นภาระในการขนยา้ยขยะมูลฝอย ประชาชนไม่นาํถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท่ี้จุดรวมขยะ ดา้นการ

ขนถ่ายขยะมูลฝอยพบปัญหาคือสภาพรถชาํรุดและมีการร่ัวซึมทาํใหน้ํ้าจากขยะมูลฝอยไหลออกจากรถส่งกล่ิน

เหมน็ระหวา่งการขนถ่ายขยะ ดา้นการแปรรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ พบปัญหาคือเทศบาลไม่มีการ

ส่งเสริมโครงการขยะรีไซเคิลอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย พบปัญหาคือขยะมูลฝอยท่ีนาํมากาํจดัไม่

มีการคดัแยกก่อนท้ิง ทาํใหบ่้อฝังกลบัขยะมูลฝอยเตม็อยา่งรวดเร็ว โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชนต่์อ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ชุมชน 

     ธานฐั ภทัรภาคร์ (2553) ไดท้าํการศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์โครงการกาํจดัขยะโดยวิธีการทาํปุ๋ย

หมกัในกล่องคอนกรีต ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) และ

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) แสดงใหเ้ห็นว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน และโครงการจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากกบัชุมชนหากจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีในการปฎิบติังาน ติดตามผลการดาํเนินการใหเ้ป็นไป

อย่างต่อเน่ืองและปฎิบัติได้จริง ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนในท้องถ่ินมีทศันคติต่อการดาํเนินโครงการและให้การ

สนบัสนุนในการดาํเนินโครงการ เพราะคิดวา่ โครงการจะมีส่วนส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพชีวิตดีข้ึน และประชาชนใน

ทอ้งถ่ินจะไดรั้บประโยชนท์างดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดข้ึน ความมีระเบียบวินยัของชุมชม และ ความสะดวกต่อ

การนาํขยะไปกาํจดัอยา่งถูกวิธี 

     ธีรยทุธ หวงัศรีนภาวงศ ์(2556) ไดท้าํการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าขยะ

มูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา: สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กรณีปกติอตัราการ

เผา 500 ตนัต่อวนั และกรณีวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการวิจยัพบวา่การเปล่ียนแปลงอตัราการเผาเป็น 850 ตนัต่อ

วนั การเปล่ียนแปลงอตัราขายส่งไฟฟ้าและค่า Ft ขายส่งเฉล่ียต่อหน่วยลดลง 15% และ 30% และการเปล่ียนแปลง
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ตน้ทุนการดาํเนินงานคงท่ีเพ่ิมข้ึน 15% และ 30% ทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลประโยชนสุ์ทธิ (NPV) เป็นบวก และ

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าสูงกวา่อตัราคิดลด  ยกเวน้กรณีท่ีอตัราการเผา 500 ตนัต่อวนั และตน้ทุนการ

ดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 30% อตัราผลตอบแทนภายในโครงการจะตํ่ากวา่อตัราคิดลด และอตัราส่วนผลประโยชนต่์อ

ตน้ทุนทุกกรณีไม่ตํ่ากวา่ 1 แสดงวา่โครงการเหมาะสมต่อการลงทุน 

     นรากร วิสุทธิกาญจน ์(2550) ไดท้าํการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของศูนยรั์บซ้ือขยะรีไซเคิลในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

NPV มีค่า 3,504,780 และ IRR 22.36% พ้ืนท่ีปริมณฑล นนทบุรี NPV มีค่า 3,018,822 และ IRR 32.79% ปทุมธานี 

NPV มีค่า 156,656 และ IRR 10.01% และ สมุทปราการ NPV มีค่า 557,740 และ IRR 6.36% นอกจากน้ีพบวา่การ

ลงทุนในเคร่ืองจกัร รถขนส่ง หรือโรงเรือนขนาดใหญ่ ควรเร่ิมตน้จากการลงทุนในพ้ืนท่ีขนาดเลก็ โดยรวบรวม

แบบซ้ือมาขายไป จากนั้นวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนต่อไป ซ่ึงจะลดความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด การเลือกพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมเป็นอีกทางหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความคุม้ค่าในการลงทุน และการมีความรู้เร่ืองกฎหมายจะเป็นส่วนหน่ึงใน

การดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 

วธีิการศึกษา 

     การวิจยัในคร้ังน้ีทาํข้ึนเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง บริเวณก่อนถึงทางเขา้นิคมอุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง โดยกาํหนดขอ้สมมติของโครงการตลอด

อายโุครงการ 10 ปี อตัราดอกเบ้ีย MRR+3.5% หรือ 11.5% อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียจากดชันีราคาผูบ้ริโภคยอ้นหลงั 10 ปี 

(2547-2557)  2.73% และกาํหนดค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในการลงทุน เช่นการลงทุนดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ เป็นแบบเส้นตรง  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการประมาณการรายไดใ้นอนาคตของโครงการเป็นเวลา 10 ปี นอกจากน้ี

ทาํการวิเคราห์ดา้นการเงินโดยการคาํนวณรายรับ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ วิเคราะห์ความคุม้ค่าในการ

ลงทุนโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางการเงิน ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา (DPB), มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

(NPV), อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio), อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) และการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) กาํหนดกรณีศึกษา 25 กรณีศึกษา รวมถึงจดัทาํแผนการเงินของ

ธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่งบกระแสเงินสด งบกาํไรขาดทุน เพ่ือใชพิ้จารณาความสามารถในการชาํระหน้ีท่ี

เกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานตลอดอายโุครงการทั้งหมด 10 ปี  ซ่ึงมี

ขั้นตอนในการศึกษาวิจยัดงัน้ี 

     1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

โดยการสอบถามและการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิลในจ.ระยอง และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต วารสาร บทความ และจากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

คดัแยกขยะรีไซเคิล 

     2. การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ 

     2.1) การคาํนวณหาระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา (Discount Payback Period: DPB) เป็นการวิเคราะห์
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(1) 

(2) 

ทาง การเงินท่ีคาํนึงถึง ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการดาํเนินงานท่ีปรับค่าของเวลาแลว้ มีค่าเท่ากบัค่าใชจ่้าย

ในการลงทุนเร่ิมแรก พิจารณา DPB โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

DPB < ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลคุม้ค่า  

DPB > ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีไม่คุม้ค่า 

     2.2) การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีคาํนึงถึง ผลต่าง

ระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายโุครงการ กบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุน โดยใช้

อตัราคิดลดตวัใดตวัหน่ึงมาปรับมูลค่าของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาใหม้าอยูท่ี่จุดเดียวกนั คือ ณ 

ปัจจุบนั 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =  ∑  𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

𝐵𝐵𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡                               

     สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

     โดยท่ี  Bt คือ ผลตอบแทนในปีท่ี t 

Ct คือ ตน้ทุนในปีท่ี t 

r คือ อตัราคิดลด 

t คือ ปีของโครงการ มีค่าตั้งแต่ 1,2,3,…..n 

n คือ จาํนวนปีทั้งส้ินของโครงการ หรืออายโุครงการ 

พิจารณา NPV โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

NPV > 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลคุม้ค่า 

NPV = 0 แสดงวา่การลงทุนของโครงการพอมีความเป็นไปได ้

NPV < 0 หรือมีค่าเป็นลบ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีไม่คุม้ค่า   

     2.3) การคาํนวณหาอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio) คือมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวม 

หารดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม โดยผลตอบแทนจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองโครงการ  

𝐵𝐵
𝐶𝐶

=  ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑡𝑡=1  /  ∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑡𝑡=1  

 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณหาอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน 

พิจารณา BCR โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

BCR > 1 แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลคุม้ค่า 

BCR = 1 แสดงวา่การลงทุนของโครงการพอมีความเป็นไปได ้

BCR < 1 แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีไม่คุม้ค่า  
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(3) 

     2.4) การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คืออตัราคิดลด (discount 

rate) ท่ีทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายโุครงการเท่ากบัเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิพอดี หรือ

อตัราคิดลดท่ีทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบัศูนย ์

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =  ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡
(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑡𝑡=1  = 0 

สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของโครงการ 

พิจารณา IRR โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

IRR > อตัราดอกเบ้ียของเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลคุม้ค่า 

IRR = อตัราดอกเบ้ียของเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการพอมีความเป็นไปได ้

IRR < อตัราดอกเบ้ียของเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีไม่คุม้ค่า 

     2.4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  (Sensitivity Analysis) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงท่ี

มีความไม่แน่นอน และความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการซ่ึงจะทาํการกาํหนดตวัแปรท่ี

มีผลกระทบ และนาํมาคาํนวณหาตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการ ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และผลตอบแทน

จากการดาํเนินงาน ซ่ึงทาํการกาํหนดกรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งหมด 25 กรณีศึกษา คือ 

     1)   ผลตอบแทนสุทธิ กรณีปกติ 

     2)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 5% 

     3)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 10% 

     4)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 15% 

     5)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 20% 

     6)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5% 

     7)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 10% 

     8)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 15% 

     9)   ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 20% 

     10) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 5% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5% 

     11) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 5% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 10% 

     12) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 5% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 15% 

     13) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 5% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 20% 

     14) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 10% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5% 

     15) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 10% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 10% 

     16) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 10% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 15% 

     17) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 10% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 20% 

     18) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 15% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5% 

     19) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 15% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 10% 

     20) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 15% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 15% 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1248 

 
     21) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 15% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 20% 

     22) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 20% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5% 

     23) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 20% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 10% 

     24) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 20% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 15% 

     25) ผลตอบแทนสุทธิเม่ือ รายรับลดลง 20% และ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 20% 

     ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งหมด 25 กรณีศึกษา ทาํใหท้ราบวา่ธุรกิจคดัแยกขยะรี

ไซเคิลแห่งน้ี สามารถรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช่วงอายขุองโครงการไดม้ากท่ีสุดเท่าไรท่ีจะทาํใหโ้ครงการ

ไม่สมควรดาํเนินกิจการต่อไป      

ผลการศึกษา 

     การหาระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา (Discount Payback Period: DPB) 

     พบวา่ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลาของธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง จ.ระยองใชร้ะยะเวลาคืน

ทุน 5 ปี  8 เดือน ซ่ึงถือวา่ใหผ้ลตอบแทนท่ีสั้นกวา่อายขุองโครงการท่ีกาํหนดระยะเวลาไว ้10 ปี  

     การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

     พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิในธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีมูลค่า 11,011,210 บาท ซ่ึงสามารถ

แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิในแต่ละปี และมูลค่าปัจจุบนัสุทธิตลอดอายโุครงการคือ 10 ปี ไดด้งัตารางท่ี 1 

  ตารางที่ 1 แสดงผลการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2568 

 

ปี 

ค่าใชจ่้ายใน

การลงทุน

เร่ิมแรก 

ค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายรวม ผลตอบแทน 

ผลตอบแทนสุทธิ

จากการ

ดาํเนินงาน 

ผลตอบแทน

สุทธิท่ีปรับค่า

ของเวลาแลว้   

ปีท่ี 1 : 2559 14,961,500  3,492,000  18,453,500  6,000,000  (12,453,500) (11,169,058) 

ปีท่ี 2 : 2560   3,592,188  3,592,188  6,480,000  2,887,812  2,322,839  

ปีท่ี 3 : 2561   3,695,267  3,695,267  6,998,400  3,303,133  2,382,876  

ปีท่ี 4 : 2562   3,801,320  3,801,320  7,558,272  3,756,952  2,430,727  

ปีท่ี 5 : 2563   3,910,433  3,910,433  8,162,934  4,252,501  2,467,574  

ปีท่ี 6 : 2564   4,022,695  4,022,695  8,815,968  4,793,274  2,494,497  

ปีท่ี 7 : 2565   4,138,196  4,138,196  9,521,246  5,383,050  2,512,490  

ปีท่ี 8 : 2566   4,257,031  4,257,031  10,282,946  6,025,914  2,522,458  

ปีท่ี 9 : 2567   4,379,296  4,379,296  11,105,581  6,726,285  2,525,233  

ปีท่ี 10: 2568   4,505,090  4,505,090  11,994,028  7,488,937  2,521,573  

ผลรวม 14,961,500  39,793,515  54,755,015  86,919,375  32,164,359  11,011,210  
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     การหาอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio) 

     พบวา่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนในธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง คือ 1.3 ซ่ึงมีค่า

มากกวา่ 1แสดงใหเ้ห็นวา่ผลตอบแทนตลอดอายโุครงการ 10 ปีมีค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน แสดงไดด้งั

ตารางท่ี 2 

  ตารางที่ 2 แสดงผลของผลตอบแทนและตน้ทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2568 

ปี ค่าใชจ่้ายใน 

การลงทุน

เร่ิมแรก 

ค่าใชจ่้ายใน 

การดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายรวม ผลตอบแทน 

ค่าใชจ่้ายรวม 

ท่ีปรับค่าของ 

เวลาแลว้ (PVC) 

ผลตอบแทน 

ท่ีปรับค่าของ

เวลาแลว้ (PVB)  

ปีท่ี 1 : 2559 14,961,500  3,492,000  18,453,500  6,000,000  16,550,224  5,381,166  

ปีท่ี 2 : 2560   3,592,188  3,592,188  6,480,000  2,889,411  5,212,250  

ปีท่ี 3 : 2561   3,695,267  3,695,267  6,998,400  2,665,761  5,048,637  

ปีท่ี 4 : 2562   3,801,320  3,801,320  7,558,272  2,459,433  4,890,160  

ปีท่ี 5 : 2563   3,910,433  3,910,433  8,162,934  2,269,083  4,736,657  

ปีท่ี 6 : 2564   4,022,695  4,022,695  8,815,968  2,093,475  4,587,973  

ปีท่ี 7 : 2565   4,138,196  4,138,196  9,521,246  1,931,466  4,443,956  

ปีท่ี 8 : 2566   4,257,031  4,257,031  10,282,946  1,782,001  4,304,459  

ปีท่ี 9 : 2567   4,379,296  4,379,296  11,105,581  1,644,109  4,169,342  

ปีท่ี 10 : 2568   4,505,090  4,505,090  11,994,028  1,516,893  4,038,465  

ผลรวม 14,961,500  39,793,515  54,755,015  86,919,375  35,801,855  46,813,065  

 

     การหาอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return) 

     พบวา่อตัราผลตอบแทนภายในโครงการธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง คือ 30% ซ่ึงสูงกวา่

อตัราดอกเบ้ียภายในโครงการคือ MRR+3.5% หรือ 11.5% จึงสรุปไดว้า่โครงการน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

     การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitively Analysis) 

     พบวา่จากกรณีศึกษาทั้งหมด 25 กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ มีเพียง 7 กรณีศึกษาท่ีทาํ

ใหโ้ครงการไม่คุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผลตอบแทนภายในธุรกิจท่ีลดลงตั้งแต่ 15% ข้ึนไป และ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 15% ข้ึนไป ทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าเป็นลบ และอตัรา

ผลตอบแทนภายในโครงการมีค่านอ้ยกวา่อตัราดอกเบ้ียภายในโครงการ11.5% แสดงไดด้งัตารางท่ี 3 
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  ตารางที่ 3 แสดงผลของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการตลอดอายโุครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 

2568 

   ผลตอบแทน 

   0% -5% -10% -15% -20% 

ตน้ทุน 

0% NPV => 11,011,210  8,670,556  6,329,903  3,989,250  1,648,597  

  IRR  => 30% 26% 22% 18% 14% 

+5% NPV => 9,221,117  6,880,464  4,539,810  2,199,157  (141,496) 

  IRR  => 26% 23% 197% 15% 11% 

+10% NPV => 7,431,024  5,090,371  2,749,718  409,064  (1,931,589) 

  IRR  => 23% 20% 16% 12% 8% 

+15% NPV => 5,640,931  3,300,278  959,625  (1,381,028) (3,721,682) 

  IRR  => 20% 17% 13% 9% 6% 

+20% NPV => 3,850,839  1,510,185  (830,468) (3,171,121) (5,511,774) 

  IRR  => 17% 14% 10% 7% 3% 

 

     จากผลการศึกษาพบวา่การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ พบวา่โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน แต่ควรพิจารณาดา้น

ผลตอบแทนและค่าใชจ่้ายของโครงการหากผูล้งทุนมีความตอ้งการลงทุนเพ่ิมเติมดา้นต่างๆ ควรมีการพิจารณา

รายรับท่ีจะเขา้สู่ธุรกิจควบคู่กกบัการลงทุนดว้ยเช่นกนั 

บทสรุป 

     การศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจคดัแยกขยะรีไซเคิล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พบวา่ผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่ในธุรกิจน้ีประสบปัญหาเก่ียวกบัเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่มีความ

แน่นอน เน่ืองจากไม่สามารถประมาณการผลตอบแทนในอนาคตไดว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนเท่าไร สาเหตุจาก

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนมาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปริมาณการบริโภคของ

ประชาชน การลงทุนของภาคเอกชน และภาคธุรกิจต่างๆ ซ่ึงสามารถส่งผลใหผู้ป้ระกอบการประสบปัญหาภาระ

หน้ีสินจากท่ีผูป้ระกอบ การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือมาทาํการลงทุนในธุรกิจ นอกจากน้ีผูศึ้กษาพบวา่

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีมูลค่าการลงทุนในท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพ่ือใหส้ถานประกอบการถูกตอ้งตามลกัษณะท่ี

รัฐกาํหนดในมูลค่าท่ีสูง ส่งผลใหก้ารวิเคราะห์ทางการเงินแบบต่างๆ มีค่าตํ่า แสดงใหเ้ห็นวา่การลงทุนในท่ีดินส่ิง

สาํคญัในลาํดบัตน้ๆ ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาก่อนเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและมีความ

เหมาะสมกบัปริมาณขยะมูลฝอยในธุรกิจ เน่ืองจากมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เพราะธุรกิจคดัแยกขยะรี

ไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินสด จึงตอ้งมีปริมาณเงินสดสาํรองอยา่งเพียงพอระหวา่งท่ียงัมีสินคา้ในคลงัท่ียงัไม่

สามารถจาํหน่ายออกไปยงัลูกคา้ปลายทาง      
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพการสร้างบ้านเด่ียวโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) เป็น

การศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการสร้างบา้นเด่ียวท่ีมีทาํเลท่ีตั้งโครงการย่านถนนราชพฤกษ์ จงัหวดั

นนทบุรี ซ่ึงมีจํานวนทั้ งส้ิน 14 แห่ง และนําผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของโครงการบา้นเด่ียว ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล

และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ และบทความบทเวบ็ไซด ์โดยการศึกษาน้ีมีตวัแปรนาํเขา้ ไดแ้ก่ ราคาบา้น

เด่ียวเฉล่ียของแต่ละโครงการ และระยะทางจากโครงการถึงถนนสายหลกั ส่วนตวัแปรออก คือ พ้ืนท่ีใชส้อยเฉล่ีย

ของบา้นเด่ียว จาํนวนส่ิงอาํนวยความสะดวก จาํนวนท่ีจอดรถภายในบา้น จาํนวนห้องนอนและจาํนวนหอ้งนํ้ า นาํขอ้มูลมา

คาํนวณโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป EMS เวอร์ชัน่ 1.3โมเดลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ CCR input oriented และ CCR output 

oriented 

  

คาํสาํคัญ: การประเมินประสิทธิภาพ, บ้านเดี่ยว, Data Envelopment Analysis (DEA), อสังหาริมทรัพย์ 

 

Abstract 

This Performance Evaluation of House Building by Data Envelopment Analysis (DEA)’s object is to evaluate 

performance of house building that locate on Ratchaphruk road in Nonthaburi province. There are 14 DMUs. The 

result of this study is used for improve house building performance in Nonthaburi. Deep interview with relate 

person and secondary information, public printed and article on the internet, were used. Input data are average each 

DMU’s sale price and distance. Output data are average each DMU’s area, facilities, number of car parking, number 

of bedroom and number of restroom. All data were calculated by EMS computer program, version 1.3. The model 

in this study used both  CCR input oriented and CCR output oriented. 
 

Keywords: Performance Evaluation, House Building, DEA, Real Estate 
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1. บทนํา 

 

     หน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยไ์ดแ้ก่ ท่ีอยู่อาศยั โดยท่ีอยู่อาศยันั้นจะช่วยทาํใหผู้อ้ยู่

อาศยัมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั สามารถปกป้องคุม้ครองภยัอนัตรายทางดา้นกายภาพ เป็นแหล่งพฒันา

คุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตใจ ดงันั้นความตอ้งการท่ีอยู่อาศยันบัเป็นความจาํเป็นพ้ืนฐานของการดาํรงชีวิตและ

ความตอ้งการดงักล่าวยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองตามสภาวการณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนและกาํลงัรายไดท่ี้เติบโตตาม

สภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีรายไดสู้ง รายไดป้านกลาง หรือมีรายไดน้อ้ย ทุกคนลว้นแต่มีความตอ้งการท่ี

จะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองทั้งส้ิน โดยท่ีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงในปัจจุบนันอกจากท่ีอยู่อาศยัจะเป็นสถานท่ีสําหรับพกัผ่อนแลว้ ยงัเป็นศูนยร์วมของสมาชิกในครอบครัวอีก

ดว้ย อย่างไรก็ตามท่ีอยู่อาศยัเป็นสินคา้ท่ีผูซ้ื้อต้องลงทุนสูง โดยอาศยัเงินออมในอดีต รวมกบัหน้ีภาระผูกพนั

ต่อเน่ืองไปถึงรายไดใ้นอนาคตเพ่ือท่ีจะไดมี้ท่ีอยู่อาศยัตามความตอ้งการในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงท่ีอยู่อาศยัในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยไ์ดแ้บ่งออกเป็น ท่ีอยู่อาศยัแนวราบและท่ีอยู่อาศยัแนวสูง สาํหรับท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ไดแ้ก่ บา้น

เด่ียว บา้นแฝด และ บา้นแถว ท่ีอยูอ่าศยัในแนวสูง ไดแ้ก่ อาคารชุด (สนธยา วนิชวฒันะ, 2556)  

          สาํหรับจาํนวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีพ.ศ. 2557 มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 131,347 หน่วย โดยจาํนวนบา้นเด่ียวสร้างเสร็จจดทะเบียนมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จาก 31,465 หน่วย ในปี

พ.ศ. 2556 เป็น 34,452 หน่วยในปีพ.ศ. 2557 ในขณะท่ีทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชยล์ดลงร้อยละ 16 จาก 26,796 

หน่วยในปีพ.ศ. 2556 เหลือเพียง 21,139 หน่วย ในปีพ.ศ. 2557 และจาํนวนอาคารชุดสร้างเสร็จจดทะเบียนมีอตัรา

เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2 จาก 71,404 หน่วยในปีพ.ศ. 2556 เป็น 72,921 หน่วย ในปีพ.ศ. 2557 (ศิวะ จงเจริญ, 2557)  

     จังหวดันนทบุรีตั้ งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวดัหน่ึงในห้าจังหวดัปริมณฑล จังหวดันนทบุรีเป็นจังหวดัท่ีมี

ประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัปริมณฑลอ่ืนๆ และดว้ยจงัหวดันนทบุรีมีเขตติดต่อกบั

กรุงเทพมหานครทั้งทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก อีกทั้งยงัมีถนนสายสาํคญัท่ีเช่ือมจงัหวดันนทบุรีกบักรุงเทพมหา

นคร ไดแ้ก่ ถนนราชพฤกษ์ซ่ึงเป็นถนนท่ีทอดยาวจากรุงเทพมหานครถึงจังหวดันนทบุรี ซ่ึงถนนราชพฤกษ์

เช่ือมโยงพ้ืนท่ีทางเหนือของกรุงเทพมหานคร  โดยสามารถเดินทางจากถนนสาทรถึงอาํเภอบางบวัทองไดโ้ดยไม่

ตอ้งผ่านแยกสัญญาณไฟจราจร และสามารถเดินทางต่อไปยงัจงัหวดัปทุมธานีไดอี้กดว้ย โดยถนนราชพฤกษต์ั้งอยู่

ก่ึงกลางระหว่างถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และ แม่นํ้ าเจ้าพระยา เช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีย่านธุรกิจใจกลาง

กรุงเทพมหานคร และเป็นถนนสายหลกัในแนวเหนือ-ใตพ้ื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้าเจา้พระยา ซ่ึงถือว่าเป็นทาํเลท่ี

ดีของผูอ้ยูอ่าศยั  

     เน่ืองจากรูปแบบหมู่บา้นจดัสรรในจงัหวดันนทบุรีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและมี

โครงการบา้นเด่ียว หลากหลายโครงการ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาศึกษาประสิทธิภาพการสร้างบา้นเด่ียวใน

ยา่นถนนราชพฤกษจ์าํนวน 14 แห่ง เพ่ือเป็นการนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนและ

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างบา้นเด่ียว เพ่ือรองรับการแข่งขนั และยงัสามารถนาํไปใชป้ระกอบการ

พิจารณาแผนการลงทุนสร้างบา้นเด่ียวในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาการวดัประสิทธิภาพการสร้างบา้นเด่ียวประกอบดว้ยทฤษฎีท่ีใชศึ้กษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

แนวคิดพ้ืนฐานของการวดัประสิทธิภาพ (Measurement of efficiency) 

     การวดัประสิทธิภาพถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานของหน่วย

ผลิตและค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการประเมินก็สามารถนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได ้เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาถึงระดบัความสามารถในการดาํเนินงานของหน่วยผลิต โดยทัว่ไปแลว้ประสิทธิภาพของ

หน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 

                                                                    efficiency =  input
output

                                                             (1) 

  

วิธีการวัดประสิทธิภาพท่ีนิยมนํามาใช้ในการวัดผลการดําเนินงานก็คือการวัดประสิทธิภาพเชิง

เปรียบเทียบซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพท่ีคาํนวณไดใ้นแต่ละหน่วยผลิตกบัค่ามาตรฐาน (Benchmark) 

ซ่ึงในการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตนั้น ค่ามาตรฐานก็คือค่าท่ีไดจ้ากกหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัหน่วยผลิตท่ีกาํลงัศึกษาทั้งหมด ส่วนหน่วยผลิตอ่ืนๆ จะมีศกัยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีตํ่ากว่า 

(Inefficiency) โดยทัว่ไปแลว้การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 

 

                                             relative efficiency = weighted sum of input
weighted sum ofoutput

                                (2) 

 

สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี  

 

                                        Relative efficiency  =  
∑ µryrj
n
j

∑ ωixijm
i

  ; i 1,…m, r = 1,…,s, j = 1,….,n                               (3) 

 

โดยท่ี xij คือ จาํนวนของปัจจยัการผลิตท่ี i ของหน่วยผลิต j 

 yrj คือ จาํนวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 

 µr คือ ตวัถ่วงนํ้าหนกัของผลผลิต r 

 ωi คือ ตวัถ่วงนํ้าหนกัของปัจจยัการผลิต i 

 n คือ จาํนวนของหน่วยผลิต 

 s คือ จาํนวนของผลผลิต 

 m คือ จาํนวนของปัจจยัการผลิต 
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 แนวคิดท่ีมีการใชก้นัอย่างกวา้งขวางในการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ คือ แนวคิดของ M.J. Farrell 

ซ่ึงอาศยัหลกัการของ Frontier Analysis ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต แนวคิดดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ให้กบั

นักเศรษฐศาสตร์ไดคิ้ดและพฒันาวิธีการและแบบจาํลองเพ่ือวดัประสิทธิภาพ เช่น Data Envelopment Analysis 

(DEA) เป็นตน้ (Farrell, 1957) 

 

การวดัประสิทธิภาพดว้ยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) 

     วิธีการ Data Envelopment Analysis หรือ DEA เป็นวิธีการประมาณค่าท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ (nonparametric 

method) ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต ในกรณีน้ีจะไม่มีการกาํหนดรูปแบบของฟังกช์นัท่ีแน่นอนสาํหรับ

ขอบเขตของประสิทธิภาพ (Efficient frontier) แต่ขอบเขตของประสิทธิภาพจะถูกคาํนวณข้ึนโดยใชร้ะเบียบวิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่าโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โดยใชข้อ้มูลของปัจจยัการผลิต และผลผลิต

จากนั้นจะทาํการคาํนวณหาค่าคะแนนประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกบัขอบเขตประสิทธิภาพท่ีสร้างข้ึนดงักล่าว 

ขณะวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parametric Method) ในการคาํนวณหาฟังกช์นัขอบเขตประสิทธิภาพ จะเร่ิมตน้

จากการกาํหนดรูปแบบของฟังกช์นัประสิทธิภาพก่อน เช่น ฟังกช์นัการผลิตแบบ Cobb-Douglas, CES หรือฟังกช์นั

ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัตามตอ้งการจากนั้นจะใชร้ะเบียบวิธีการทางดา้นเศรษฐมิติ อาทิ Corrected Ordinary 

Least Square, Maximum Likelihoods ฯลฯ เพ่ือทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ดังนั้นขอบเขตของ

ประสิทธิภาพ เช่น ฟังกช์นัการผลิต หรือเสน้ผลผลิตเท่ากนั ในกรณีของการประมาณค่าแบบพารามิเตอร์จะมีคุณสมบติั

ตามทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เช่น ฟังกช์นัการผลิตจะมีลกัษณะโคง้คว ํ่าโดยสมบูรณ์ (Strictly Concave) หรือ เส้น

ผลผลิตเท่ากนัจะมีลกัษณะโคง้หงายโดยสมบูรณ์ (Strictly Convex) แต่ในกรณีของ DEA ขอบเขตประสิทธิภาพอาจจะ

มีส่วนของเสน้ตรงเป็นองคป์ระกอบในขอบเขตประสิทธิภาพได ้(อรรถพล สืบพงศกร, 2555) 

     DEA หน่วยผลิตจะถูกเรียกว่า Decision-Making Unit (DMU) แนวคิดเบ้ืองต้นของ DEA ถูกพัฒนาข้ึนโดย 

Charnes, Cooper and Rhodes  

     การคาํนวณหาค่าคะแนนประสิทธิภาพของ DMU มีแนวคิดของการจาํแนกประสิทธิภาพทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Efficiency) ของหน่วยผลิตออกเป็น 2 ลกัษณะ ซ่ึงไดแ้ก่ 

     1. ประสิทธิภาพทางดา้นการจดัสรรทรัพยากร (Price/Allocative Efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วย

ผลิตในการเลือกสดัส่วนของปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตข้อ้จาํกดัทางดา้นราคาของปัจจยัการผลิต  

     2. ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิค (Technical Efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วยในการท่ีจะเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตภายใต้จาํนวนปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ (Output-Oriented   Measure) หรือในทางกลบักัน สามารถ

พิจารณาไดจ้ากความสามารถของหน่วยผลิตในการลดจาํนวนปัจจยัการผลิตโดยท่ีจาํนวนผลผลิตยงัคงมีอยู่เท่าเดิม 

(Input-Oriented Measure) 

แบบจาํลอง CCR 

 แบบจาํลอง CCR เป็นแบบจาํลองดั้งเดิมสาํกรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั DEA ตวัแบบจาํลองถูกพฒันาข้ึน

โดย Charnes, A., W.W. Cooper และ E. Rhodes เพ่ือท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคาํนวณค่าคะแนนประสิทธิภาพ
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แบบจาํลอง CCR จะทาํการเลือกค่าถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับปัจจยัการผลิต และผลผลิต (v และ w) ท่ีทาํใหค่้า hj0 สาํหรับ 

DMU แต่ละหน่วยมีค่าสูงสุด กล่าวคือ maxhj0, H
*, v, w hj0 ภายใตข้อ้จาํกดั (Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) 

 

hj0 =

∑ wkyj0k
K
k=l
∑ vi
I
i=l xjoi

H∗
 และ H∗ ≥ ∑ wkyik

K
k=1
∑ viI
i=l xji

                                            (4) 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีตอ้งเพ่ิมเติมในแบบจาํลอง CCR ประกอบดว้ย 

  

                                                                           
∑ wkyjk
K
k=1
∑ viI
i=l xij

                                                                              (5) 

  

                                                                        ∑ vixj0i = lI
j=l                                                                        (6) 

 

หรือ 

  

                                                                       ∑ wkyj0k = lI
i=l                                                                     (7) 

 

แบบจาํลอง CCR มี 2 ประเภท 

     1. แบบจาํลอง CCR ภายใตก้ารคาํนวณทางดา้นปัจจยัการผลิต 

ขั้นตอนการคาํนวณสามารถทาํไดจ้ากระบบสมการเชิงเสน้ ต่อไปน้ี 

 

                                                              minθ − ϵ(∑ si− + ∑ sk+K
k=l

I
i=l )                                         (8) 

 

ภายใตข้อ้จาํกดั 

 

                                                  ∑ xijλjN
j=l + si− = θxijθ, i = 1,2, … , I                                         (9) 

 

                                                ∑ ykjλj + si+ = ykj0, k = 1,2, … , KN
j=l                                        

(10) 

 

                                                                     λj, si−, sk+ ≥ 0,∀i, j, k                                                         (11) 
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     โดยท่ี 𝜖𝜖 คือ จาํนวนจริงท่ีมีค่ามากกว่า 0 แต่มีค่านอ้ยกว่าจาํนวนจริงบวกใดๆ ระบบปัญหาสมการเชิงเส้นท่ี (8)-

(11) นาํไปสู่แนวความคิดท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

     1. ประสิทธิภาพภายใตแ้บบจาํลอง DEA (DEA Efficiency) คือกรณีท่ี DMU หน่วยท่ี j0 มีประสิทธิภาพสูงสุด 

(100% Efficiency) กล่าวคือ มีค่าคะแนนประสิทธิภาพ θ* = 1 และค่าของ si
-*= si

+*=0 

     2. ประสิทธิภาพอย่างอ่อน ภายใตแ้บบจาํลอง DEA (weakly DEA Efficiency) คือกรณีท่ี DMU หน่วยท่ี j0 มีค่า

คะแนนประสิทธิภาพ θ*=1 แต่มูลค่าของ si
-*≠0 และ si

+*≠0 

     2. แบบจาํลอง CCR ภายใตก้ารคาํนวณทางดา้นผลผลิต 

     ในทาํนองเดียวกนั การคาํนวณค่าคะแนนประสิทธิภาพทางดา้นผลผลิต (Output-Oriented Measure) สามารถทาํ

ไดโ้ดยการแกปั้ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ต่อไปน้ี 

 

                                                        minvi,wk �
1
hjo
� = (

∑ ViXij0
I
i=1

∑ Wk
K
k=l Ykj0

)                                               

(12) 

 

ภายใตข้อ้จาํกดั 

 

                                                              
∑ ViXij
I
i=l

∑ Wk
K
k=l Yki

≥ 1, j = 1,2, … , N                                             (13) 

 

                                                                                Vi,Wk ≥ 𝜖𝜖 > 0, ∀k, I                                                            (14) 

 

     โดย 𝜖𝜖 คือ Non-Archimedean Element และดว้ยวิธีการแปลงรูปสมการของ Charnes และ Cooper ผลท่ีไดรั้บ คือ 

 

                                                                    min q =  ∑ vixiojI
i=l                                                            (15)            

 

ภายใตข้อ้จาํกดั 

 

                                                                 ∑ wkyjkK
k=l ≤ ∑ vixji,∀j

I
i=l                                                  (16) 

 

                                                                           ∑ wk
I
i=l yjok = l                                                             (17) 

 

                                                                   vi, wk ≥ ε > 0,∀k, i                                                           (18) 
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 ในกรณีน้ี ระบบสมการท่ี (15)-(18) มีช่ือเรียกว่า Multiplier Model สําหรับค่าคะแนนประสิทธิภาพท่ี

คาํนวณไดจ้าก Multiplier Model จะแสดงให้เห็นถึงอตัราส่วนของผลผลิตท่ี DMU แต่ละหน่วยสามารถขยายการ

ผลิตเพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่ตอ้งทาํการเปล่ียนแปลงจาํนวนของปัจจยัการผลิตท่ีใช ้นอกจากน้ี ภายใตท้ฤษฎีบทโปรแกรม

เชิงเสน้ ประกอบกบัการแกไ้ขปัญหา Slacks ของแบบจาํลองระบบสมการท่ี (15)-(18) สามารถเขียนอยูใ่นรูปปัญหา

คู่ (Duality Problem) ไดด้งัน้ี 

 

                                                                     max∑ si−I
i=l + ∑ sk+K

k=l                                                    (19) 

  

ภายใตข้อ้จาํกดั 

   

                                                       ∑ xijλj + si−N
j=l = xij0, i = 1,2, … , I                                     (20) 

 

                                                  ∑ ykjλjN
j=l − sk+ = ∅∗ykj0, k = 1,2, … , K                              (21) 

 

                                                                       λj ≥ 0, j = 1,2, … , N                                                      (22) 

 

 เม่ือพิจารณาระบบสมการท่ี (19)-(22) แนวคิดของ DEA Efficiency (หรือ การมีประสิทธิภาพ 100%) จะ

เกิดข้ึนในกรณีท่ี ∅∗= 1 และ si
-=sk

+=0 ในขณะท่ี แนวคิดของประสิทธิภาพอยา่งอ่อน (Weak Efficiency) จะเกิดข้ึน

ในกรณีท่ี ∅∗= 1 และ si
-≠sk

+≠0 

 นอกจากน้ีเช่นเดียวกบัการคาํนวณทางดา้นปัจจยัการผลิตในระบบสมการท่ี (19)-(22) การแกปั้ญหาระบบ

สมการท่ี (19)-(22) มีขบวนการอยู่ 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรกเป็นการคาํนวณหาค่าคะแนนประสิทธิภาพท่ี

เหมาะสม ∅∗จากนั้นนาํค่า ∅∗ท่ีคาํนวณไดม้าใชใ้นการคาํนวณหาค่า Slacks ท่ีเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นเพ่ือลด

ขั้นตอนความยุง่ยากดงักล่าว ระบบสมการท่ี (19)-(22) จึงถูกปรับใหอ้ยูใ่นรูป 

 

                                                  max∅ + ε(∑ si− + ∑ sk+)K
k=l

I
i=l                                                      (23) 

 

ภายใตข้อ้จาํกดั 

 

                                              ∑ xijλjN
j=l + si− = xij0, i = 1,2, … , I                                              (24) 

 

                                        ∑ ykjN
j=l λj − sk+ = ∅ykj0, k = 1,2, … , K                                          (25) 

 

                                                               λj ≥ 0, j = 1,2, … , N                                                             (26) 
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 ภายใตบ้ริบทของ DEA ระบบสมการท่ี (23)-(26) มีช่ือเรียกว่า Envelopment Model ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจ

คือ การคาํนวณค่าคะแนนประสิทธิภาพตามแบบจาํลอง CCR อยูภ่ายใตข้อ้สมมติท่ีวา่ทุกๆ DMU ทาํการผลิตภายใต้

ขนาดของการผลิตท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ทุกๆ DMU มีรูปแบบการผลิตท่ีมีผลไดต่้อขนาดคงท่ี (Constant Returns to 

Scale: CRS) ดงันั้น แบบจาํลอง CCR จึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึง คือ แบบจาํลอง CRS 

 

ทฤษฎีการตลาดอสงัหาริมทรัพย ์

     การพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมตน้มาจากธุรกิจการจดัสรรท่ีดินเปล่าแลว้ใหผู้ซ้ื้อทาํการปลูกส่ิงก่อสร้างเอง 

พฒันามาเป็นธุรกิจท่ีมีการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดิน หลงัจากนั้นจึงมีการสร้างบา้นรูปแบบต่างๆเพ่ือตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และยงัไดมี้การสร้างสโมสร สระว่ายนํ้า ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ือทาํให้ชุมชน

ในบา้นจดัสรรน่าอยู่ข้ึน ทั้งยงัมีการสร้างทางเขา้ออกของหมู่บา้นเพ่ือความเป็นเอกลกัษณ์ นอกจากนั้นยงัไดมี้การ

พฒันารูปแบบของบา้นใหต้อบรับต่อยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป (วิทวสั รุ่งเรืองผล,2554) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1     กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการประเมินประสิทธิภาพการ

สร้างบา้นเด่ียวโดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคลากรท่ีอยู่

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูส้ร้างบา้นเด่ียวเพ่ือจาํหน่าย และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ บทความ

บนเวบ็ไซด ์จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งสามารถคาํนวณหาไดด้งัต่อไปน้ี 

จาํนวนโครงการบา้นเด่ียวตํ่าสุด  = 2x(จาํนวน Input+จาํนวน Output) 

     = 2x(2+5) 

     = 14 โครงการบา้นเด่ียว 

 หรือ    = 3x(จาํนวน Input+จาํนวน Output) 

     = 3x(2+5) 

     = 21 โครงการบา้นเด่ียว 

ปัจจยัผลติ (Input) 

- ราคาบา้นเด่ียว (นํ้าผึ้ง เรืองเดช,2550) 

-ระยะทางจากโครงการถึงถนนสาย

หลกั (Rong Zeng,2013) 

บา้นเด่ียว 

Decision making unit  

(DMU) 

ปัจจยัผลติ (Input) 

- พ้ืนท่ีของบา้นเด่ียว(Rong Zeng,2013) 

- จาํนวนส่ิงอาํนวยความ (Rong Zeng,2013) 

- จาํนวนท่ีจอดรถภายในบา้น (กรรณกรณ์ 

ชาญยทุธกร,2554) 

- จาํนวนหอ้งนอน (จากการสมัภาษณ์เชิงลึก) 

- จาํนวนหอ้งนํ้า (จากการสมัภาษณ์ชิงลึก) 
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     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ โครงการบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุรีท่ีมีทาํเลท่ีตั้งโครงการย่านถนน

ราชพฤกษจ์าํนวน 14 โครงการ ไดแ้ก่ 

       1. คลสัเตอร์วิลล ์4 ราชพฤกษ-์สิรินธร  2. ฮาบิเทีย บอนด ์ราชพฤกษ ์

 3. ภสัสร ราชพฤกษ-์ติวานนท ์   4. เดอะ แกลลอร่ี รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ ์

 5. บางกอก บลูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์พระราม 5    6. บา้นมณัฑนา แจง้วฒันะ-ราชพฤกษ ์

 7. ไลฟ์บางกอก บลูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์รัตนาธิเบศร์ 8. บา้นนนัทวนั แจง้วฒันะ-ราชพฤกษ ์

 9. คาซ่าพรีเม่ียม ราชพฤกษ-์พระราม 5  10. คาซ่าวิลล ์ราชพฤกษ-์พระราม 5 

 11. คาซ่าเลเจน้ต ์ราชพฤกษ-์ป่ินเกลา้  12. คาซ่าแกรนด ์รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ ์

 13. คาซ่าพรีเม่ียม ราชพฤกษ-์แจง้วฒันะ  14. ธารา ราชพฤกษ-์ป่ินเกลา้ 

 

     โดยมีปัจจยัการผลิต (Input) และปัจจยัทางดา้นผลผลิต (Output) ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัการผลิต (Input) 

     ราคาของบา้นเด่ียวเฉล่ียของแต่ละโครงการ (Price ,P) การศึกษาน้ีจะทาํการศึกษาหน่วยเป็นบาท ซ่ึงจะศึกษาถึง

ราคาบา้นเด่ียวโดยเฉล่ียของแต่ละโครงการ  

     ระยะทางจากโครงการถนนสายหลกั (Distance ,D) วดัจากระยะทางหนา้โครงการถึงถนนราชพฤกษ ์

ปัจจยัทางดา้นผลผลิต (Output) 

    พ้ืนท่ีใชส้อยของบา้นเด่ียวเฉล่ียแต่ละโครงการ (Area, A) ทาํการศึกษาพ้ืนท่ีใชส้อยเฉล่ียของรูปแบบบา้นเด่ียวใน

แต่ละโครงการ  

     จาํนวนส่ิงอาํนวยความสะดวกของแต่ละโครงการ (facilities, F) ทาํการศึกษาถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกของพ้ืนท่ี

ส่วนกลางของแต่ละโครงการ 

     จาํนวนท่ีจอดรถภายในบา้น (Car parking, C) ทาํการศึกษาถึงจาํนวนรถท่ีสามารถจอดในบา้นเด่ียว ของแต่ละ

โครงการ ซ่ึงนบัตามจาํนวนรถท่ีสามารถจอดได ้หน่วยเป็น คนั 

     จาํนวนหอ้งนอน (Bedroom, B) ทาํการศึกษาถึงจาํนวนหอ้งนอนภายในบา้นเด่ียวของแต่ละโครงการ 

     จาํนวนหอ้งนํ้า (Restroom, R) ทาํการศึกษาถึงจาํนวนหอ้งนํ้าภายในบา้นเด่ียวของแต่ละโครงการ 

 

แบบจาํลอง (Model) ท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

     ทาํการรวบรวมขอ้มูลของบา้นแต่ละโครงการจากรายละเอียดการขายและจากการสอบถามจากพนกังานขายแต่

ละโครงการ แลว้นาํมาคาํนวณประสิทธิภาพการสร้างบา้นเด่ียวของแต่ละโครงการดว้ยวิธีการ Data Envelopment 

Analysis (DEA) จา กแบบจํา ลอง  CCR (input-oriented) CCR (output oriented) และนํา ผล ท่ีคํา นวณไ ด้จ า ก

แบบจาํลองทั้งสองมาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale efficiency) โดยใชโ้ปรแกรม EMS เวอร์ชัน่ 1.3 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

 

       ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ไดท้ราบถึงโครงการบา้นเด่ียวท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในย่านถนนราชพฤกษ ์

และเพ่ือเป็นการจดัลาํดบัประสิทธิภาพของโครงการบา้นเด่ียวย่านถนนราชพฤกษ ์และยงันาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

ไปเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างบา้นเด่ียว เพ่ือรองรับการแข่งขนั 

และยงัสามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการลงทุนสร้างบา้นเด่ียวในอนาคต 
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การวดัประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใต้สังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

Performance Measurement Agent under the Agency Promotional Distributor of 

Consumer Goods 

วลยัรัตน ์ รัตนดิษฐ์1  และ ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกลู2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวดัประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขาย

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตวัแทนขาย

ภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 7 หน่วย โดยจะศึกษา

และเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา ตั้ งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2558 ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลรายเดือน 

ผลการวิจยั พบว่า ตวัแทนขายภาคกลางมีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียร้อยละ 100 ตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาด

เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ตวัแทนขายภาคใต ้ตวัแทนขายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนผูจ้ดัการ และตวัแทนขายท่ีทาํหนา้ท่ี

เป็นพิธีกร ตามลาํดบั ตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง คือ ตวัแทนขายภาคเหนือ และส่วนตวัแทนขายเขต

กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพตํ่าสุด เน่ืองจากมียอดขายท่ีตํ่าลง แต่สามารถขยายยอดขายเพ่ิมข้ึนไดอี้ก 

คําสําคัญ : หน่วยงานส่งเสริมการขาย , การวัดประสิทธิภาพการทํางาน, Data Envelopment Analysis (DEA), 

Decision Making Unit (DMU) 

 

ABSTRACT 

This research aims To Performance Measurement Agent under the Agency Promotional Distributor of 

Consumer Goods. Population and sample used in this study is the agent under the agency promotional distributor 

of consumer goods, including seven units. The study will collect data over time. Since January The month of 

September 2015 data as the monthly data. The results showed that the agent region has the average performance 

of 100 agents with increasing returns to scale, including South agency. Agent Northeast agent Manager and agents 

those act as master of ceremonies, respectively, representing a return to scale down the North's agents. And Personal 

Representative field effectively lowered. Due to lower sales. But to expand sales rose again. 

Keywords : Agency Promotional, Performance Measurement, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision 

Making Unit (DMU) 
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1. บทนํา 

     การส่งเสริมการขายจาํเป็นตอ้งจดัใหห้ลากหลายรูปแบบ จดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจาก

การโฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการประชาสมัพนัธ์ ท่ีจดัข้ึนเพ่ือกระตุน้ความสนใจ 

การทดลองใช้ หรือการซ้ือของลูกคา้ขั้นสุดทา้ย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การ

ส่งเสริมการขายไม่สามารถใชเ้พียงเคร่ืองมือเดียวได ้โดยทัว่ไปมกัจะใชร่้วมกบัการโฆษณา การตลาดทางตรง หรือ

การขายโดยใชพ้นกังานขาย เช่น ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแทนขายภาคต่างๆ เป็นตน้ โดยการใชก้ลยุทธ์

ต่างๆ มีตั้งแต่การลด แลก แจก แถม โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ การใชใ้บปลิว หรือการส่งพนกังานขาย

ไปแจกสินคา้ตวัอย่างตามบา้น เป็นตน้ จึงทาํใหเ้กิดหน่วยงานส่งเสริมการขายข้ึนเพ่ือทาํหนา้ท่ีเสมือนพนกังานขาย 

แต่จะทาํหนา้ท่ีท่ีหลากหลายกวา่ โดยจะทาํการขายแฝงอยูใ่นตาํแหน่งนั้นๆ 

     ตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค มีจาํนวน 7 

หน่วย ไดแ้ก่ ตวัแทนขายภาคเหนือ ตวัแทนขายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนขายภาคกลาง ตวัแทนขายภาคใต ้

ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแทนขายท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นพิธีกร และตวัแทนผูจ้ดัการ ซ่ึงแต่ละหน่วยจะทาํหนา้ท่ี

เสมือนพนกังานขาย แต่จะมีหนา้ท่ีท่ีหลากหลายกวา่ โดยจะทาํการขายแฝงอยูใ่นตาํแหน่งนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงในท่ีน้ีเราจะ

เรียกวา่ตวัแทนขาย  

     การวดัประสิทธิภาพสามารถจะช้ีถึงความมีประสิทธิภาพและความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน และ

สามารถท่ีจะเยียวยาความไม่มีประสิทธิภาพนั้นได้ ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริมความมี

ประสิทธิภาพและทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์อนัเน่ืองมาจากความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน

เหล่านั้น ปัจจุบนัการวดัประสิทธิภาพในแต่ละคร้ังจะมีการประเมินโดยหัวหนา้ทีมให้คะแนนลูกทีมตามงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ภาระหน้าท่ี ความมุ่งมัน่ตั้งใจทาํงานและคุณภาพของงาน แลว้ผูบ้ริหารจึงค่อยนาํคะแนนนั้น

เปรียบเทียบกนัทั้งฝ่ายงานอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากนั้นจึงมีการนาํเอาตวัแปรอ่ืนๆ มาทาํการปรับเพ่ิม/ลดคะแนนอีกคร้ัง

หน่ึง เช่น เงินเดือน ตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การขาดลามาสาย หรืองานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายนอกจากงาน

ประจาํ เป็นตน้ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการวดัประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงาน

ส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยประยุกต์ใชเ้ทคนิค Data Envelopment Analysis 

(DEA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค ใชห้ลกัการทฤษฎีโปรแกรมเชิงเสน้มาช่วยสร้างรูปแบบ

และกาํหนดค่าดชันีประสิทธิภาพ วิธีการน้ีสามารถวดัและประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานไดเ้ป็นตวัเลขท่ี

แน่นอนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยใชปั้จจยันาํเขา้และปัจจยัผลผลิตจากหน่วยงานนาํมาวดัประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธี 

DEA น้ีจะทาํใหท้ราบวา่พนกังานแต่ละคนมีค่าประสิทธิภาพการทาํงานเป็นเท่าไหร่ และนาํค่าท่ีไดม้าทดสอบปัจจยั

ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ตลอดจนสามารถนาํขอ้มูลจากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผนนโยบาย วางแผนกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ และใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร 

     วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพ่ือวดัประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1264 

 
     ประโยชนข์องผลงานวิจยั 1) เพ่ือใหท้ราบถึงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบยอดขายกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 

2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภค 3) องคก์รสามารถใชป้ระโยชนเ์พ่ือการตดัสินใจและ/หรือใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือการดาํเนิน งาน

เก่ียวกบัธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 4) ทาํให้องค์กรไดท้ราบแง่มุมต่างๆ ท่ีองค์กรจะตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือ

รองรับการบริหารงานเก่ียวกบัธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 5) เป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงการขาย

ของธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ประสิทธิภาพการผลิตในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ (ยุทธพงษ ์พงศกรนภดล, 2548) คือ การใชท้รัพยากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการผลิตท่ีทาํให้เกิดผลผลิตมากท่ีสุดภายใตปั้จจยันาํเขา้ท่ีใช้ในการผลิต (ซ่ึงมีจาํนวน

จาํกดั) หรือการผลิตใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมายโดยท่ีใชปั้จจยันาํเขา้นอ้ยท่ีสุด ผูผ้ลิตท่ีอยู่บนเส้นขอบเขตการผลิต 

(Production Frontier) คือ ผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต และผูผ้ลิตท่ีอยู่นอกเส้นขอบเขตการผลิต คือ ผูผ้ลิตท่ี

ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ประสิทธิภาพการผลิตในเชิง

เทคนิค (Technical Efficiency) ประสิทธิภาพการผลิตในการจดัสรร (Allocation Efficiency) และ ประสิทธิภาพการ

ผลิตโดยรวม (Overall Efficiency 

     การวดัประสิทธิภาพโดยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นการวดัประสิทธิภาพตามแนวคิดของ 

(Farrell, 1957 อา้งอิงใน ดราภรณ์ เดชพลมาตย,์ 2548) ซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดวิธีการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค จาก

แนวคิดดงักล่าวทาํให้มีนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านพฒันาวิธีการวิเคราะห์และเคร่ืองมือเชิงปริมาณออกมาใชต้าม

แนวคิดน้ี คือ การประมาณค่าสมการพรมแดน หรือค่าเส้นพรมแดนหรือเส้นแนวเขต (Frontier) และวิเคราะห์

เปรียบเทียบวา่ ณ จุดท่ีพิจารณาห่างจากพรมแดนเท่าใดData Envelopment Analysis (DEA) เป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นั

อยา่งแพร่หลายในการวดัประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆ หรือองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานหรือโครงการ

ของภาครัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีไม่แสวงหากาํไร เน่ืองจาก DEA สามารถวดัประสิทธิภาพขององค์กร โดยการ

พิจารณาปัจจยันาํเขา้ (Input) และผลผลิต (Output) ท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) และเชิงปริมาณ 

(Quantities Variable) ได้หลายปัจจัยในคราวเดียวกัน โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Programming) ซ่ึงทาํใหส้ามารถวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพหรือความดอ้ยประสิทธิภาพในการ

ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่และผลผลิตท่ีได ้นอกจากน้ียงัสามารถหาสาเหตุของการดอ้ยประสิทธิภาพ (Inefficiency) ซ่ึง

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์ร  

     แบบจาํลองน้ีเป็นพ้ืนฐานท่ีใช้วดัประสิทธิภาพ DMUs โดยสมการเป้าหมาย (Objective function) (Charnes, 

Copper and Roberts, 1978) เป็นสมการของผลผลิตท่ีเราศึกษา ส่วนขอ้จาํกดั (Constraints) ประกอบดว้ย อสมการ

ประสิทธิภาพของแต่ละ DMU โดยอสมการน้ีเป็นอตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยันาํเขา้ ซ่ึงมีค่าสูงเท่ากบั 1 ค่าท่ีได้

จากการประมวลผลจะอ่านไดจ้ากสมการเป้าหมาย DMU ท่ีมีค่าสมการเป้าหมายนอ้ยกว่า 1 แสดงว่า DMU นั้นขาด

ประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบกบั DMU อ่ืนๆ 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1265 

 
     หน่วยงานส่งเสริมการขาย (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค

หรือลูกคา้ขั้นสุดทา้ย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนกังานขายของกิจการ การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้

เป็นเคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว โดยทัว่ไปองคก์รหรือบริษทัจะใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการขาย ร่วมกบัการโฆษณา 

การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1  สมมตฐิาน 

     สมมติฐานมุ่งศึกษาความเป็นไปไดต้ามกรอบการวิจยั เพ่ือศึกษาการวดัประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใตส้ังกดั

หน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ดงัน้ี 

1. แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA) (Farrell, 1957) ผลท่ีไดจ้ากการ

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมทาํใหท้ราบค่าคะแนนประสิทธิภาพ มีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 

2. ตวัแปรนาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน (X1) ค่าล่วงเวลา (X2) ค่าพาหนะ (X3) ค่าท่ี

พกั (X4) ค่าตอบแทนการขาย (X5) ค่าเบ้ียเล้ียง (X6) ค่าโทรศพัท ์(X7) และค่ารักษาพยาบาล (X8)  ตวัแปรผลผลิต 

(Output) คือ ยอดขาย (Y) 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตวัแทนขายภายใตส้งักดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทั

ตัวแทนจําหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค จํานวน 7 หน่วย ได้แก่  ตัวแทนขายภาคเหนือ ตัวแทนขายภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนขายภาคกลาง ตวัแทนขายภาคใต ้ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแทนขายท่ีทาํ

หนา้ท่ีเป็นพิธีกร และตวัแทนผูจ้ดัการ เพ่ือใชร้ายงานผลการวิจยัมีความคงเส้นคงวา (Consistency) ผูวิ้จยัจะแทน 

DMUk ; k = 1, 2,…,7 ดว้ยหน่วยงาน 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ7 ตามลาํดบั โดยจะศึกษาและเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลา 

ตั้ งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2558 ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลรายเดือน โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Data 

Envelopment Analysis (DEA) (Farrell, 1957) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA) 

ประกอบดว้ย  

     1.  การกาํหนดรูปแบบของสมการท่ีจะวิเคราะห์ ซ่ึงรวมถึงการคดัเลือกตวัแปรปัจจยันาํเขา้และผลผลิตเพ่ือนาํมา

สร้างเป็นตวัแบบในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการกาํหนดรูปแบบของสมการ

หรือปัญหาท่ีจะทาํการวิเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นแบบจาํลองแนวเขตการผลิตและประสิทธิภาพทางเทคนิคโดย DEA 

โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การกาํหนดประเดน็การศึกษาและแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา การกาํหนดรูปแบบท่ีใช้

ในการศึกษา และการกาํหนดรูปแบบของสมการท่ีใช ้

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2/%23_ENREF_2
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     2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และขอ้มูลผลผลิตให้พร้อมท่ีจะนาํไปวิเคราะห์ โดยการคดัเลือกตวัอย่าง 

(Observation) ท่ีสามารถใชวิ้เคราะห์ได ้โดยตวัอย่างท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ตอ้งมีตวัแปรท่ีมีองคป์ระกอบครบ และใน

แต่ละตวัแปรตอ้งไม่มี Missing หรือในบางกรณีสามารถแทนค่า เช่น 0.00001 แทน Missing นั้นได ้   

     3. การใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์และอ่านผลวิเคราะห์ ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการวิเคราะห์แบบจาํลองประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคเพ่ือคาํนวณหา Frontier และระดบัประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูล 

         การศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินค่าดชันีประสิทธิภาพทางเทคนิค 

และค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเสนอผลการศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอ้มูลทาง

สถิติ ประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย(Mean) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าคะแนนเฉล่ีย  การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) และการ

หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 

 4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

     ตอนท่ี 1 การกาํหนดหน่วยถูกวิเคราะห์และสัญลกัษณ์ พบว่า ปัจจยันาํเขา้ส่วนใหญ่ค่าแรงงานคิดเป็นค่าเฉล่ีย 

130,837.50 รองลงมา คือ ค่าโทรศพัทคิ์ดเป็นค่าเฉล่ีย 42,160.89 รองลงมาอีก คือ ค่าท่ีพกัคิดเป็นค่าเฉล่ีย 22,556.75 

ส่วนค่าล่วงเวลาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 19,866.68 ค่าพาหนะคิดเป็นค่าเฉล่ีย 17,725.35 ค่าตอบแทนการขายคิดเป็นค่าเฉล่ีย 

12,929.15 ค่าเบ้ียเล้ียงคิดเป็นค่าเฉล่ีย 9,231.04 ค่ารักษาพยาบาลคิดเป็นค่าเฉล่ีย 1,575.12 ตามลาํดบั และปัจจัย

ผลผลิต ยอดขายคิดเป็นค่าเฉล่ีย 34,190,134.70 

     ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัผลผลิตและปัจจยั

นาํเขา้ โดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) น้ี ค่าท่ีได้เรียกว่า “ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์” (r) และการทดสอบ

สมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบวา่ 

          ค่าแรงงานมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าล่วงเวลามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง

และทิศทางเดียวกัน 2) ค่าพาหนะมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและทิศทางตรงกันข้าม 3) ค่าท่ีพักมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและทิศทางตรงกนัขา้ม 4) ค่าตอบแทนการขายมีความสัมพนัธ์กนัในระดับ

ค่อนขา้งสูงและทิศทางเดียวกนั 5) ค่าเบ้ียเล้ียงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและทิศทางตรงกนัขา้ม 6) ค่า

โทรศพัทมี์ความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูงและทิศทางเดียวกนั 7) ยอดขายมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้ง

สูงและทิศทางเดียวกนั 

          ค่าล่วงเวลามีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทนการขายมีความสัมพนัธ์กนัในระดับ

ค่อนขา้งตํ่าและทิศทางเดียวกนั 2) ค่าเบ้ียเล้ียงมีความสัมพนัธ์กันในระดับค่อนขา้งตํ่าและทิศทางตรงกันขา้ม 3) 

ยอดขายมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและทิศทางเดียวกนั 
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          ค่าพาหนะมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าท่ีพกัมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและ

ทิศทางเดียวกนั 2) ค่าตอบแทนการขายมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและทิศทางตรงกนัขา้ม 3) ค่าเบ้ียเล้ียง 

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและทิศทางเดียวกนั 4) ค่าโทรศพัท ์มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและทิศทางเดียวกนั 

          ค่าท่ีพกัมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทนการขายมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและ

ทิศทางตรงกนัขา้ม 2) ค่าเบ้ียเล้ียงมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและทิศทางเดียวกนั 

          ค่าตอบแทนการขายมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าเบ้ียเล้ียงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่าและทิศทางเดียวกนั 2) ค่าโทรศพัทมี์ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและทิศทางเดียวกนั 3) ยอดขายมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูงและทิศทางเดียวกนั 

          ค่าโทรศพัท์มีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ 1) ค่าเบ้ียเล้ียงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและ

ทิศทางเดียวกนั 2) ยอดขายมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและทิศทางตรงกนัขา้ม 

     ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้งักดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 7 หน่วย ดว้ยการประยุกต์ใช้เทคนิค Data Envelopment Analysis 

(DEA) (Farrell, 1957) พบวา่ 

          ประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2558 ทั้ ง 7 ตัวแทน พบว่า ตัวแทนขายภาคกลางมีคะแนน

ประสิทธิภาพเฉล่ียร้อยละ 100 แสดงว่า ตวัแทนขายภาคกลางใชปั้จจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา ค่า

พาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าตอบแทนการขาย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าโทรศพัท ์และค่ารักษาพยาบาล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี แสดงวา่ตวัแทนขายภาคกลางมีขนาดท่ีเหมาะสมแลว้ ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานครมี

ประสิทธิภาพตํ่าสุด เน่ืองจากมียอดขายท่ีตํ่าลง แต่สามารถขยายยอดขายเพ่ิมข้ึนไดอี้ก ตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อ

ขนาดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ตวัแทนขายภาคใต ้ตวัแทนขายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนผูจ้ดัการ และตวัแทนขายท่ีทาํ

หนา้ท่ีเป็นพิธีกร ตามลาํดบั และตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง คือ ตวัแทนขายภาคเหนือ 

          ประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคเดือนสิงหาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ทั้ง 7 ตวัแทน พบวา่ ตวัแทนขายภาคกลางมีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ีย

ร้อยละ 100 แสดงวา่ ตวัแทนขายภาคกลางใชปั้จจยันาํเขา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี 

ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพตํ่าสุด ตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมข้ึน คือ ตวัแทนขาย

ภาคเหนือ และตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ไดแ้ก่ ตวัแทนขายภาคใต ้ตวัแทนขายภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ ตวัแทนผูจ้ดัการ และตวัแทนขายท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นพิธีกร ตามลาํดบั 

          ประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ทั้ง 7 ตวัแทน พบวา่ ตวัแทนขายภาคกลางมีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ีย

ร้อยละ 100 แสดงวา่ ตวัแทนขายภาคกลางใชปั้จจยันาํเขา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี 

ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพตํ่าสุด ตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ไดแ้ก่ ตวัแทนขาย

ภาคใต ้ตวัแทนขายภาคเหนือ ตวัแทนขายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนผูจ้ดัการ และตวัแทนขายท่ีทาํหนา้ท่ี

เป็นพิธีกร ตามลาํดบั 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1268 

 
     ประสิทธิภาพของตวัแทนขายภายใตส้ังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตัวแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคเดือนมกราคม – กนัยายน พ.ศ. 2558 ทั้ง 7 ตวัแทน พบวา่ ตวัแทนขายภาคกลางมีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ีย

ร้อยละ   100 แสดงว่า ตวัแทนขายภาคกลางใชปั้จจยันาํเขา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนต่อขนาด

คงท่ี  ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพตํ่าสุด ตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมข้ึน คือ ตวัแทน

ขายภาคเหนือ และตัวแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ได้แก่ ตัวแทนขายภาคใต้ ตัวแทนขาย  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนผูจ้ดัการ และตวัแทนขายท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นพิธีกร ตามลาํดบั 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

1. ปัจจยันาํเขา้ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน รองลงมา คือ ค่าโทรศพัท ์รองลงมาอีก คือ ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่า

พาหนะ ค่าตอบแทนการขาย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่ารักษาพยาบาล ตามลาํดบั 

2. ค่าแรงงานมีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าตอบแทนการขาย 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าโทรศพัท ์และยอดขาย ส่วนค่าล่วงเวลามีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนการ

ขาย ค่าเบ้ียเล้ียง และยอดขาย ส่วนค่าพาหนะมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าท่ีพกั ค่าตอบแทนการ

ขาย ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าโทรศพัท ์ส่วนค่าท่ีพกัมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนการขาย และ

ค่าเบ้ียเล้ียง ส่วนค่าตอบแทนการขายมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าโทรศพัท์ และ

ยอดขาย และค่าโทรศพัทมี์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียเล้ียง และยอดขายประสิทธิภาพของ

ตวัแทนขายภายใตส้งักดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคเดือนสิงหาคม 2556 

– กนัยายน 2558 ทั้ง 7 ตวัแทน พบวา่ ตวัแทนขายภาคกลาง มีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียร้อยละ 100 ซ่ึงหมายความ

ว่า ตวัแทนขายภาคกลางใชปั้จจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าตอบแทนการขาย ค่า

เบ้ียเล้ียง ค่าโทรศพัท ์และค่ารักษาพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่ตวัแทนขายภาคกลางมีขนาดท่ีเหมาะสมแลว้ ตามแนวคิดของสมใจ ลกัษณะ (2552) ท่ีกล่าววา่ ประสิทธิภาพ

ในการทาํงานเป็นหวัใจของการนาํองคก์รไปสู่การบรรลุผลความสาํเร็จ ทาํใหอ้งคก์รมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจทั้งใน

ดา้นการผลิต การบริการมีความเจริญกา้วหนา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และแก่บุคลากรขององค์กร 

ตวัแทนขายเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพตํ่าท่ีสุด มีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียร้อยละ 3 ส่วนตวัแทนขายเขต

กรุงเทพมหานครมียอดขายท่ีตํ่าลงในปีพ.ศ. 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัทีมตวัแทนอ่ืน ซ่ึงหมายความว่า ตวัแทนขาย

เขตกรุงเทพมหานครสามารถขยายยอดขายเพ่ิมข้ึนได้อีก ส่วนตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ 

ตวัแทนขายภาคใต ้ตวัแทนขายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตวัแทนผูจ้ดัการ และตวัแทนขายท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นพิธีกร 

ตามลาํดบั และตวัแทนท่ีมีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง คือ ตวัแทนขายภาคเหนือ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษาการวดัประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภค ผูท้าํการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1.  DEA เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริม

การขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคในเบ้ืองตน้ อยา่งไรกต็าม วิธี DEA เป็นการวดัประสิทธิภาพใน

เชิงเปรียบเทียบและเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากตวัเลขทางบญัชี ผลท่ีไดจึ้งข้ึนอยู่กบักลุ่มของตวัแทนขาย

ตวัอย่างท่ีมีนาํมาวิเคราะห์ ปัจจยันาํเขา้และปัจจยัผลผลิตท่ีใชใ้นแบบจาํลอง ดงันั้นอาจตอ้งนาํวิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพมาใชร่้วมดว้ย เพ่ือทาํใหก้ารประเมินประสิทธิภาพของตวัแทนขายสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

2. จากการศึกษาประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใตส้งักดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้

อุปโภคบริโภค โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) โดยผลผลิตวดัจากยอดขายรวมอนัเกิดจากการใชปั้จจยั

การผลิตหลายชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าตอบแทนการขาย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า

โทรศพัท์ และค่ารักษาพยาบาล โดยตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายท่ีมีค่าประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคตํ่ากว่า (Production Frontier) หรือตํ่ากว่าระดบัผลผลิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตวัแทนขายภายใต้สังกัด

หน่วยงานส่งเสริมการขายจะตอ้งบริหารและวางแผนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดาํเนินงานโดยตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายควรพิจารณาการใชปั้จจยัการผลิตในแต่ละปัจจยั

ปรับเพ่ิม/ลด เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

3. ข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลช่วงแคบ ซ่ึงในความเป็นจริงอาจมีตัวแปรด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพตวัแทนขายภายใตส้ังกดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคได้

เช่นกนั  

4. ควรมีการศึกษาหาสาเหตุ ความพึงพอใจและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัด

หน่วยงานส่งเสริมการขาย โดยวิธีการเชิงคุณภาพ การรวบรวมขอ้มูล การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth 

interview) หรือทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบับริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ 

5. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากตวัแทนขายภายใตส้งักดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษากบัตวัอยา่งตวัแทนขายท่ีมีหนา้ท่ี

ให้คาํปรึกษาทางดา้นผลิตภณัฑ ์ตวัแทนขายท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นความงาม ตวัแทนขายท่ีคอยแนะนาํสินคา้ และ

พนกังานประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นภาพรวมมากยิ่งข้ึน 

6. ผูบ้ริหารของตวัแทนขายภายใตส้งักดัหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค

ควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปประกอบการตดัสินใจและ/หรือใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือการดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึน 

 

 

 

 

 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1270 

 

บรรณานุกรม 

ชีวรรณ เจริญสุข.  2547.  กลยุทธ์การปรับตวัทางการตลาดของร้านค้าปลกีไทยแบบดั้งเดมิ(โชวห่วย).  

     บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 

ชนิดา วสนัต.์  2557.  ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรการปลูกอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทย.  สารนิพนธ์ 

     ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

นิติพงษ ์ส่งศรีโรจน.์  วธีิการวดัและข้อจาํกัดของวธีิการวดัประสิทธิภาพ.  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ 

     มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ดราภรณ์ เดชพลมาตย.์  2548.  การประเมนิประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล 527 แห่ง โดยเทคนิค 

     Data Envelopment Analysis (DEA).  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.   

ประสพชยั พสุนนท.์  2548.  การประเมนิประสิทธิภาพองค์กรโดย Data Envelopment Analysis.   

     กรุงเทพฯ : วารสารบริหารธุรกิจ. 28(108): 32 – 42. 

ไพรัตน ์อธิกพนัธ์ุ.  2548.  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยวธีิ 

     วเิคราะห์วางกรอบข้อมูล. วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์ 

     มหาวิทยาลยั. 

ไพโรจน ์อดทน.  2552.  การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยวธีิ Data Envelopment Analysis กรณีศึกษา 

     บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

พนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร.  2553.  การศึกษาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธนาคารเกยีรตนิาคิน  

     จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) โดยใช้แบบจาํลอง Data Envelopment 

      Analysis (DEA). วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

      มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ยทุธพงศ ์พงศกรนพดล.  2548.   การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียนประถมและมธัยมโดยวธีิ 

     Data Envelopment Analysis (DEA).   วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วินยั พุทธกลู. 2538.  เทคนิคการวดัประสิทธิภาพขององค์การ โดยวธีิ Data Envelopment Analysis. พิมพ ์

     คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : วารสารเศรษฐศาสตร์.  114-118. 

วฒันา ศรีสม.  2542.  แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานส่งเสริมการขาย 

     สินค้าอุปโภคบริโภค ของบริษทั ไบโอ คอนซูเมอร์ จาํกดั.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 

     จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สมใจ ลกัษณะ. 2552. องค์ประกอบการดาํเนินงานขององค์กรที่นําไปสู่ความมปีระสิทธิภาพ. หนา้ 8. 

สุรินพร เชิญศิริดาํรงค.์  2546.  การส่งเสริมการขายที่มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าในท็อปส์ 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1271 

 

     ซูเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 

     การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

Charnes, Copper and Roberts. 1978. Measuring the Efficiency of Decesion Making Units. European 

      Journal of  Operation Research, 2(Fabruary), 429-444. 

Farrell, M.J. 1957.  The measurement of productive efficiency.  Journal of the Royal Statistical 

     Society.  Series, General 120(October),  253-281. 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1272 

 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม 

โดยใช้ปัจจยัด้านความสําคญัต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

Cluster Analysis of the golden shop’s user in Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom 

by using the Level of Importance toward the Service Marketing Mix (7Ps) 

กาญจนา เอีย่มวลิาวณัย์0

1 

Kanchana Aiemwilawan 

 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชยั

ศรี จังหวดันครปฐม โดยใช้ปัจจัยด้านความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) เป็นการศึกษากลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมท่ีมีอายุ 16 ปีข้ึนไป เก็บขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  เพ่ือหาค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46-55 ปี 

สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,0001- 25,000 

บาท ผลการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยใชปั้จจยัดา้น

ความสาํคญัต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเนน้ราคา กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสนใจ

ทุกรายละเอียด และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้ภาพลกัษณ์ 

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
Abstract 

     The purpose of this study is to segment the golden shop’s user in Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom by using the 

level of importance of Service Marketing Mix (7Ps). The data was collected from 200 samples that the age are 16 

years or over by using a questionnaire, then used the program to analyze the percentage, mean and standard 

deviation .The result of the study found the most are females, aged 46-55 years, get married, graduated from 

secondary education, work as the own business and the monthly income is 20,001-25,000 baht. The segmentation 

of study has 3 groups: The first group is focus on price, the second group is attention to detail and the third group 

is focus the image  

Keywords: Cluster Analysis, Service Marketing Mix 
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1. บทนํา 

 

ธุรกิจร้านคา้ทองรูปพรรณเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจธุรกิจหน่ึง เน่ืองจากทองคาํถือว่าเป็นสินคา้โลหะท่ีมีค่าสูง 

รวมถึงเป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองแสดงฐานะ ทาํให้คนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนมีความ

ตอ้งการอยากจะมีทองคาํไวใ้นครอบครองเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัเสริมความมัง่คัง่หรือเพือเป็นการลงทุน การเก็ง

กาํไร ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ร้านคา้ทองเกิดข้ึนมากมาย มีจาํนวนถึง 6,000-7,000 แห่งทัว่ประเทศ และลกัษณะของสินคา้

ทองคาํมีความไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละร้าน ทาํใหก้ารแข่งขนัระหว่างร้านทองในประเทศมีแนวโนม้รุนแรง

มากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้เคร่ืองประดบัของกลุ่มประเทศสมาชิก AFTA ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 

2546 ทาํใหเ้คร่ืองประดบัทองคาํท่ีมีการรับประกนัค่าความบริสุทธ์ิจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียถูกนาํเขา้มาจาํหน่ายแข่งขนักบัร้านคา้ทองคาํในประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี โดยภาษี

นาํเขา้ลดลงจากร้อยละ 20 เหลือเพียงร้อยละ 5 ผูบ้ริโภคภายในประเทศและนกัท่องเท่ียวต่างชาติจึงมีทางเลือกมาก

ข้ึนสาํหรับการเลือกซ้ือทองรูปพรรณ ดงันั้นธุรกิจร้านคา้ทองรูปพรรณจึงตอ้งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งดว้ยปรับ

ลกัษณะการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด โดยเป็นไปตามการใหค้วามสําคญัต่อปัจจยั

ดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของผูใ้ชบ้ริการ 

นอกจากนั้นราคาทองคาํในตลาดโลกมกัจะมีการผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทาํใหต้น้ทุนในการนาํเขา้

ทองคาํจากต่างประเทศมีการผนัผวนตามไปดว้ย ประกอบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ 

ส่งผลใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของผูซ้ื้อทองรูปพรรณเปล่ียนแปลงไป มีการ

ชะลอการใชจ่้าย ทาํใหร้้านทองรูปพรรณบางแห่งตอ้งปิดกิจการลง  

อาํเภอนครชยัศรี ตั้งอยู่ตอนกลางของจงัหวดันครปฐม ประชากรของอาํเภอทั้งส้ิน 109,281 คน ประชากร

ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทาํนา ทาํสวน เล้ียงสัตว ์และอาชีพรับจา้ง ธุรกิจร้านคา้ทองในอาํเภอ

นครชยัศรีปัจจุบนัมีจาํนวนไม่มากนกั ร้านคา้ทองท่ีไดจ้ดทะเบียนและยงัคงเปิดดาํเนินกิจการอยูใ่นปัจจุบนัมีจาํนวน 

10 ร้าน ไดแ้ก่ หา้งทองวิจิตรสุวรรณ, หา้งเพชรทองวิจิตรสุวรรณ และหา้งทองเยาวราช (วิจิตรสุวรรณสาขา 3) หา้ง

ทองบุญทรัพย ์และหา้งทองบุญทรัพย ์สาขา หว้ยพลู  หา้งทองเยาวราช สาขาหว้ยพลู หา้งทองมงักรเยาวราช หา้ง

ทองแหลมทอง หา้งทองเทพนิมิตร และหา้งทองเจริญทรัพย ์ 

เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีผูวิ้จยัมีความสนใจจะทาํในพ้ืนท่ีดงักล่าว จึงตอ้งการจาํแนกกลุ่มลูกคา้ให้เกิด

ความชดัเจนมากขึน เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาดาํเนินกิจการ จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ

จะทาํการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยใชปั้จจยั

ดา้นความสาํคญัต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps)  เพ่ือทราบกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านคา้นคา้ทองรูปพรรณในเขต

อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รวมไปถึงเป็นขอ้มูลประกอบสาํหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ทองในการปรับตวั

เพ่ือเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัตวัร้านและวางตาํแหน่งร้านใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing) 

     เอกชยั อภิศกัด์ิกลุและทรรศนะ บุญขวญั (2549) ไดอ้ธิบายวา่ STP Marketing หมายถึง การจดัการผลิตภณัฑแ์ละ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะและความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย 

(Market Targeting) และ การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Market Positioning) 

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2550) ไดใ้หค้าํจาํกดัความ ส่วนประสมการตลาดบริการ วา่เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีใชส้าํหรับธุรกิจบริการ เพ่ือทาํใหเ้กิดการบริหารคุณภาพโดยรวมท่ีสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยคาํนึงถึง

ความถึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั โดยรายละเอียดส่วนประสมการตลาดบริการ หรือเรียกวา่ 7Ps จะมีดงัน้ี 

 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความต้องการของ

มนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการ

นั้นๆ ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบคุณสมบัติ คุณภาพ ความคงทน ความน่าเช่ือถือ รูปลกัษณ์ และการออกแบบ 

ผลิตภณัฑห์รือบริการตอ้งมีอรรถประโยชน ์มีคุณค่าในสายตาลูกคา้  

 2.ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ซ่ึงเป็นตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายใน

การแลกเปล่ียนกบัสินคา้และบริการ รวมทั้งยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดส่วนแบ่งตลาดและกาํไรของธุรกิจ 

 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) สําหรับธุรกิจบริการ ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นความสะดวกท่ี

ธุรกิจนาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค การจดัสถานท่ีหรือตวัแทนใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างดี เช่น การเลือกทาํเล

ท่ีตั้ง ตอ้งเป็นทาํเลท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีลูกคา้สามารถติดต่อไดส้ะดวก เป็นตน้ 

 4.ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน

ขอ้มูลระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภค เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์และการใหข่้าวสาร การ

ใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง  

 5.ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) การให้บริการส่วนมากกระทาํโดยบุคคล ดงันั้น ตอ้ง

อาศยัการคดัเลือก การฝึกอะบรม การจูงใจพนกังานใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่

แข่งขนั 

 6.ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เน่ืองจากการ

บริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ธุรกิจจึงตอ้งเปล่ียนบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดใ้หเ้ป็นประโยชน์ท่ีจบัตอ้งได ้โดยการ

แสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพโดยรวม เช่น การใชอุ้ปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ  

 7.ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นวิธีการและลาํดบัขั้นตอนในการส่งมอบบริการซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงการ

ออกแบบและจดัการกระบวนการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมองการบริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความพอใจสูงสุด

ใหแ้ก่ลูกคา้ 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากร  

     ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ท่ีเคยใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขต

อาํเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม ไป มีจํานวน 60,000 คน (จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้าน

ทองรูปพรรณในอ.นครชยัศรี จ.นครปฐม)   

กลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากร จาํนวน 60,000 คน  การกาํหนดขนาดของของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางของ Krejcie & Morgan (1970) 

ไดร้ะบุวา่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งมาทาํการศึกษาจาํนวน 381 คน

แต่เน่ืองดว้ยมีขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลา จึงไดท้าํการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลง เหลือ 200 คน จะมีความคลาดเคล่ือนเป็น ± 

6.92 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ขั้นตอนแรก ใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling)   จากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณท่ี

ตั้งอยู่ในเขตอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 10 ร้าน โดยแต่ละร้านจะตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหลกั คือ 

ชุมชนเทศบาลนครชยัศรี  ไดแ้ก่ หา้งทองมงักรเยาวราช หา้งเพชรทองวิจิตรสุวรรณ หา้งทองเทพนิมิตร หา้งทองบุญ

ทรัพย ์หา้งทองแหลมทอง หา้งทองเยาวราช (วิจิตรสุวรรณสาขา 3) หา้งทองวิจิตรสุวรรณ และชุมชนเทศบาลหว้ย

พลู ไดแ้ก่ หา้งทองบุญทรัพย ์สาขา หว้ยพลู หา้งทองเยาวราช สาขา หว้ยพลู หา้งทองเจริญทรัพย ์

     ขั้นตอนสอง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง

บริเวณชุมชนดงักล่าว โดยผูวิ้จยัจะทาํการแจกและเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง โดยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและจะใชค้าํถามเพ่ือคดัเลือก (Screening question) ก่อนทาํการเก็บขอ้มูลว่า “คุณไดใ้ชบ้ริการร้านคา้

ทองในเขตอาํเภอนครชยัศรีหรือไม่”  โดยกาํหนดจาํนวนการเก็บแบบสอบถามในแต่ละชุมชนตามสัดส่วนจาํนวน

ลูกคา้ คือ เขตเทศบาลนครชยัศรีมีสัดส่วนลูกคา้รวม 0.74 จะเก็บขอ้มูล 148 คน เก็บขอ้มูลท่ี ตลาดท่านาและเขต

เทศบาลหว้ยพลูมีสัดส่วนลูกคา้รวม 0.26 จะเกบ็ขอ้มูล 52 คน เกบ็ขอ้มูลท่ีตลาดหว้ยพลู รวมทั้งส้ิน 200 คน จากนั้น

จึงนาํแบบสอบถาม มาทาํการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงระยะเวลา

ในการรวบรวมแบบสอบถามจะอยูช่่วง 21-27 กรกฏาคม 2558  เกบ็เวลา 8:00-10:00น. และ 15:00-17:00น. 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เม่ือไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งถึงความสมบูรณ์ของขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นจึงจะ

ทาํการใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมทางสถิติท่ี

เหมาะสมโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

     ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่าทาง

สถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
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      ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณ ใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อย

ละ (Percentage)  

     ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสาํคญัต่อการใชบ้ริการ

ร้านคา้ทองรูปพรรณ 

     ขอ้มูลระดบัความสําคญัท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดนาํ

หนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

     3.1การคดัเลือกคาํถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ โดยใชค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ ถา้

เขา้ใกล ้1 มาก จะหมายถึงการแจกแจงขอ้มูลมีการกระจายตวัของขอ้มูลดี ถือวา่เป็นการนาํเสนอตวัแทนท่ีดี และถา้

เขา้ใกล ้0 มาก จึงไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้

     3.2 การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการแบ่งกลุ่มย่อย (Cluster) 

ของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ท่ีเหมาะสมตามระดบัความสาํคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการ (7Ps) โดยมีการคาํนวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม, %ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และจะ

รวบกลุ่มยอ่ยท่ีมีขอ้มูลหลายรายการจดัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั โดยใชร้ะยะห่างเป็นเกณฑ ์ 

     3.3 การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Means และการทดสอบความต่างด้วยการใช้สถิติ ANOVA โดย K-Means จะหา

จาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม เม่ือจดักลุ่มไดแ้ลว้จึงทดสอบความต่างดว้ย ความแปรปวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) แล้วจึงทําการตั้ งช่ือกลุ่มตามความแตกต่าง และหาความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มกับข้อมูล

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ โดยใช ้Chi-Square 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient 

      ภาพท่ี 1 แสดงการคาํนวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยท่ีมีขอ้มูลหลายรายการจดัเขา้เป็นกลุ่ม

เดียวกนั โดยใชร้ะยะห่างเป็นเกณฑ ์พบว่าเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในอนัดบัแรกเท่ากบั 14% และอนัดบัถดัมา

เท่ากบั 6% จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะพิจารณาจาํนวนกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยตรวจสอบ จะพบกลุ่มท่ีอยู่สูง

ท่ีสุดคือกลุ่ม 2 แต่ในการศึกษษาคร้ังน้ีจะเลือกใช ้3 กลุ่ม เพ่ือความละเอียดในการศึกษาชุดขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง      
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     เม่ือทาํการศึกษาความแตกต่างของแต่ละกลุ่มพบว่าความแตกต่างจะมาจากลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเหมือน

และต่างกนัทาํให้มีพฤติกรรมการใชบ้ริการและการใหค้วามสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่างกนั 

คือ กลุ่มท่ี 1 จะมีความคลา้ยกบักลุ่ม 3  เน่ืองจากมีอายุ  สถานภาพ การศึกษา และรายไดท่ี้เหมือนกนั แต่ต่างกนัใน

ดา้นอาชีพ จึงอาจเป็นส่วนท่ีทาํใหก้ารใหค้วามสาํคญัต่างกนัเลก็นอ้ย นัน่คือ  

     กลุ่ม 1 กลุ่มเน้นราคา มีจาํนวนสมาชิกทั้ งหมด 62 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 46-55 ปี  มีสถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา คือ มธัยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร พฤติกรรมส่วนใหญ่ มีร้านทองรูปพรรณท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ  

วนัท่ีใชบ้ริการคือ วนัทาํงานปกติ ช่วงเวลาท่ีสะดวกใชบ้ริการคือ 14:01-17:00น. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 7-12 เดือน

ต่อคร้ัง ใชบ้ริการเฉล่ียต่อคร้ังเป็นจาํนวนเงิน 5,001-10,000 บาท ทองรูปพรรณท่ีใชบ้ริการคร้ังล่าสุดส่วนใหญ่เลือก

สร้อยคอ ให้ความสําคญัในเร่ืองของราคา มาก คือ การกาํหนดราคารับซ้ือทองรูปพรรณสูง ราคาค่าลวดลายท่ีถูก 

บริการผ่อนชาํระการซ้ือทองรูปพรรณเป็นงวดๆ และราคาต่อรองกนัได ้จากขอ้มูลดงักล่าวอาจจะมาจากอาชีพท่ีทาํ 

คือ เกษตรกรจะเป็นอาชีพท่ีมีรายไดเ้ป็นช่วงเวลาตามฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต ในเวลาท่ียงัไม่ไดผ้ลจากการเก็บเก่ียว

อาจมีความตอ้งการใชเ้งินสดจึงนาํทองรูปพรรณท่ีเคยซ้ือไวม้าขายคืน ทาํใหร้าคารับซ้ือคืนของร้านคา้ทองรูปพรรณ

จึงมีความสาํคญักบักลุ่มๆ น้ีมาก นอกจากนั้นร้านคา้ทองรูปพรรณท่ีมีราคาค่าลวดลายท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืนในขณะท่ีเป็น

ลวดลายเดียวกนัหรือไม่ต่างกนัมากนกั จะเป็นส่วนสาํคญัท่ีมีผลต่อการซ้ือทองรูปพรรณของกลุ่มน้ีดว้ย คือ ลวดลาย

ท่ีคลา้ยกนัคุณค่าจึงเท่ากนัและถา้เทียบราคาแลว้ ราคาร้านใดถูกกวา่ก็จะทาํใหลู้กคา้กลุ่มน้ีตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้น 

ในส่วนของการมีบริการผอ่นชาํระการซ้ือทองรูปพรรณก็เป็นอีกรูปแบบการดาํเนินการเร่ืองของราคา เม่ือร้านคา้ใด

มีบริการผอ่นชาํระการซ้ือทองรูปพรรณในขณะท่ีร้านอ่ืนไม่มี ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเปรียบเทียบไดถึ้งราคาท่ีถูกแปลงเป็น

งวดๆ หรือคร้ังๆ เงินท่ีชําระในแต่ละคร้ังจะมีจํานวนท่ีน้อยกว่าร้านท่ีให้ชําระทั้ งหมดในคร้ังเดียว ซ่ึงจะมี

ความสาํคญัต่อการซ้ือเช่นกนั รวมไปถึงราคาต่อรองกนัได ้คือ ราคาสุดทา้ยท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไดน้อ้ยลงกวา่ราคาท่ี

ติดป้ายไว ้ทาํใหลู้กคา้กลุ่มน้ีเปรียบเทียบถึงคุณค่าท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑเ์ทียบกบัราคาท่ีติดป้ายกบัราคาท่ีต่อรองไดซ่ึ้ง

จะมีคุณค่าเท่าเดิมแต่ราคาลดลงจึงตดัสินใจซ้ือ  

     กลุ่ม 3 กลุ่มเนน้ภาพลกัษณ์ มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 92 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ46-55 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา คือ มธัยมศึกษา ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  พฤติกรรมส่วนใหญ่มีร้านทองรูปพรรณท่ีใช้

บริการเป็นประจาํ วนัท่ีใช้บริการคือ วนัหยุดประจาํสัปดาห์/หยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลาท่ีสะดวกใช้บริการคือ 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกใชบ้ริการคือ 14:01-17:00น. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 7-12 เดือนต่อคร้ัง ใชบ้ริการเฉล่ียต่อคร้ังเป็น

จาํนวนเงิน 5,001-10,000 บาท ทองรูปพรรณท่ีใชบ้ริการคร้ังล่าสุดส่วนใหญ่เลือกแหวน ใหค้วามสาํคญักบัรูปภาพ

ของคนสาํคญั เช่น มีรูปนกัการเมือง นกัร้องท่ีเคยใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้าง

และการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาดงักล่าวอาจจะเน่ืองจากอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัจะตอ้ง

มีการพบปะผูค้นเป็นจาํนวนมาก มีการติดต่อส่ือสานกับคนหลายกลุ่ม การสร้างภาพลกัษณ์จึงมีความสําคัญ

โดยเฉพาะการอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และการเลือกใส่เคร่ืองประดบั เช่น ทองรูปพรรณจะช่วยใหเ้กิดความภูมิ

ฐาน ความน่าเช่ือถือได ้ทาํใหก้ลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัรูปภาพของคนสาํคญั เช่น มีรูปนกัการเมือง และนกัร้องท่ีเคย

ใช้บริการแสดง ซ่ึงจะสอดคลอ้งกับกล่าวของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) คือ 

เน่ืองจากการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ธุรกิจจึงตอ้งเปล่ียนบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดใ้ห้เป็นประโยชน์ท่ีจบั
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ตอ้งได ้โดยการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพโดยรวม เช่น การใชอุ้ปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการให้บริการ การ

ตกแต่งสถานท่ีควรใหค้วามสาํคญัต่อความสะอาด การใชอุ้ปกรณ์หรือวสัดุส่ือสารท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และเม่ือลูกค้ากลุ่มน้ีเห็นคุณค่าจากการมีรูปภาพของคนสําคัญ เช่น 

นกัการเมือง และนกัร้องท่ีเคยใชบ้ริการแสดง ซ่ึงมากกวา่ร้านคา้ทองอ่ืนๆ จะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ

กบัร้านท่ีมีการแสดงรูปภาพดงักล่าว  

     นอกจากนั้นส่วนใหญ่เลือกใชท้องรูปพรรณคร้ังล่าสุด คือ แหวน อาจเพราะแหวนเป็นรูปแบบทองรูปพรรณท่ี

สามารถสวมใส่ไดทุ้กเพศ พกพาสะดวก และมองเห็นไดง่้าย สามารถสร้างภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูส้วมใส่

ได้ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกับคาํกล่าวของอศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ (2549 : 2) ท่ีกล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความ

แปรเปล่ียน เน่ืองจากเป็นการกระทาํของมนุษยท่ี์ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงท่ีไม่มีความคงท่ี อนัไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้ม

ภายนอกและพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคเอง ทาํใหก้ลุ่มน้ีจึงเลือกแหวนเป็นส่วนมาก 

      ขณะเดียวกนักลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 มีช่วงเวลาท่ีสะดวกใชบ้ริการคือ 14:01-17:00น.ใช้บริการเฉล่ียต่อคร้ังเป็น

จํานวนเงิน 5,001-10,000 บาท เหมือนกัน อาจมาจากในส่วนของอาชีพท่ีไม่ต้องเข้าทํางานตามเวลามากนัก 

ประกอบกบัในส่วนของกลุ่ม 1 ท่ีมีอาชีพเกษตรกรอาจจะตอ้งทาํงานในช่วงเชา้ถึงเท่ียง ทาํใหเ้วลาท่ีสะดวกในการ

ใช้บริการจึงเป็นช่วงบ่าย หรือ 14:01-17:00น. รวมไปถึงเร่ืองของจาํนวนเงินเฉล่ียท่ีใช้บริการต่อคร้ังคือ 5,001-

10,000 บาท สาํหรับกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 เลือกจาํนวนท่ีเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่ในรายละเอียดของการใชบ้ริการ

อาจต่างกนั คือ น่าจะเป็นการซ้ือ ขาย หรือจาํนาํทองกไ็ด ้ 

     สาํหรับกลุ่ม 2 กลุ่มใส่ใจทุกรายละเอียด มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 46 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพ

โสด ระดบัการศึกษา คือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั พฤติกรรมส่วนใหญ่ ไม่มีร้านทองรูปพรรณท่ี

ใชบ้ริการเป็นประจาํ วนัท่ีใชบ้ริการคือ วนัหยุดประจาํสัปดาห์/หยุดนักขตัฤกษ ์ช่วงเวลาท่ีสะดวกใช้บริการคือ 

11.01-14.00น. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 ปีต่อคร้ัง ใช้บริการเฉล่ียต่อคร้ังเป็นจาํนวนเงิน 15,001-20,000 บาท 

ทองรูปพรรณท่ีใชบ้ริการคร้ังล่าสุดส่วนใหญ่เลือกสร้อยคอ เป็นกลุ่มท่ีให้ปัจจยัทุกดา้นของสินคา้มีความสําคญั

ทั้งหมด ซ่ึงพิจารณาจากลกัษณะประชากรศาสตร์จะแตกต่างกบักลุ่ม 1 และ 3 ในเกือบทุกดา้น ยกเวน้เร่ืองรายได ้

นัน่คือ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพท่ีต่างกบัอีก 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม 2 น้ีส่วนใหญ่มีอายุในช่วงเร่ิมตน้วยัทาํงาน 26-

35 ปี มีรายได ้20,000-30,000 บาท ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัช่วงอายุ ประกอบกบัมีสถานภาพโสด และ

ระดบัการศึกษาคือ ปริญญาตรี ซ่ึงต่างจากอีก 2 กลุ่ม คือ สถานภาพสมรส และการศึกษา คือ มธัยมศึกษา จึงทาํให้

การพิจารณารายละเอียดความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสูงในทุกดา้น นอกจากนั้นดว้ยเร่ืองของ

อาชีพท่ีส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดแ้น่นอน มีกลุ่มสังคมของท่ีทาํงาน จึงทาํให้มี

รายจ่ายเพ่ือเขา้สังคมดว้ย นัน่หมายรวมถึงดา้นภาพลกัษณ์ ก็เป็นส่ิงสาํคญั ในขณะท่ีดา้นราคาก็ยงัคงสาํคญัเช่นกนั 

แต่ไม่ไดมุ่้งความสาํคญัไปในดา้นใดดา้นหน่ึง เพราะร้านคา้ทองรูปพรรณเป็นกิจการท่ีมีองคป์ระกอบหลายดา้นจาก

การท่ีเป็นธุรกิจการบริการ จะสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ท่ีว่า ส่วนประสม

การตลาดบริการ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชส้าํหรับธุรกิจบริการ เพ่ือทาํใหเ้กิดการบริหารคุณภาพโดยรวมท่ี

สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยคาํนึงถึงความถึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ธุรกิจบริการจะใชส่้วนประสมทางการตลาด

เช่นเดียวกบัธุรกิจขายสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด นอกจากนั้นยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยประกอบดว้ย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นการ

สร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา โดยในดา้นผลิตภณัฑจ์ะใหค้วามสาํคญัท่ีสุด คือ เคร่ืองหมายตราสินคา้

ของทองรูปพรรณของร้านท่ีน่าเช่ือถือ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.60  ดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบัราคาค่าลวดลายถูกมาก

ท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.36 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไดใ้ห้ความสําคญักบัร้านตั้งมานาน มีความน่าเช่ือถือมาก

ท่ีสุดค่าคะแนนเฉล่ีย 4.61 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไดใ้หค้วามสาํคญักบั การลดค่ากาํเหน็จทองในบางโอกาส 

เช่น วนัตรุษจีน มากท่ีสุดค่าคะแนนเฉล่ีย 4.24 ดา้นกระบวนการให้บริการไดใ้ห้ความสําคญักบั มีความสะดวก

รวดเร็วในการซ้ือทอง ขายทอง จาํนาํทอง ฝากทองมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.82 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการไดใ้ห้

ความสาํคญักบั พนกังานบริการมีมนุษยสัมพนัธ์ดีมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.57 ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพไดใ้ห้ความสําคญักบั ใบรับรองคุณภาพ เช่น ใบรับรองจากสคบ.แสดงมากท่ีสุด ค่าคะแนน

เฉล่ีย 4.63  

    สามารถแบ่งผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และมีความสัมพนัธ์ต่อการใช้

บริการดงัต่อไปน้ี        

     กลุ่มที่  1 หรือกลุ่มเน้นราคา เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคัญในเร่ืองของราคามาก คือ การกําหนดราคารับซ้ือ

ทองรูปพรรณสูง ราคาค่าลวดลายท่ีถูก บริการผ่อนชาํระการซ้ือทองรูปพรรณเป็นงวดๆ และราคาต่อรองกนัไดจ้ะ

ใหค้วามสาํคญัสูงกวา่ค่าเฉล่ียทั้งหมด 

     กลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มใส่ใจทุกรายละเอียด ให้ความสําคญัทุกดา้นของสินคา้ คือ ทุกด้านของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการให้บริการ ดา้นพนกังาน และดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยความสําคญั

สาํหรับกลุ่มน้ีจะใหสู้งกวา่ค่าเฉล่ียทุกดา้น 

   กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มเนน้ภาพลกัษณ์ ใหค้วามสาํคญักบัรูปภาพของคนสาํคญั เช่นมีรูปนกัการเมือง นกัร้อง ท่ีเคยใช้

บริการ โดยจะเป็นเพียงกลุ่มเดียวท่ีใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นน้ีและส่วนน้ีอยา่งเด่นชดั สูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

     ผูวิ้จยัขอเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พฒันาส่วนประสมทางการตลาดบริการตามความสาํคญัท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ จนถึงวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ในแต่

ละกลุ่ม ดงัน้ี 

      กลุ่ม 1 ผูป้ระกอบการควรมีการกาํหนดราคาค่าลวดลายถูก และควรมีการกาํหนดผอ่นชาํระการซ้ือทองรูปพรรณ

เป็นงวดๆ รวมถึงจดัการส่งเสริมการขายหรือการบริการท่ีเนน้ใหก้ารหมุนเวียนเงินสดของผูใ้ชบ้ริการมีสภาพคล่อง 

เช่น การลดค่ากาํเหน็จทองในบางโอกาส เช่น วนัตรุษจีน และใหส่้วนลดอตัราดอกเบ้ียรับจาํนาํทองรูปพรรณท่ีไถ่
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ถอนก่อนกาํหนด นอกจากนั้นควรเลือกทองรูปพรรณท่ีมีเคร่ืองหมายตราสินคา้ของร้านท่ีน่าเช่ือถือ  รวมไปถึงมี

การจดัระบบรักษาความปลอดภยั โดยมีการติดตั้งอุปกรณืเพ่ือสร้างความปลอดภยั เช่น กลอ้งวงจรปิดในร้านคา้ 

รวมไปถึงควรมีการจดัแสดงใบรับรองคุณภาพ เช่น ใบรับรองจากสคบ.ในบริเวณท่ีสงัเกตเห็นไดง่้ายดว้ย  

      กลุ่ม 2  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกดา้น คือ มีทองรูปพรรณหลากหลาย

แบบให้เลือก เลือกทองรูปพรรณท่ีมีเคร่ืองหมายตราสินคา้ของร้านท่ีน่าเช่ือถือ มีรูปแบบท่ีทนัสมยั รวมถึงควรมี

สินคา้อ่ืนนอกเหนือจากทองรูปพรรณ เช่น เงิน ทองคาํขาว กรอบพระ ควรมีบริการรับสั่งทาํทองรูปพรรณ จดัใหมี้

บริการตรวจสอบเปอร์เซ็นตแ์ละนํ้าหนกัทองรูปพรรณตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ กาํหนดราคาค่าลวดลายถูก 

มีป้ายแสดงราคาติดชดัเจน มีท่ีจอดรถใหลู้กคา้ มีการจดัตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนท่ีไป-มาสะดวก อยูใ่นบริเวณท่ีปลอดภยั 

มีการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้หรือการทาํโฆษณาร้านคา้ทองรูปพรรณผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น สถานีวิทยุทอ้งถ่ินอย่าง

สมํ่าเสมอ ควรมีการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือกระตุน้ยอดขาย เช่น ใหส่้วนลดอตัราดอกเบ้ียรับจาํนาํทองรูปพรรณท่ี

ไถ่ถอนก่อนกาํหนด มีการแจกของแถมใหผู้ซ้ื้อ เช่น กระเป๋า มีนํ้าด่ืมใหบ้ริการ จดัพนกังานใหบ้ริการเพียงพอ มีการ

ตกแต่งร้านท่ีสวยงาม  มีการจดัระบบรักษาความปลอดภยั โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือสร้างความปลอดภยั เช่น 

กลอ้งวงจรปิดในร้านคา้ รวมไปถึงควรมีการจดัแสดงใบรับรองคุณภาพ เช่น ใบรับรองจากสคบ.ในบริเวณท่ี

สงัเกตเห็นไดง่้ายดว้ย  

     กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนคนมากท่ีสุดเกือบคร่ึงหน่ึงของจาํนวนตวัอยา่ง คือ 92 คน ถือไดว้่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีควรใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ จากลกัษณะของกลุ่มน้ีผูป้ระกอบการควรใหจ้ดัหารูปภาพของคนสาํคญั เช่น 

นกัการเมือง หรือนกัร้องท่ีเคยมาใชบ้ริการมาแสดง นอกจากนั้นควรมีแหวนหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือก โดยกลุ่มน้ี

จะตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ ดงันั้น ลกัษณะแหวนควรมีลวดลายท่ีส่งเสริมภาพลกัษณ์ สร้างความโดดเด่นกบัผูส้วม

ใส่ มีการจดัระบบรักษาความปลอดภยั โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือสร้างความปลอดภยั เช่น กลอ้งวงจรปิดใน

ร้านคา้ รวมไปถึงควรมีการจดัแสดงใบรับรองคุณภาพ เช่น ใบรับรองจากสคบ.ในบริเวณท่ีสังเกตเห็นไดง่้ายดว้ย 

และเลือกทองรูปพรรณท่ีมีเคร่ืองหมายตราสินคา้ของร้านท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือสร้างความมัน่ใจ ความภูมิใจและความ

ไวว้างใจใหก้บัลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1.ควรมีการจาํแนกรายละเอียดการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองในแบบสอบถามมากข้ึนว่า เป็นการ

ซ้ือ การขาย หรือการจาํนาํ เน่ืองจากจะไดค้วามคิดเห็น และรายละเอียดท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากกวา่ 

2.กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 200 ตวัอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีอาจไม่สามารถแสดงถึง

จาํนวนประชากรท่ีแทจ้ริงไดท้ั้งหมดของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม

ได้ แต่เน่ืองด้วยข้อจาํกัดทางดา้นเวลา กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 200 ตัวอย่าง ถือว่าเพียงพอต่อการใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเบ้ืองตน้เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์การการตลาดได ้
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ืออาหารพร้อมปรุงโดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

The Market Segmentation of Ready to Cook  Food Consumers in Bangkok  

by consumer behavior factors 

ชญานิน เรืองอมรรัตน์ 1 และ  ดร.ธีริน วาณชิเสนี2 

Shayanin Raung-a-monrat and  Teerin Vanichseni,Ph.D.  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออาหารพร้อมปรุงโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อม

ปรุงและการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออาหารพร้อมปรุงโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษามีการ

เจาะจงลกัษณะประชากรและสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีจดักลุ่มพ้ืนท่ี ใชต้วัอย่างจาํนวน  200 คน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด และวิเคราะห์ผลการวิจยัจากโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติในรูปแบบของ

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคใช้วิธี Hierarchical และ K-mean Cluster Analysis 

วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลโดยใชวิ้ธี 

Chi-square  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะ 

ดงัต่อไปน้ี กลุ่มย่อยท่ี 1  กลุ่มแม่ครัวมือใหม่ ( Beginner ‘s home cooking)  กลุ่มย่อยท่ี 2  กลุ่มแม่ครัวเวลาน้อย 

(Busy home cooking) และกลุ่มยอ่ยท่ี 3  กลุ่มแม่บา้นรักสุขภาพ (Healthy family’s home cooking)  

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, อาหารพร้อมปรุง, พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

Abstract 

This study is to explore the consumer behavior of the Ready to Cook Food in Bangkok  and separate the market 

segmentation by consumer behaviors. The objective is to study factors of consumer behavior in purchasing Ready 

to Cook Food and the market segmentation. The specific characteristics of population and the area cluster sampling 

method was  specified   to collect the 200 samplings. The close-ended questionnaire was used  as a data collection 

tool and analyzed by a statistical program.  The results  of analysis are basically mean,  standard deviation,  

Furthermore, the Hierarchical and K-mean Cluster Analysis were also used to segment the market. Then the 

differences between market segments were confirmed using One Way ANOVA and  Chi-square.  The market 

segmentation separated into 3 different consumer groups which were  Beginner ‘s home cooking,  Busy home 

cooking and  Healthy family’s home cooking. 

Keywords: Segmentation, Ready to cook food, Consumer Behavior 
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1. บทนํา 

 

     จากขอ้มูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยฝ่ายงานวิจยัและบริการขอ้มูลสถาบนัอาหาร (2552) พฤติกรรมการ

บริโภคและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบมากกว่าการ

เป็นแม่บ้านมากข้ึนและทาํงานนอกบ้านมากข้ึนส่งผลให้มีเวลาในการประกอบอาหารน้อยลงซ่ึงเป็นผลดีต่อ

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคส่งผลกระทบกบัการ

บริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคค่อนขา้งมากแต่สาํหรับอุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุงกลบัเป็นท่ีนิยม

และใหค้วามสนใจในการบริโภคมากข้ึนเพราะช่วยอาํนวยความสะดวกสบายใหผู้บ้ริโภคในเร่ืองเวลาในการเตรียม

วตัถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร ไม่ตอ้งเสียเวลาเลือกซ้ือวตัถุดิบและส่วนประกอบอ่ืนๆ การดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคใน

เขตเมืองหลวงลว้นนั้นวุ่นวายและเร่งรีบจากการทาํงานและการเดินทางซ่ึงทาํใหเ้กิดความเหน่ือยลา้และส่งผลให้

เวลาใหก้ารรับประทานอาหารหรือจดัเตรียมอาหารลดลงไปดว้ย เป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคหนัมารับประทานอาหารก่ึง

สาํเร็จรูป (Instant Foods) อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) และอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) ซ่ึงหาซ้ือไดง่้าย

จากซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) แม่บ้านทุกคนยังให้ความสําคัญในการทําอาหารให้คนในครอบครัว

รับประทานมากกว่าการซ้ือรับประทานนอกบา้นเพราะเป็นห่วงสุขภาพของคนในครอบครัวมากกว่าท่ีจะเป็นห่วง

ความเหน่ือยลา้ของตนเอง เพราะฉะนั้นอาหารพร้อมปรุงจึงช่วยแบ่งเบาภาระของการเลือกซ้ือวตัถุดิบและการ

เตรียมวตัถุดิบโดยเหลือขั้นตอนการจดัเตรียมวตัถุดิบเพียงแค่นาํวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงมาประกอบอาหารและ

ปรุงรสในรูปแบบท่ีชอบและดีต่อสุขภาพคนในครอบครัว  โดยอาหารพร้อมปรุงมีความสดใหม่กวา่อาหารกระป๋อง

และอาหารแช่แข็งยงัคงคุณประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากกว่าและมีใยอาหารสูงกว่าการบริโภคอาหารกระป๋อง

และอาหารแช่แขง็ อีกทั้งยงัประกอบอาหารไดง่้าย ไม่ตอ้งเสียเวลาเตรียมวตัถุดิบอาหาร ใชอุ้ปกรณ์ในการทาํอาหาร

นอ้ยลง 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงรูปแบบอาหารพร้อมปรุงท่ีมีขายอยูใ่นปัจจุบนั 

     เพราะฉะนั้นจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการดา้นความสะดวกสบายในการประกอบอาหารและ

การรักษาสุขภาพของผูบ้ริโภคโดยการจัดตั้ งธุรกิจจัดส่งวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) มาบริการ

ผูบ้ริโภคในเมืองหลวงหรือในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงธุรกิจจดัส่งวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงประกอบไปดว้ยผู ้

ท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นอาหาร การออกแบบเวบ็ไซดแ์ละการคดัเลือกวตัถุดิบ รูปแบบของธุรกิจ คือ ธุรกิจ

จดัส่งวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงแบบออนไลน์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใหม่ในตลาดประเทศไทยยงัไม่พบเห็นในปัจจุบนั จึง

เป็นสาเหตุให้ไม่ทราบกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ  ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การดาํเนินการวิจยัเพ่ือศึกษาลกัษณะ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและนาํขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคมาแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ  ผูวิ้จยัจึงตอ้ง

ดาํเนินการศึกษาวิจยัเพ่ือท่ีจะทราบว่ากลุ่มลูกคา้กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
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ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมปรุงอย่างไร โดยอาศัยปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

ศึกษาวิจัยและนําข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงมา

สนับสนุนเหตุผลว่าทาํไมผูบ้ริโภคจึงเลือกซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงโดยดูว่ามีผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือจาก

องคป์ระกอบในดา้นใดบา้ง ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย 

ท่ีช่วยในการตดัสินใจใชซ้ื้อวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) ของผูบ้ริโภค 

     โดยจากผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะทาํใหผู้วิ้จยัทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้อาหารพร้อม

ปรุง เช่น คุณสมบติัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุง ความถ่ีในการเลือกซ้ืออาหารพร้อมปรุง สถานท่ีใน

การซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุง โอกาสในการซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงและช่วงเวลาในการซ้ืออาหารพร้อมปรุง 

เป็นตน้  และนาํขอ้มูลผลการวิจยัมาใชป้ระโยชน์ในการแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามลกัษณะพฤติกรรมการบริโภค 

โดยจะแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคคลา้ยคลึงกนัมาอยู่กลุ่มเดียวกนัและแยกกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละกลุ่ม  เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลผลการวิจยัของแต่ละกลุ่มย่อยมาดาํเนินการวางแผนกล

ยุทธ์ทางการตลาด นาํขอ้มูลผลการวิจยัมาประกอบการสร้างโมเดลธุรกิจท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ

กลุ่มยอ่ยและวางแผนการดาํเนินงานของธุรกิจจดัส่งวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการใชแ้นวคิดและทฤษฎีมาประกอบการศึกษาวิจยัเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

(STP Strategy) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) กาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทั้ง 3 ส่วนจะ

นาํมาใชป้ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ธุรกิจจดัส่งวตัถุดิบพร้อมปรุงบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวส้ามารถ

เติบโตและแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) 

กระบวนการแบ่งส่วนตลาดและหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหท้ราบว่าสินคา้วตัถุดิบ

อาหารพร้อมปรุงนั้นอยู่ส่วนไหนของตลาด การแบ่งส่วนของตลาดนั้นหมายถึงการแบ่งส่วนตลาดของผลิตภณัฑ์

ชนิดใดชนิดหน่ึงออกจากกนัเป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market Segment) เพ่ือท่ีจะกาํหนดตลาด

เป้าหมายและใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการสร้างความสนใจและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เฉพาะกลุ่ม  การ

วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) การกาํหนดตลาดเป้าหมายเป็นการเลือกตลาดส่วน

ใดส่วนหน่ึงหรือจะเป็นหลายส่วนตลาดเพ่ือเป็นตวักาํหนดส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะมาตอบโจทย์ความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ อย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวางตาํแหน่งผลิตภัณฑ์ 

(Positioning) ทาํให้ทราบว่าเราควรวางสินคา้เราไวท่ี้จุดไหนและแข่งขนักับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

อย่างไร จะทาํให้ทราบขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงเป็นผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยอาํนวย

ความสะดวกสบายในการ เตรียมวตัถุดิบและการประกอบอาหาร ช่วยในการลดกระบวนการและขั้นตอนการ

ประกอบอาหาร ทาํใหส้ามารถประกอบอาหารง่ายมากข้ึนและมีความรวดเร็วมากข้ึน อาหารพร้อมปรุงจะช่วยรักษา

สุขภาพคนในครอบครัวให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงโดยผูบ้ริโภคจะไดรั้บคุณประโยชน์ของอาหารและไดรั้บประทาน

อาหารท่ีปรุงสด สะอาด และรสชาติท่ีคุน้เคย  
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     แนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาวิจยัคือการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การคน้ศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคจะทาํใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ  พฤติกรรมการบริโภค และประสบการณ์ทาํ

ให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํไปปรับใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Market 

Strategy)  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยคาํถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรม

การบริโภค คือ  5Ws และ 1H ซ่ึงสามารถเรียกอีกช่ือยอ่วา่ " 7Os " ทาํใหท้ราบคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะประกอบด้วย What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการ 

ได้แก่ Occupants ,Objects, Objectives, Organization, Operations, Occasions และ Outlets โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  

1. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร? (What?)  เป็นการศึกษาคุณสมบติัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

วตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงและความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (Product differentiation) ซ่ึงอาจจะสร้างความแตกต่าง

ในดา้นคุณภาพวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงหรือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดม้ากกว่า เช่น เมนูอาหาร บริการจดัส่ง ซ้ือผ่าน

เวบ็ไซดห์รือแอปพลิเคชัน่ เป็นตน้ 

2. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ? (Why?) โดยผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใน 

สินคา้และบริการ เพราะฉะนั้นตอ้งศึกษาเหตุผลและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ยกตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคตอ้งการจะ

ซ้ือสิคา้อาหารพร้อมปรุงเพราะตอ้งการความสะดวกสบายในการประกอบอาหารและตอ้งการประกอบอาหารให้

รวดเร็วมากข้ึน 

3. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ? (Who?)  ศึกษาบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริโภคและ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ครอบครัว เพ่ือนหรือคนรู้จกั พนกังานขายสินคา้ เป็นตน้ 

4. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร? (How?)  ศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ยกตวัอยา่งเช่น เหตุผลในการเลือก 

ซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงเพ่ือมาใช้ประกอบอาหารภายในวนัท่ีซ้ือ ผูบ้ริโภคมีการศึกษาขอ้มูลดา้นราคาก่อน

ตดัสินใจซ้ือและผูบ้ริโภคมีการศึกษาขอ้มูลดา้นสถานท่ีซ้ือสินคา้ใกลบ้า้น เป็นตน้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่? (When?) ศึกษาโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุง ยกตวัอยา่งเช่น  

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงเพ่ือทาํอาหารเล้ียงแขก ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงเพ่ือทาํอาหาร

กินเองในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน? (Where?) ศึกษาช่องทางในการซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงของผูบ้ริโภค โดยในปัจจุบนั 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงจาก 2 ช่องทาง ไดแ้ก่  ซุปเปอร์มาร์เกต็และตลาดสดหรือตลาดนดั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     วิธีการศึกษาประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

     ประชากร  ประชากรท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีเป็นคนกรุงเทพมหานครท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตและเคย

บริโภคอาหารพร้อมปรุง เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-49 ปี  ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 830,446 คน (กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,สาํนกังานสถิติแห่งชาติ,2557) โดยสาเหตุท่ีเลือกศึกษาประชากรท่ีอยู่ในช่วง
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อายุ 20-49 ปี เน่ืองจากขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษากลุ่มผูบ้ริโภคอาหารพร้อมปรุงเป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่น

อายอุยูใ่นช่วงอายดุงักล่าว เป็นวยัทาํงาน  

     สรุปขอ้จาํกดัประชากรผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นเพศหญิง อายุ 20-49 ปี เคยบริโภคอาหารพร้อมปรุงและเขา้ถึง

การใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ือใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากท่ีสุด 

     กลุ่มตัวอย่าง  การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของประชากรโดยใชต้ารางสําเร็จรูปของ Krejcie& Morgan 

(1970:1-4) จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 830,446 คน ตอ้งใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 384 คน ซ่ึงไดก้าํหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีจะต้องศึกษาลดลงเหลือเป็นจํานวนทั้ งส้ิน  200 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และมีค่าความ

คลาดเคล่ือนของขอ้มูลอยู่ท่ี ±6.93% เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัมีไม่เพียงพอ ทรัพยากร

ในการดาํเนินการวิจยัมีนอ้ยและมีขอ้จาํกดัดา้นประชากรในการแจกแบบสอบถามท่ีมีความละเอียดสูง 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยผูด้าํเนินการวิจยัเป็นผูท่ี้เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นจาํนวนแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 200 ชุด ซ่ึงการแจกแบบสอบถามจะมีการคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามใหมี้คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดโดยมีการ

ตั้งเง่ือนไขในการคดักรองขอ้มูลก่อนว่าเป็นคนท่ีเคยซ้ือสินคา้บนอินเตอร์เน็ตและมีคุณสมบติัตามประชากรท่ีจะ

ศึกษา เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดม้าเป็นประโยชนแ์ละเป็นความจริงมากท่ีสุด ผูวิ้จยัจะดาํเนินการตรวจสอบแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บว่ามีขอ้มูลครบถว้นสมบรูณ์และมีความถูกตอ้งตามจุดประสงคห์รือไม่  โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวมรวม

ขอ้มูลการวิจยัประมาณ  1  เดือน โดยเร่ิมการเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  28  ธันวาคม ถึงวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2558 

โดยประมาณการวนัท่ีเก็บขอ้มูลอยู่ท่ีประมาณ 7 วนั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบจดั

กลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ผูวิ้จยัมีการสุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ีจากการเลือกเขตการปกครอง ทั้งส้ิน 7 

เขตการปกครอง ไดแ้ก่  เขตดินแดง เขตวงัทองหลาง เขตบางนา  เขตจตุจกัร เขตบึงกุ่ม เขตบางกอกใหญ่และเขต

ภาษีเจริญ  โดยในแต่ละเขตพ้ืนท่ีมีการกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเฉล่ียในแต่ละพ้ืนท่ีโดยเท่ากนั ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่าง

ประมาณเขตพ้ืนท่ีละ 27-30 คน จากจาํนวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 200 ชุด         

     การวิเคราะห์ข้อมูล  จากการท่ีผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของ

ขอ้มูลในแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้จะนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดน้าํมาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการ

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคจากปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภค

จะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติแบบ Cluster Analysis โดยการการระบุตวัแปรย่อยท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มคือ ปัจจยัดา้น

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ยุบรวบข้อมูลลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีความคลา้ยคลึงกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันโดยใช้

ระยะห่างเป็นเกณฑแ์ละคาํนวณระยะห่างระหว่างกลุ่มย่อยคาํนวณโดยใช ้Ward’s Algorithms ทาํการยุบรวมขอ้มูล

ซํ้ าจนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวและแบ่งกลุ่มย่อยโดยใช้วิธี Hierarchical Analysis เพ่ือคน้หา

จาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมและใชวิ้ธี Partitioning เพ่ือจาํแนกคนลงในกลุ่มย่อย  ประเมินขนาดความสัมพนัธ์ของ

แต่ละกลุ่มย่อยโดยใช้วิธี K-means Analysis  ในการกาํหนดจุดเร่ิมต้นและจดัข้อมูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 

อธิบายลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละกลุ่มยอ่ยและตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย  ซ่ึงในแต่ละกลุ่มยอ่ยจะมีลกัษณะพฤติกรรม

การบริโภคท่ีแตกต่างกนั และหาค่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ANOVA 

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยดูค่า Significant Level หรือระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และหาค่า
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ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Chi-Square วิเคราะห์ขนาดความสัมพนัธ์ในแต่ละกลุ่ม

ยอ่ยโดยดูค่า Significant Level หรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จาการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออาหารพร้อมปรุงโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยใช้

เคร่ืองมือในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค คือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical และ K-means Cluster Analysis พบว่า 

ในแต่ละกลุ่มย่อยมีความแตกต่างทางลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มย่อยและ

นาํขอ้มูลลกัษณะทางพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มย่อยมาตั้งช่ือกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มให้มีความเหมาะสมกบัพฤติกรรม

ของแต่ละกลุ่มท่ีไดท้าํการแบ่งกลุ่มไวท้ั้งหมด 4 กลุ่มย่อย แต่กลุ่มย่อยท่ี 4 มีจาํนวนคนในกลุ่มนอ้ยคิดเป็น 3% ของ

จาํนวนทั้งหมด ขอ้มูลของกลุ่มย่อยท่ี 4 มีนอ้ยและไม่คุม้ค่าในการดาํเนินการศึกษาวิจยัและการบริหารจดัการขอ้มูล  

จึงแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารพร้อมปรุงออกเป็น 3  กลุ่มย่อย โดยใช้ทฤษฎีทางดา้นพฤติกรรมแบ่งกลุ่มย่อยตาม

ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัและจาํแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มย่อย โดยกลุ่มย่อยท่ี 1 มี

จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 97 คน คิดเป็น 48.5% กลุ่มย่อยท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 6%  และกลุ่ม

ยอ่ยท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 91 คน คิดเป็น 45.5%  

 

   
รูปท่ี2กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า     

Agglomeration Coefficient                                 รูปท่ี3ตารางแสดงNumber of case   รูปท่ี4 กราฟแสดงการวิเคราะห์ 

เม่ือยบุรวมกลุ่ม                                                    in each Cluster ดว้ยวิธี K-means       ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 

                                                                              Cluster Analysis                                        ดว้ยวิธี ANOVA 

 

     นาํผลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยดว้ยวิธี One way ANOVA เพ่ือ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละตวัแปรโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ (Significant Level) ท่ีระดบั 0.05 โดยคาํถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มทั้งหมดมีจาํนวน 26 ขอ้ พบว่า ทั้ง 26 ขอ้มี

ความแตกต่างท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยผูวิ้จยันาํขอ้มูลดงักล่าวมาแปลงค่าและทาํเป็นกราฟเพ่ือใหง่้าย

ในการเห็นภาพความแตกต่างและง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 

 

จํานวนคนในแต่ละกลุ่มย่อย 

กลุ่มท่ี 1  97      คน  

กลุ่มท่ี 2  12      คน 

กลุ่มท่ี 3  91      คน 

  รวม                 200     คน
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบประเดน็ความแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น 

ดงัน้ี 

     ดา้นคุณสมบติัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงอนัดบัแรกกลุ่มตวัอย่างดูจากรูปแบบ

ของบรรจุภณัฑว์่ามีความสวยงามและดูสะอาด ดูเร่ืองของเคร่ืองหมาย อย. ท่ีรับประกนัคุณภาพสินคา้ และเลือกซ้ือ

วตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงจากเมนูอาหารท่ีทาํง่าย  

     ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง อนัดบัแรกเป็นบุคคลในครอบครัว รองลงมา

เป็นเพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะนาํใหซ้ื้อหรือใชสิ้นคา้และพนกังานในหา้งสรรพสินคา้แนะนาํใหซ้ื้อสินคา้  

     ดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีซ้ือสินคา้วตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้วตัถุดิบอาหารพร้อม

ปรุงในซุปเปอร์มาร์เกต็ (Supermarket) และรองลงมาจะซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงในตลาดหรือตลาดนดั  

     ดา้นขั้นตอนในการซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงถา้มี

การศึกษาขอ้มูลวนัผลิตและวนัหมดอายุ  มีพฤติกรรมซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงเพ่ือใชง้านภายในวนัท่ีซ้ือและมี

พฤติกรรมซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงเพ่ือใชง้านในวนัถดัไป 

     ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้วตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้วตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง

ในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ รองลงมาซ้ือในวนัทาํงานปกติหรือวนัจนัทร์-วนัศุกร์ และซ้ือในโอกาสพิเศษๆต่างๆ  

     ดา้นวตัถุประสงค์ในการซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือวตัถุดิบ

อาหารพร้อมปรุงเพ่ือใหท้าํอาหารไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนเพราะไม่ตอ้งเตรียมวตัถุดิบอาหารเอง และมีความเห็นว่าวตัถุดิบ

อาหารพร้อมปรุงมีความสดใหม่มากกวา่อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง  

     และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นลกัษณะพฤติกรรมของผูซ้ื้ออาหารพร้อม

ปรุงในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง3กลุ่มย่อย โดยใช้วิธี Crosstabs และ Chi-square พบว่าจากขอ้คาํถามในส่วนน้ีมี

ทั้งหมด 17 ขอ้ พบว่าขอ้คาํถามท่ี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มย่อยท่ีแบ่งไดมี้นยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มย่อยท่ีแบ่งได ้ซ่ึงไดแ้ก่  อายุ สถานภาพ อาชีพ  สถานท่ีพกัอาศยั เหตุผลในการทาํอาหาร

รับประทานท่ีบา้น เมนูท่ีท่านทาํรับประทานท่ีบา้นบ่อยท่ีสุด ช่วงเวลาในการซ้ืออาหารพร้อมปรุง ความเป็นไปไดท่ี้

ท่านจะมาใชบ้ริการสัง่ซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงบนเวบ็ไซด ์ขอ้กงัวลใจในการซ้ือสินคา้อาหารพร้อมปรุงบนเวบ็
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ไซด์เร่ืองใดท่ีท่านกังวลใจมากท่ีสุด และคาํถามท่ีมีระดบันัยสําคัญมากกว่า 0.05 มีจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการทาํอาหารรับประทานท่ีบา้น ความถ่ีในการซ้ืออาหารพร้อมปรุง และ

บริการสัง่ซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงบนเวบ็ไซดเ์ป็นประโยชนใ์นเร่ืองใดมากท่ีสุด 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรท่ีเคยซ้ือของบนอินเตอร์เน็ตและเคยบริโภคสินคา้อาหารพร้อมปรุง 

เป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุระหว่าง 30-34 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่และรองลงมามีสถานภาพแต่งงานมี

ครอบครัว ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000-

20,000 บาท ท่ีพกัอาศยัอยูท่ี่บา้นของตนเองเป็นหลกั  

      กลุ่มย่อยที่ 1  กลุ่มแม่ครัวมือใหม่ ( Beginner ‘s home cooking)  เป็นกลุ่มท่ีมีอาย ุ30-34 ปี มีสถานภาพโสด ทาํ

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน พกัอาศยับา้นของตนเอง เป็นกลุ่มคนท่ีทาํอาหารรับประทานท่ีบา้นดว้ยเหตุผลท่ี

ต้องการประหยดั เมนูท่ีชอบทาํเป็นเมนูแกงเพราะเมนูแกงเป็นเมนูท่ีง่ายในการเร่ิมทาํอาหาร มีลกัษณะด้าน

พฤติกรรมการซ้ืออาหารพร้อมปรุงค่อนขา้งหลากหลายเพราะยงัไม่มีความรู้ในการทาํอาหาร จึงทาํเลือกวตัถุดิบเอง

ไม่เป็น ตอ้งอาศยัเพ่ือนหรือคนรู้จัก และพนักงานขายในการแนะนาํก่อนการตัดสินใจซ้ือ มีการดูหลากหลาย

องค์ประกอบก่อนจะตัดสินใจซ้ือ เลือกเมนูท่ีทาํง่ายและใช้อุปกรณ์ในการทาํน้อยเพราะยงัไม่มีทักษะในการ

ทาํอาหาร และเป็นแม่ครัวรุ่นใหม่ท่ีชอบเดินซ้ือสินคา้มาทาํอาหารท่ีซุปเปอร์มาร์เกต็มากกวา่การเดินตลาด  

     กลุ่มย่อยที่ 2  กลุ่มแม่ครัวเวลาน้อย (Busy home cooking)  เป็นกลุ่มท่ีมีอายุน้อย 25-29 ปี มีสถานภาพโสด 

ทาํงานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน พกัอาศยัอยู่ท่ีบา้นของตนเอง เป็นกลุ่มคนท่ีชอบทาํอาหาร ช่วงเวลาท่ีซ้ืออาหาร

พร้อมปรุงมากท่ีสุดเป็นช่วงเวลาเย็น มีลกัษณะพฤติกรรมการซ้ืออาหารพร้อมปรุงแบบหลากหลายโอกาส (ใช้

วตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงบ่อยๆ ) โดยจะซ้ือเพ่ือทาํอาหารเล้ียงแขก ซ้ือเพ่ือทาํอาหารกินเองในวนั จนัทร์-ศุกร์ ซ้ือใน

วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และซ้ือในโอกาสพิเศษๆ สาเหตุท่ีเลือกซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงของกลุ่มย่อยท่ี 2   เพราะมี

ความเช่ือว่าอาหารพร้อมปรุงมีความสดใหม่กว่าอาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋องและยงัสามารถช่วยใหท้าํอาหาร

ไดเ้ร็วข้ึนเพราะไม่ตอ้งเตรียมวตัถุดิบอาหารเอง 

     กลุ่ มย่อยที่  3  กลุ่ มแม่บ้านรักสุขภาพ (Healthy family’s home cooking)  เป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ 30-34 ปี มี

สถานภาพแต่งงานมีครอบครัวแลว้จึงมีหนา้ท่ีเป็นแม่บา้นและประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วน

ใหญ่และบางส่วนประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจส่วนตวั พกัอาศยับา้นของตนเอง เป็น

กลุ่มคนท่ีชอบทาํอาหารและเมนูท่ีชอบทาํเพ่ือรับประทานคือเมนูสลดั มีลกัษณะพฤติกรรมการซ้ืออาหารพร้อมปรุง 

โดยเลือกซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงท่ีเป็นไฮโดรโปนิกส์และวตัถุดิบออร์แกนิกต่างๆ ดูเคร่ืองหมาย อย. 

รับประกนัสินคา้ ดูบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามและดูสะอาด ดูโภชนาการ ดูสถานท่ีในการซ้ือ และดูราคาสินคา้อาหาร

พร้อมปรุงก่อนตดัสินใจซ้ือ กลุ่มน้ีจะมีการเปรียบเทียบคุณภาพ คุณประโยชน์และราคา โดยจะเลือกซ้ือท่ีตลาด

มากกวา่การซ้ือท่ีซุปเปอร์มาร์เกต็  
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ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

     จากผลการศึกษาทาํให้ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงขอ้มูลลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือวตัถุดิบอาหาร

พร้อมปรุงของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสามารถนาํขอ้มูลลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาแบ่งกลุ่มซ้ืออาหาร

พร้อมปรุงและนาํขอ้มูลวางแผนการดาํเนินงานธุรกิจจดัส่งวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงและขอ้มูลกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ในแต่ละกลุ่มยอ่ยมาประกอบการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่มยอ่ย 

กลุ่มยอ่ยท่ี 1  กลุ่มแม่ครัวมือใหม่ ( Beginner ‘s home cooking) 

 

 

กลุ่มยอ่ยท่ี 2  กลุ่มแม่ครัวเวลานอ้ย (Busy home cooking) 
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กลุ่มยอ่ยท่ี 3  กลุ่มแม่บา้นรักสุขภาพ (Healthy family’s home cooking) 

 
 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1.  ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของเพศชายท่ีมีความชอบในการทาํอาหารโดยศึกษาความตอ้งการบริโภคอาหารพร้อม

ปรุงและความสนใจในบริการสัง่ซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงออนไลน ์ 

     2.  ศึกษาเพ่ิมเติมโดยทาํการเปล่ียนสถานท่ีศึกษาวิจยัในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีท่ีพกัอาศยัเป็นคอนโด โดยดูจากการจดั

อนัดบัเขตพ้ืนท่ีท่ีมีคอนโดมากท่ีสุด 

     3.  ศึกษาเพ่ิมเติมโดยการปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเป็นแบบ Focus Group โดย

เลือกกลุ่มท่ีจะนาํมา Focus Group จากผลการวิจยัท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากท่ีสุดคือกลุ่ม1 และกลุ่ม2  

นาํมาวางแผนและปรับใชก้บัการใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

    4.  ศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองระดบัความตอ้งการบริการสั่งซ้ือวตัถุดิบอาหารพร้อมปรุงออนไลน ์โดยใชปั้จจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด และนาํขอ้มูลผลการวิจยัในเร่ืองคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้มา

ปรับใชก้บักลยทุธ์ Minimal Viable Product (MVP) เพ่ือสร้างและพฒันารูปแบบของสินคา้และเวบ็ไซด ์

     5.  มีการสอบถามความพึงพอใจหลงัจากการเปิดใหใ้ชบ้ริการเพ่ือรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนและนาํขอ้มูลปัญหาท่ี

เกิดข้ึนมาหาแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงสุด 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความภกัดขีองผู้บริโภคทีม่ีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Consumer Loyalty to Drug Store in Bangkok Metropolis 

อรุณกมล ประดิษฐบงกช1 และ ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์2 

Arunkamon Praditbongkotch and Yupawan Vannavanit 

  

 

บทคดัย่อ 
    การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั 2. เพ่ือศึกษาปัจจยั

ดา้นคุณภาพการให้บริการ บรรยากาศภายในร้าน และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นประชากรท่ีมีภูมิลาํเนา หรือ

อาศยั หรือทาํงานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และเป็นผูท่ี้เคยเขา้ไปใชบ้ริการในร้านขายยาแผนปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นเขา้

ไปขอคาํปรึกษา ไปซ้ือยาหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ภายในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้ นตอน โดยเ ร่ิมจากการสุ่มแบบเป็นกลุ่มตามโซนของ

กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงทาํการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลากรายช่ือเขตท่ีตอ้งไปแจกแบบสอบถามในแต่ละ

เขต เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนตวัอย่างทั้งหมด 385 ตวัอย่าง เลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คะแนนเฉล่ีย และ

สหสมัพนัธ์พหุคูณ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

คาํสาํคัญ: ร้านขายยา, ความภักดี 

 

Abstract 

     The study aimed to 1. Study the consumer loyalty to drug store 2. Study the service quality, the store atmosphere 

and the satisfaction in marketing mix that influencing consumer loyalty to drug store. The population of the study 

population was domiciled or resident or working in Bangkok.  And who had access to the drug store, to request a 

consultation or to buy medicines or other products. The exact population is unknown. Using random sampling with 

multi stage method. Start by sampling a zone of Bangkok. And then do it by random draw to the list of 

questionnaires to each zone. Total sample is 385 samples. Questionnaire was used to collect data. The statistics 

used to analyze data consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, average and multiple 

correlations. The confidence level of 95% 

Keywords: Drug Store, Loyalty 
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1. บทนํา 

     ร้านขายยาซ่ึงจดัเป็นหน่วยของระบบสุขภาพท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชน โดยร้านขายยาไม่เพียงแต่ทาํหนา้ท่ีกระจายยาเท่านั้น

แต่ยงัมีบทบาทสําคญัเปรียบเสมือนเป็น “ทีมด้านสุขภาพของชุมชน” หรืออาจกล่าวได้ว่าร้านขายยาเป็นสถานบริการ

สาธารณสุขท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงท่ีประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาใชบ้ริการ เน่ืองจากร้านขายยาจะเปิดใหบ้ริการตลอดทั้งวนัและ

ไม่มีวนัหยดุ ทาํให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพจากร้านขายยาไดโ้ดยง่าย รูปแบบของร้านขายยาแผนปัจจุบนัใน

ประเทศไทย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ร้านขายยาเด่ียว คือ ร้านขายยาท่ีมีเจา้ของคนเดียว มีการเปิดร้านขายยา

สาขาเดียว หรือหลายสาขา โดยท่ีอาจจะใชช่ื้อร้านเดียวกนั หรือคนละช่ือร้านได ้2) ร้านขายยาท่ีเป็นเครือข่าย (Chain store) 

คือ ร้านขายยาท่ีมีเจา้ของเป็นบริษทัท่ีมีการเปิดร้านขายยาหลายสาขาโดยใชช่ื้อร้านเดียวกนั มีการตกแต่งร้าน การจดัวาง

สินคา้ในแบบเดียวกนั 

     ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูง โดยจากรายงานของสาํนกัยา กระทรวงสาธารณสุข 

ระบุวา่ปี 2557 มีร้านยาแผนปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ 15,359 ร้าน แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ จาํนวน 4,794 ร้าน และ

ต่างจงัหวดั จาํนวน 10,565 ร้าน ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็นเครือข่ายประมาณ 1,400 ร้าน และ

ในปี 2558 มีร้านยาแผนปัจจุบนัทั้งส้ิน 19,000 ร้าน ซ่ึงพบว่ามีจาํนวนร้านขายยาแผนปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนถึง 3,614 ร้าน 

ภายในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 1) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่าง ๆ 

ทั้งในและต่างประเทศเร่งขยายสาขาเพ่ิมเพ่ือรองรับโอกาสทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตลาดในประเทศไทย

เป็นตลาดท่ีใหญ่และมีความโดดเด่นในเร่ืองของการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ  2) ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นอีก

หน่ึงธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นผลมาจากบริษทัคา้ปลีกขนาดใหญ่รวมถึงเชนสโตร์ต่างๆ ท่ีให้

ความสาํคญักบัตลาดร้านขายยาแผนปัจจุบนัอย่างจริงจงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโตของสินคา้กลุ่มสุขภาพ 

และ 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปจากเดิมโดยนิยมซ้ือยารับประทานเอง ทาํให้ร้านขายยาแผนปัจจุบันเป็น

ทางเลือกแรก ๆ ของประชาชนท่ีใชบ้ริการเม่ือเจ็บป่วยในเบ้ืองตน้ มีพฤติกรรมในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากข้ึน

กว่าเดิม รวมถึงอาจจะมีการซ้ือยาสามญัประจาํบา้น เช่น ยาลดไข ้ยาแกท้อ้งผูก ยาแกท้อ้งเสีย ยาแกป้วด ติดบา้นไว้

ใชใ้นยามฉุกเฉิน จึงเป็นสาเหตุใหธุ้รกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2558)  

     จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านขาย

ยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางผูศึ้กษาไดม้องภาพร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นธุรกิจคา้ปลีกประเภทหน่ึงท่ี

เรียกวา่ ร้านคา้ปลีกขายสินคา้เฉพาะอยา่งหรือสินคา้พิเศษ (Specialty Store หรือ Brand Specialty) เป็นร้านคา้ท่ีตอ้งการการ

ให้บริการควบคู่ไปดว้ย โดยลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือในร้านยา ตอ้งการคนขายมากกวา่ คนเขา้ไปซ้ือของในร้านสะดวกซ้ือ โดยผล

จากการวิจยัดงักล่าวจะทาํให้ผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัหรือผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกในประเภทเดียวกนัได้

ขอ้มูลเพ่ือนาํไปพฒันากลยุทธ์และวางแผนในการดาํเนินธุรกิจให้สอดความตอ้งการของผูบ้ริโภคอนัจะเป็นผลให้เกิด

ความสมัพนัธ์อนัย ัง่ยนืและความภกัดีของลูกคา้รวมก่อใหเ้กิดผลกาํไรแก่ธุรกิจในระยะยาว 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     คุณภาพการใหบ้ริการ คือ การบริการท่ีดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภยั มีความสมํ่าเสมอในการใหบ้ริการแต่ละ

คร้ัง ไม่มีขอ้บกพร่องจากการใหบ้ริการ  และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการได ้นอกจากนั้นยงัตอ้ง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1295 

 

สามรถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายไดอี้กดว้ย ในธุรกิจคา้ปลีกมิติของคุณภาพการใหบ้ริการจะ

ให้ความสําคญัท่ีการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Gutman and Alden, 1981) การแกปั้ญหารวมทั้งการบริหารจดัการกบัขอ้

ร้องเรียน (Westbrook and Oliver, 1981) นโยบายเก่ียวกบัการเปล่ียนคืนสินคา้ การชาํระเงิน (Mazursky and Jacoby, 

1985)   และสภาพแวดลอ้มภายในร้าน เช่น การจดัเรียงสินคา้ (Baker, Grewel and Parasuraman, 1994) ดงันั้นมิติ

ของคุณภาพการใหบ้ริการของธุรกิจคา้ปลีก (Retail Service Quality) จึงมีการปรับจากมิติของคุณภาพการใหบ้ริการ

ท่ีเป็นแบบบริการอย่างเดียว (Pure service) เพียงเลก็นอ้ย แต่ยงัคงวดัมิติของคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ขอ้ดงัน้ี 

(Dabholkar, Thorpe and Rentz, 1996) 1) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical aspect) 2) ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ

ได ้(Reliability) 3) การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Personal Interaction) 4) การแกปั้ญหา (Problem Solving) คือ 

5) นโยบาย (Policy) มีผูวิ้จยัหลายท่านไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลนั้นก็คือ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ดังในงานวิจัยของทิวทัศน์ ผากอง และ ดร.กฤตพา แสนชัยธร (2554) ท่ีได้

ทาํการศึกษาและพบว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อร้านคา้ส่งแบบดั้งเดิม ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญชญา อภิมหาโชคโภคิน, ไพฑูรย ์อินต๊ะ และ ธนากร นอ้ยทองเล็ก (2555) ท่ี

สรุปวา่คุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ นอกจากนั้นยงัมีรายงานการ

วิจยัต่างประเทศเช่นงานวิจยัของ Toyin, David and Michael (2008) และ Nguyen, et al. (2014) ก็ไดใ้ห้ขอ้สรุปท่ี

ตรงกนัว่าคุณภาพการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อร้านคา้ปลีก และร้านคา้ท่ีขาย

สินคา้เฉพาะอยา่ง ตามลาํดบั  

     บรรยากาศภายในร้าน คือ สภาพแวดลอ้มต่างๆ ภายในร้าน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเจา้ของร้านสร้างข้ึนมาเพ่ือดึงดูดความ

สนใจของลูกคา้ท่ีเดินอยู่ในเขา้มาภายในร้าน บรรยากาศภายในร้านถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดอีกเคร่ืองมือ

หน่ึงท่ีสามารถสร้างการรับรู้ และดึงดูดความสนใจได ้องคป์ระกอบของบรรยากาศ (Turley and Milliman, 2000; 

Ballantine, Jack, and Parsons, 2010) ประกอบดว้ย 5 ประเภท คือ 1) ลกัษณะภายนอก (External stimuli)  2) การ

ตกแต่งภายใน (General interior stimulus) 3) รูปแบบและการออกแบบร้าน (Layout and Design) 4) จุดของการซ้ือ

5) การกระตุ้นจากคน (Human stimuli) ตามงานวิจัยของ Han-Shen and Tsuifang (2011) ได้สรุปว่าบรรยากาศ

ภายในซุปเปอร์มาร์เกตจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือ อารมณ์ และการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Priyanka, Neha, and Gaurav (2014) ท่ีสรุปว่าบรรยากาศภายในร้านมีผลต่อพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค โดยสามารถเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี การออกแบบร้าน รูปแบบการใหบ้ริการ

ของพนกังาน การกระตุน้ทางสายตา และพฤติกรรมของลูกคา้อ่ืน ตามลาํดบั นอกจากนั้นบรรยากาศภายในร้านยงัมี

ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นอ่ืนดว้ย เช่น เวลาท่ีใชภ้ายในร้าน จาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง ความตั้งใจซ้ือ 

และเพ่ิมโอกาสการกลบัมารวมทั้งการซ้ือซํ้าดว้ย (El-Bachir, 2014; Riaz and Mazhar, 2015) 

     ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ และพอใจของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการให้บริการ หรือต่อผลิตภณัฑ ์ซ่ึง

เป็นผลมาจากการได้รับการบริการท่ีดีตรงตามความต้องการ หรือได้รับผลลัพธ์จากการรับบริการ หรือได้

ผลประโยชนข์องผลิตภณัฑท่ี์มากกวา่ความคาดหวงัท่ีไดต้ั้งเอาไวใ้นใจ มีรายงานการวิจยัหลายฉบบัท่ีไดก้ล่าวไวว้่า

มีปัจจยัหลายดา้นท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้อาทิเช่น คุณภาพการใหบ้ริการทั้งในธุรกิจการ

ใหบ้ริการเพียงอย่างเดียว หรือธุรกิจท่ีมีทั้งการใหบ้ริการพร้อมกบัการขายสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด หรือท่ี

เรียกว่า 4Ps ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีธุรกิจต้องคาํนึงถึง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler and Keller, 2012) หรือส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือท่ีเรียกวา่ 

7Ps ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชก้บัธุรกิจท่ีมีการใหบ้ริการพ่วงมาดว้ย ลว้นแต่มีอิทธิพล หรือความสัมพนัธ์
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ต่อความภกัดีทั้งส้ินไม่วา่จะมีผลทางตรง ทางออ้ม หรือเป็นตวัส่งผา่นท่ีทาํใหเ้กิดความภกัดีของผูบ้ริโภค โดยปัจจยั

ต่างๆท่ีไดก้ล่าวมานั้นเป็นปัจจยัท่ีเจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการสามารถควบคุมหรือกาํหนดข้ึนมาเพ่ือใชใ้นการ

วางแผนธุรกิจเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค งานวิจยัของ กฤษดา อ่อนสมบุญ (2551) 

และ ศุภรา เจริมภูมิ (2554) ได้สรุปว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อความภักดีต่อซุปเปอร์สโตร์มากท่ีสุด 

รองลงมาดา้นความเช่ือถือและความไวว้างใจ ความเช่ือมโยงผกูพนักบัอารมณ์ และความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจซ้ือในอนาคตของผูบ้ริโภคในร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นยงัมีรายงานการวิจยัท่ีไดศึ้กษาถึงพฤติกรรม

ในการเลือกร้านขายยา พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนัอย่างมีนัยสําคญั โดยปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกร้านขายยา สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (รัชนีวรรณ 

เถาวอ์ั้น, 2554) ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุลิกา วฒันสุวกลุ (2555) ท่ีสรุปวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นพนักงานหรือบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจดา้นความคุม้ค่ากบัราคา และความพึงพอใจต่อเวชภณัฑแ์ละ

การบริการ เม่ือเปรียบเทียบกบัความคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือซํ้าของผูบ้ริโภคในแผนกยาของร้าน

วตัสนั อยา่งมีนยัสาํคญั  

    ความจงรักภกัดี คือ ความพึงพอใจอย่างสมํ่าเสมอของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีตวัเองพึงพอใจ 

โดยมีความเก่ียวโยงไปถึงพฤติกรรมการซ้ือ ทศันคติ การบอกต่อ และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง การท่ีลูกคา้มี

ความจงรักภกัดีนั้นทาํให้เกิดความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้หรือบริการจากบริษทัอ่ืนนอ้ยลง ถึงแมว้่า

บริษทัอ่ืนจะมีการลดราคาลง แนวคิดเร่ืองความจงรักภกัดีมีความสาํคญัทั้งต่อสินคา้อุตสาหกรรม (Vendor Loyalty) 

การบริการ (Service Loyalty) และร้านคา้ปลีก (Store Loyalty) ดั้งนั้นความจงรักภกัดีของลูกคา้จึงเป็นเป้าหมายใหญ่

ท่ีสําคญัในการพิจารณาเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการวางแผนการบริหารงาน ซ่ึงเป็นรากฐานในการ

พฒันาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน ความภกัดีต่อตราสินคา้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ในดา้นทศันคติ (Attitudinal Loyalty) และความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 

ดงัแสดงในรูปท่ี 1  
 

 
รูปท่ี 1 แสดงประเภทของความภกัดีต่อตราสินคา้  

ท่ีมา: Gomez, Arranz and Cillan, 2006 
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     โดยมิติเชิงทศันคติ อยู่ในขั้นของการรับรู้ (Cognitive) และขั้นความรู้สึก (Affective) ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ 

ไดแ้ก่ การรับรู้ ความรู้สึก ความพึงพอใจ ความน่าเช่ือถือ ความไวใ้จได ้ความยินดี แรงกระตุน้ ความตั้งใจ และความ

มุ่งมัน่ เป็นตน้ ส่วนมิติเชิงพฤติกรรมอยู่ในขั้นความตั้งใจจะซ้ือ (Cognitive) และขั้นการแสดงพฤติกรรม (Action) 

จะประกอบดว้ยตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรมซ้ือซํ้ าการบอกต่อในเชิงบวก ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมมากข้ึน 

(Gomez, et al., 2006) 

     จากการศึกษาทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดกรอบในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

    ตวัแปรอิสระ                     ตวัแปรตาม 

  คุณภาพการให้บริการของร้านขายยาแผน

ปัจจุบัน 

- ลกัษณะทางกายภาพ 

- ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ 

- ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

- การแกปั้ญหา 

- นโยบายของร้าน 

        (Dabholkar et.,al., 1996) 

 

 

 

บรรยากาศภายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

- ลกัษณะภายนอก 

- การตกแต่งภายใน 

- รูปแบบและการออกแบบร้าน 

- จุดซ้ือ 

- พนกังานและลูกคา้ภายในร้าน 

(Turley and Milliman, 2000;  

Ballantine, Jack, and Parsons, 2010) 

 

 ความพงึพอใจ 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

 (Kotler and Keller, 2012) 

 

 

 

 

 

 

ความภักดขีองผู้บริโภคทีม่ต่ีอร้านขายยา

แผนปัจจุบัน 

- ดา้นทศันคติ 

- ดา้นพฤติกรรม 

 

 

 

 

 
 

(Gomez, et.al., 2006) 

 

          (Gomez, B. G. et.al., 2006) 

รูปท่ี 2 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาในประชากรท่ีมีภูมิลาํเนา หรืออาศยั หรือทาํงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ

เป็นผูท่ี้เคยเขา้ไปใชบ้ริการในร้านขายยาแผนปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นเขา้ไปขอคาํปรึกษา ไปซ้ือยาหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

ภายในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

      กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทั้งหมดได ้จึงคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดย

ใชวิ้ธีคาํนวณในกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจากสดัส่วนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) จากผล

การคาํนวณไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง 

3.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

    ในการวิจยัคร้ังน้ีเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็นใชวิ้ธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยเร่ิมจาก

การสุ่มแบบเป็นกลุ่มโดยแบ่งโซนในกรุงเทพมหานครออกตามพ้ืนท่ีตั้งออกเป็น 3 เขต คือ กรุงเทพเขตชั้นใน, 

กรุงเทพเขตชั้นกลาง และกรุงเทพเขตชั้นนอก จากนั้นทาํการสุ่มอย่างง่ายดว้ยวิธีการจบัฉลากรายช่ือเขตท่ีจะไปทาํ

การแจกแบบสอบถาม โดยจบัรายช่ือเขตในกรุงเทพเขตชั้นในและกรุงเทพเขตชั้นกลาง โซนละ 3 และกรุงเทพเขต

ชั้นนอก จํานวน 2 เขต ตามสัดส่วนของจํานวนเขตในแต่ละโซน โดยผลการจับฉลากพบว่าจะทําการแจก

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด (มีการสาํรองในกรณีแบบสอบถามไม่สมบูรณ์จาํนวน 15 ชุด) ในเขตดงัต่อไปน้ี เขต

ดินแดง, เขตจตุจกัร, เขตพญาไท, เขตคนันายาว, เขตพระโขนง, เขตบางกะปิ, เขตดอนเมือง และเขตมีนบุรี โดยจะ

ทาํการแจกแบบสอบถามเขตละ 50 ชุด 

3.3 ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั 

     ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ คุณภาพการให้บริการในร้านขายยาแผนปัจจุบนั, บรรยากาศภายในร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 

     ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ท่ีผูท้าํการศึกษาสร้างข้ึนโดย การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี 

และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี คาํถามท่ีใชเ้ป็นคาํถาม

ลกัษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดด้งัน้ี   

     ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ซ่ึงเป็นคาํถามขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัคุณสมบติัของผูต้อบเพียงคาํตอบเดียวเท่านั้น 

     ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการให้ระดบัความสําคญัต่อคุณภาพการให้บริการของร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

จาํนวน 12 ขอ้ 

     ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการใหร้ะดบัความสาํคญับรรยากาศภายในร้านขายยาแผนปัจจุบนั จาํนวน 12 ขอ้ 

     ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการใหร้ะดบัความสาํคญัต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของร้านขาย

ยาแผนปัจจุบนั จาํนวน 12 ขอ้ 
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    ส่วนท่ี 5 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการใหร้ะดบัความคิดเห็น ระดบัพฤติกรรมของความภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

ในดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรม ตามลาํดบั จาํนวน 8 ขอ้   

3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ  

     ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการศึกษา และใชก้ารทดสอบเคร่ืองมือโดยทดสอบความถูกตอ้ง

ของเน้ือหา ความเท่ียง และความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

     1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามว่า ให้ครอบคลุม

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการศึกษา ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความ

เท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)  

     2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคาํถามมีความน่าเช่ือถือในเชิงสถิติ  วิธีการทดสอบ 

กระทาํโดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีจะ

ทาํการศึกษาร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด หรือเท่ากบั 40 ชุด (Lacobucci and Churchill, 2010) เพ่ือทดสอบ

ว่าคาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูศึ้กษากาํหนดไวห้รือไม่ หลงัจากนั้นนาํ

แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยวิธี Cronbach’s Alpha 

Coefficient ผลลพัธ์ค่าแอลฟาจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 โดยค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเช่ือถือมาก ซ่ึงค่า

ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากว่า 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) โดยผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของ

แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.945 และผลการทดสอบแบบสอบถามแบบแยกส่วน ตั้งแต่ส่วนท่ี 2 ถึง 5 มีค่าเท่ากบั 

0.849, 0.902, 0.824 และ 0.893 ตามลาํดบั 

     3. การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือเน้ือหา (IOC : 

Index of item objective congruence)  เป็นการนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกนัแลว้คาํนวณหา

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปในการตรวจสอบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้ง

ประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

            +1 = สอดคลอ้งหรือแน่ใจวา่นวตักรรมนั้นหรือขอ้สอบขอ้นั้นวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไวจ้ริง 

0 = ไม่แน่ใจวา่นวตักรรมนั้นหรือขอ้สอบขอ้นั้นวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้

             -1 = ไม่สอดคลอ้งหรือแน่ใจว่านวตักรรมนั้นหรือขอ้สอบขอ้นั้นไม่ไดว้ดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุ

ไวแ้ละค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปในแต่ละขอ้คาํถาม (กรมวิชาการ, 2545) 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีจะถูกประเมินโดยเภสัชกร จาํนวน 5 ท่าน โดยผลการประเมินพบว่าขอ้คาํถามส่วน

ใหญ่ผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได ้แต่มีบางข้อคาํถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ซ่ึงทางผูวิ้จัยไดมี้การปรับแก้ไขขอ้คาํถามตาม

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะนาํไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามต่อไป 

 3.6 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

     ขอ้มูลทุติยภูมิวิเคราะห์โดยนาํทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเกบ็รวบรวมวิเคราะห์ร่วมกบัผลการศึกษา

ท่ีไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือจดัทาํขอ้วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา ส่วนขอ้มูลปฐมภูมิ ประมวลผลและวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงสถิติจากแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
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3.7 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการศึกษาซ่ึงกาํหนดระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่าสถิติดงัน้ี 

     1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร ซ่ึงในท่ีน้ี

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉล่ีย    

     2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการนาํผลสรุปจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างไปอา้งอิงประชากร

ทั้งหมด ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานโดยใชส้หสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% เน่ืองจากเป็นการศึกษาเพ่ือดูอิทธิพลของตวัแปรตน้มากกว่า 1 ตวั ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงตวั

แปรตาม 1 ตวั (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553) 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

    ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากงานวิจยั เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั หรือร้านคา้ปลีกท่ีจดัอยู่ใน

ประเภทเดียวกนั สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาร้านเพ่ือสร้างความแตกต่างจาก

ร้านคา้คู่แข่ง หรือเพ่ือใชใ้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง

จะนาํไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ 

     แนวทางในการศึกษาต่อไป เน่ืองจากในการวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัในภาพรวมคือเป็นการศึกษาทั้งร้านขายยาทั้งในรูปแบบของร้านขายยาเด่ียว และร้านขายยาแบบเครือข่าย 

ซ่ึงในการศึกษาต่อไปอาจจะทาํการศึกษาเพ่ือเจาะเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบนัในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือจะทาํ

การเปรียบเทียบระหวา่งร้านขายยาแผนปัจจุบนัทั้งสองรูปแบบ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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การจําแนกความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมการค้าปลกีที่มีความสําคญัระหว่างกลุ่มลูกค้า

ร้านขายของชําและกลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช 

 The discriminant factors of mix retail are important between grocery and 

convenience store (7-Eleven) consumers at Soi Sri Vanit Market.    

มลฤดี เกตุบํารุงพร1 และ ดร. ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี2 

 Monrudee Ketbumrungporn and Dr. Sivarit  Sultornsanee 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาเร่ือง “การจาํแนกความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญั

ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํและกลุ่มลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช” โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 200 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิติ 2 

ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ีสาํหรับคาํถามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ แสดงจาํนวนและร้อยละของ

กลุ่มตวัอยา่งและสถิติเชิงอนุมานและใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Discriminant Analysis 

ANOVA และ Chi-Square 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัและสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มลูกคา้

ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช กบักลุ่มลูกคา้เซเว่น อีเลฟเวน่ (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการส่ือสารการตลาดคือ การมีบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลั มีการจดัโปรโมชัน่ลด

ราคาของสินคา้และปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้คือ มีบริการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ถึงบา้น  

คาํสาํคัญ:ความแตกต่าง,ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลกี,ร้านขายของชาํ,ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) 

Abstract 

"The discriminant factors of mix retail are important between grocery and convenience store (7-Eleven) 

consumers at Soi Sri Vanit Market" 

This research was conducted to study "The discriminant factors of mix retail are important between 

grocery and convenience store (7-Eleven) consumers at Soi Sri Vanit Market". The questionnaires are using to 

collect data in total of 200  people and using the  statistical analysis of data from two parts: Descriptive statistics 

for information of the frequency characteristics are showing the number and percentage of samples. The others use 

analysis tools of three engines are Discriminant Analysis, ANOVA and Chi-Square. 

 The study found that retail mix factors are important to customers and can be used to identify groceries 

and convenience store (7-Eleven) consumers at Soi Sri Vanit Market are communication mix factor. There are 

membership cards for customers and the promotion of discounted products. The other is the customer service factor 

is home delivery.  

Keyword: Discriminant, factors of mix retail, grocery, convenience store (7-Eleven) 
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1. บทนํา 

     ปัจจุบนัธุรกิจร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากคู่แข่งท่ีพยายามออก

กลยุทธ์หลากหลายมาใช้เพ่ือช่วงชิงยอดขาย ทั้งดา้นราคา ดา้นปริมาณสินคา้ดา้นบริการ และรวมไปถึงการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการขาย และในยคุท่ีโลกมีการเปล่ียนไปของเทคโนโลยี การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึนในการ

ตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ ดั้งนั้น การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในแต่ละคร้ัง ลูกคา้ตอ้งไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคา

ท่ีเหมาะสม และบริการท่ีเป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํใหเ้ห็นว่าธุรกิจร้านขายของชาํซอยตลาด

ศรีวนิช จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั โดยตอ้งคิดคน้กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีสามารถจะตอบสนองความตอ้งการท่ีจะกลบัมาใช้

บริการอีกคร้ัง 

     ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ เพ่ือท่ีจะสามารถทราบ

ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํ และทราบแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถนาํผลไปพฒันาปรับปรุง

แกไ้ขให้ตรงกบัผูบ้ริโภคมากยิ่งๆข้ึนไปโดยไม่ตอ้งมีการปิดกิจการในอนาคต และเพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ป

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ในการรักษาฐานลูกคา้เก่าของร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช และนาํปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) มาพฒันาต่อร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช เพ่ีอเป็นการ

สร้างฐานลูกคา้ใหม่ ซ่ึงจะทาํใหกิ้จการร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช มียอดขายเพ่ิมมากข้ึนจากลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีก

ดว้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัและสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม

ลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช กบักลุ่มลูกคา้เซเว่น อีเลฟเวน่ (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ทั้งน้ี ประโยชน์

เพ่ือสามารถรับรู้ปัญหาท่ีแทจ้ริง สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหา รวมถึงสามารถคน้หาขอ้จาํกดัของปัญหาท่ีมี

ในปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสําคญัต่อกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํและกลุ่มลูกคา้เซเว่น อีเลฟเว่น (7-

Eleven)  ซอยตลาดศรีวนิชไดแ้ละสามารถการกาํหนดประเด็นในการตดัสินใจ การกาํหนดทางเลือกว่าควรใช้

ทางเลือกใด สามารถพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจากแบบสอบถาม และสามารถประเมินทางเลือกว่าทางใดท่ีดี

ท่ีสุดในการตดัสินใจ รวมถึงการวางแผนการดาํเนินกิจการและบริหารจดัการปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมี

ความสาํคญัและสามารถจาํแนกกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํและกลุ่มลูกคา้เซเวน่ อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีว

นิชได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ณฐัพล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านคา้ปลีก:

กรณีศึกษาร้านสุขเจริญผล พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ ลูกคา้ใหร้ะดบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้ในร้านคา้

ปลีกดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมากท่ีสุด (ศุภรา 2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือในอนาคตของร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองคุณภาพในการใหบ้ริการของเจา้ของ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากท่ีสุด   (พิษณุ 2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร โดยไดศึ้กษาลกัษณะการจดัการร้านคา้ แบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นการคดัเลือกสินคา้ ดา้นคุณค่าและความสะดวก ดา้นกายภาพ และดา้น
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คุณภาพสินคา้ (ผศ. ดร.จิราวรรณ และคณะ 2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจและ

พฤติกรรมซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษา พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา 

ภูเกต็ ไดใ้หค้วามสาํคญัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริม

การตลาด (อาํนาจ 2548:59-60) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านขายของชาํของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ใหค้วามสาํคญัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและดา้นบุคลากร 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่  ลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช โดยประมาณการจากวิธี Bottom up 

Analysis จาํนวน 2,222 คน ไดแ้ก่  ร้านขายของชาํในซอยตลาดศรีวนิช จาํนวน 10 ร้านคูณยอดขายเฉล่ียต่อปีของแต่

ละร้าน อยูท่ี่ 4,000,000 บาท หารดว้ยปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคนต่อปี 18,000 บาทและลูกคา้ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น 

อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช โดยประมาณการจากวิธี Bottom up Analysis จาํนวน 2,600 คน ไดแ้ก่ 

ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)ซอยตลาดศรีวนิช จาํนวน 4 ร้านคูณยอดขายเฉล่ียต่อปีของแต่ละร้าน 

อยูท่ี่ 23,731,935 บาท หารดว้ยปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคนต่อปี 36,500 บาท 

     กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช มีอายุระหว่าง 15- 60 ปี ซ่ึงมีจาํนวน 

2,222 คน และตอ้งเก็บแบบสอบถามจาํนวน 327 คนและกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-

Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช มีอายรุะหวา่ง 15- 60 ปี ซ่ึงมีจาํนวน 2,600 คน และตอ้งเกบ็แบบสอบถามจาํนวน 335         

     การเก็บข้อมูลแบบโควต้า แบ่งออกเป็นตามระยะทางของพ้ืนท่ีซอยตลาดศรีวนิช จาํนวนทั้งส้ิน 4 กิโลเมตร 

โดยแบ่งเป็น 4 ระยะทาง ระยะทางละ 1 กิโลเมตร โดยเกบ็แบบสอบถามระยะทางละ 50 ชุด โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

สถิติ 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ีสาํหรับคาํถามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ แสดงจาํนวนและร้อย

ละของกลุ่มตวัอย่างและสถิติเชิงอนุมานและใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Discriminant Analysis 

ANOVA และ Chi-Square 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษา  ทางดา้นลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 151 จาํนวน ร้อย

ละ 75.5  มีช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.5 จบการศึกษาในระดบัอนุปริญญา/ปวส. จาํนวน  70  

คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน  78  คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จาํนวน  99  คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ซ่ึงมีลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

อุปโภคบริโภค โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ต่อเดือน 3-4   คร้ัง จาํนวน  94   คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.0 ซ้ือสินคา้ 50 -100 บาทต่อคร้ัง มากท่ีสุดจาํนวน  108  คน คิดเป็นร้อยละ  54.0 ช่วงเวลา  20.01น. เป็นตน้ไป 

มีจาํนวนมากท่ีสุด เท่ากบั 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ซ้ือสินคา้ประเภทบริโภค จาํนวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.5

โดยในส่วนของคาํถามท่ีเป็นขอ้มูลในเชิงปริมาณ (ตวัแปรตน้) มีขอ้คาํถามเร่ืองการมีสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม

หลากหลาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด = 4.385  และมีขอ้คาํถามเร่ืองการตกแต่งร้านท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด = 
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2.760 และพบวา่การวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Chi-Square สามารถจาํแนกความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มทางดา้นพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้อุปโภคและบริโภคตามจาํนวนคร้ังของการซ้ือสินคา้ต่อเดือน คือ กลุ่มลูกคา้ขายของชาํซอยตลาดศรีว

นิช มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 1-2 คร้ังต่อเดือน มีจาํนวนมากท่ีสุด โดยกลุ่มลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-

Eleven)ซอยตลาดศรีวนิช  มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 3-4 คร้ังต่อเดือน มีจาํนวนมากท่ีสุด  

     อภิปรายผล 

การศึกษาการจาํแนกความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัระหว่างกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํ

และกลุ่มลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช สามารถอภิปรายผลการศึกษา  โดยแบ่ง

ออกเป็นประเดน็ต่างๆไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิชจากงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้คือ การมีบริการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ถึงบา้น มีพ้ืนท่ีบริการให้ลูกคา้ไดน้ัง่รับประทาน 

พนกังานบริการดว้ยความเป็นมิตรยิ้มแยม้แจ่มใส ปัจจยัดา้นราคาคือ มีการลดราคาสินคา้เม่ือซ้ือในจาํนวนมาก 

สินคา้ในร้านมีราคาถูกกว่าร้านอ่ืน และปัจจยัดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้คือ มีการวางขายสินคา้ท่ี

ร้านคา้อ่ืนไม่มี ซ่ึงตรงกบัผลวิจยัของศุภรา(2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือในอนาคตของ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครและพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ืองการให้บริการของ

เจา้ของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในความเป็นกนัเอง ราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองมีการบริการ

ส่งสินคา้ถึงท่ีบา้นและท่ีทาํงาน ซ่ึงตรงกบัค่าเฉล่ียเชิงปริมาณ (ตวัแปรตน้) ท่ีมีค่าสูงสุดของการศึกษาเร่ืองปัจจยั

ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช 

2. ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อกลุ่มลูกคา้เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาดคือ การมีบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลั มีการ

จดัโปรโมชัน่ลดราคาของสินคา้ มีการติดแผ่นป้ายโฆษณาสินคา้ทั้งในและหนา้ร้านคา้ ปัจจยัดา้นการออกแบบร้าน

และการจดัวางสินคา้คือ มีการติดเคร่ืองปรับอากาศภายในร้าน มีพ้ืนท่ีใหลู้กคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้ สีภายในร้านคา้

มีความเหมาะสม มีการตกแต่งร้านท่ีสวยงาม บริเวณหนา้ร้านและในร้านคา้มีความสะอาด ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งคือ 

ตั้งอยู่ใกลก้บัท่ีอยู่อาศยัของท่าน มีป้ายบอกช่ือร้านท่ีชดัเจน มีการกาํหนดเวลาเปิด-ปิดร้านท่ีแน่นอน ปัจจยัดา้น

ความหลากหลายของประเภทสินคา้คือ มีสินคา้ท่ีทนัสมยั มียาสามญัประจาํบา้นจาํหน่าย สินคา้ในร้านมีให้เลือก

หลากหลายขนาด เช่น ขนาดเลก็ กลาง และขนาดใหญ่ สินคา้มีการจดัวางแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน   ปัจจยั

ดา้นการบริการลูกคา้คือ พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี 

พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และปัจจยัดา้นราคาคือ มีการลดราคาสินคา้ตามเทศกาลและโอกาส สินคา้ในร้านมีป้าย

ราคาท่ีชดัเจน ลูกคา้สามารถชาํระสินคา้ไดห้ลายรูปแบบ ราคาขายของสินคา้ตรงกบัป้ายราคา ซ่ึงตรงกบัผลวิจยัของ

พิษณุ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้าน

สะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการบริการ พบวา่พนกังานร้านสะดวกซ้ือมีการใหค้ะแนนสูงสุดจากการแต่ง

กายสุภาพและเรียบร้อย ดา้นสินคา้ พบว่าผูบ้ริโภครับรู้ว่าสินคา้มีความหลากหลาย ทั้งประเภท ขนาดและตราของ

สินคา้  ดา้นคุณค่าและความสะดวก คือ มีการเปิดให้บริการในทุกวนัและตลอด 24 ชัว่โมง ตรงกบังานวิจยัของ 

(พีระพงษ,์2544) เร่ืองการออกแบบร้านใหมี้ความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ และการบริการต่างๆ ดา้นกายภาพ พบว่า

ร้านสะดวกซ้ือมีการจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ โดยงานวิจยัของ ผศ. ดร.จิราวรรณ และคณะ(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมซ้ือสินค้าร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภค ทั้ งพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้เร่ืองความแปลกใหม่และทนัสมยั มีความ

หลากหลาย ดา้นราคาตอ้งการใหร้้านคา้มีการบอกป้ายราคาท่ีชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าร้านคา้ควร

อยูใ่กลก้บัสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคอาศยัอยู ่และเฉพาะในดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ควรมีการโฆษณาและมีการทาํบตัร

สมาชิกและส่วนลดควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงตรงกบัค่าเฉล่ียเชิงปริมาณ (ตวัแปรตน้) ท่ีมีค่าสูงสุดของการศึกษาเร่ืองปัจจยั

ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อกลุ่มลูกคา้เซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช 

3.ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัและสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํซอยกบักลุ่ม

ลูกคา้เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาดคือ การมี

บตัรสมาชิกให้กบัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลั มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาของสินคา้และปัจจยัดา้นการ

บริการลูกคา้คือ มีบริการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ถึงบา้น ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปไดจ้ากงานวิจยัน้ีคือ กลุ่มลูกคา้ร้านขาย

ของชาํซอยตลาดศรีวนิชนั้น ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้ใน

เร่ืองของการมีบริการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ถึงบา้น ท่ีจะแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น  ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร จะเนน้ในเร่ืองการบริการและความเป็นกนัเองของเจา้ของร้านเป็นหลกั ส่วนอีกงานวิจยัหน่ึงนั้น

พบว่าเนน้ในเร่ืองของผลิตภณัฑข์องตวัสินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายและความสะดวกของร้าน ซ่ึงในส่วนของกลุ่มลูกคา้

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิชจะให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกในดา้นส่วนประ

สมการส่ือสารการตลาด โดยเนน้ในเร่ืองของการมีบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลัและมีการ

จดัโปรโมชัน่ลดราคาของสินคา้ซ่ึงตรงกบังานวิจยัในกรณีศึกษา พ้ืนท่ีทั้งกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา และ

ภูเก็ตนั้นพบว่าควรมีการโฆษณาอย่างต่อเน่ือง มีการทาํบตัรสมาชิกและส่วนลดควบคู่กันไปดว้ย ทั้งน้ี จึงตรงกับ

ขอ้สรุปท่ีวา่ร้านขายของชาํหรือร้านโชห่วยนั้น กลุ่มลูกคา้จะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกท่ี

แตกต่างกนัออกไปในแต่ละพ้ืนท่ีและแต่ละชุมชนท่ีอาศยัอยู่ ส่วนร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)นั้น 

กลุ่มลูกคา้จะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีคลา้ยคลึงกนัแมว้า่จะต่างพ้ืนท่ีกนั 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัและสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํกบักลุ่มลูกคา้

เซเวน่ อีเลฟเวน่ (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ได ้3 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสําคญัต่อกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ

หลากหลายของประเภทสินคา้คือ มีสินคา้บะหม่ีสาํเร็จรูปหลากหลาย มีสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมหลากหลาย มีการวางขาย

สินคา้ท่ีร้านคา้อ่ืนไม่มี มีสินคา้พร้อมจาํหน่ายอยู่เสมอ ปัจจยัดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้คือ บริเวณหนา้

ร้านและในร้านคา้มีความสะอาดและปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้คือ มีความเอาใจใส่กบัลูกคา้ มีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ การมีบริการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ถึงบา้น พนกังานในร้านมีความสุภาพ พนกังานแต่งกายเรียบร้อย พนกังาน

บริการดว้ยความเป็นมิตรยิ้มแยม้แจ่มใส ปัจจยัดา้นราคาคือ มีการลดราคาสินคา้เม่ือซ้ือในจาํนวนมาก 

2. ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัต่อกลุ่มลูกคา้เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาดคือ การมีบตัรสมาชิกใหก้บัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลั มีการ

จดัโปรโมชัน่ลดราคาของสินคา้ ปัจจยัดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้คือ การมีติดเคร่ืองปรับอากาศ

ภายในร้าน มีพ้ืนท่ีใหลู้กคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้ บริเวณหนา้ร้านและในร้านคา้มีความสะอาด สินคา้มีการจดัวาง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1308 

 

แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งคือ ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีอยู่อาศยัของท่าน ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีปลอดภยั 

มีป้ายบอกช่ือร้านท่ีชดัเจน มีการกาํหนดเวลาเปิด-ปิดร้านท่ีแน่นอน ปัจจยัดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้

คือ มีสินคา้บะหม่ีสําเร็จรูปหลากหลาย มีสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมหลากหลาย มีสินคา้ท่ีทนัสมยั ปัจจยัดา้นการ

บริการลูกคา้คือ พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี พนกังาน

แต่งกายเรียบร้อย มีความเอาใจใส่กบัลูกคา้ พนกังานในร้านมีความสุภาพ พนกังานบริการดว้ยความเป็นมิตรยิ้มแยม้

แจ่มใส  และปัจจยัดา้นราคาคือ มีการลดราคาสินคา้ตามเทศกาลและโอกาส สินคา้ในร้านมีป้ายราคาท่ีชดัเจน ลูกคา้

สามารถชาํระสินคา้ไดห้ลายรูปแบบ ราคาขายของสินคา้ตรงกบัป้ายราคาและเร่ืองราคาของสินคา้มีความเหมาะสม

เม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้ 

3. ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสาํคญัและสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํซอยกบักลุ่ม

ลูกคา้เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซอยตลาดศรีวนิช ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาดคือ การมี

บตัรสมาชิกให้กบัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลั มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาของสินคา้และปัจจยัดา้นการ

บริการลูกคา้คือ มีบริการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ถึงบา้น 

     ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

1.ผลวิจยัของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณของกลุ่มลูกคา้ร้าน

ขายของชาํซอยตลาดศรีวนิชนั้นสามารถรับรู้ปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนของร้านขายของชาํนั้นไดแ้ก่ การขาดปัจจยั

ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสําคญัต่อกลุ่มในดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้คือเร่ืองการมีสินคา้

พร้อมจาํหน่ายอยู่เสมอเน่ืองจากทั้งร้านคา้ประเภทยี่ป้ัวและร้านขายของชาํทัว่ไปในซอยตลาดศรีวนิชนั้นไม่มีการ

เก็บบนัทึกขอ้มูลการขายและยอดคงเหลือของสินคา้ในแต่ละชนิด อีกทั้งเป็นการสต๊อกสินคา้แบบคาดการณ์โดย

เจา้ของร้านเองทาํให้ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง มีสินคา้ไม่เพียงพอบา้ง หมดบา้ง ดงันั้น ทาํให้ร้านคา้ไม่มีสินคา้

พร้อมขายจึงไม่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เกิดความสูญเสียต่อยอดขายและจากผลวิจยัยงัพบอีกวา่ปัจจยัดา้น

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ คือขอ้คาํถามเร่ืองมีสินคา้บะหม่ีสาํเร็จรูปหลากหลาย และเร่ืองมีสินคา้ประเภท

เคร่ืองด่ืมหลากหลายมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑท่ี์สูงถึง 4.275 และ4.303 ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีใหค้วามสําคญั 

ดงันั้น ร้านคา้จึงตอ้งมีสินคา้ประเภทดงักล่าวเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดการเสีย

โอกาสในการขายอีกดว้ย ทั้งน้ี จากผลการศึกษานั้นสามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของร้านขาย

ของชาํซอยตลาดศรีวนิชนัน่คือ การไม่มีแบบแผนการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีขอ้จาํกดัของปัญหาท่ีมีในปัจจยั

ส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีความสําคัญต่อกลุ่มลูกค้าร้านขายของชําซอยตลาดศรีวนิช ได้แก่ ปัจจัยด้านการ

ออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้คือการมีพ้ืนท่ีไวบ้ริการให้กบัลูกคา้ค่อนขา้งนอ้ย จากการวางสินคา้ตามความ

ถนดัของเจา้ของร้านหรือลูกจา้งและมีการจดัวางสินคา้ท่ียงัไม่เป็นหมวดหมู่ ซ่ึงหากตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในเร่ืองของการมีสินคา้พร้อมจาํหน่ายอยู่เสมอใหก้บัลูกคา้นั้นไดโ้ดยการมีระบบการจดบนัทึกยอดขายและ

ยอดคงเหลือของสินคา้แต่ละชนิด ซ่ึงหากร้านคา้ไม่มีเงินลงทุนมากนกัอาจใชร้ะบบการบนัทึกจากกระดาษในตอน

เร่ิมตน้ การบนัทึกขอ้มูลเหล่าน้ีจะทาํใหก้ารสัง่สินคา้เพ่ือไวจ้าํหน่ายมีเพียงพอ ไม่ขาดมือและท่ีสาํคญัทาํใหมี้ขอ้มูล

พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ในแต่ละเดือน ว่าซ้ือเท่าไร ซ้ืออะไร เวลาไหน เพ่ือใชใ้นการวางแผนต่อไปควบคู่กบั

การบริหารตามหลกัการ 5 ส. ไดแ้ก่ สะดวก สะอาด สวา่ง สบายและสะสางนัน่เอง 
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2. ผลวิจยัของกลุ่มลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)ซอยตลาดศรีวนิช พบว่าการท่ีร้านสะดวกซ้ือ

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) มีการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานให้กบัทุกๆสาขา รวมถึงพ้ืนท่ีสาขาใน

ซอยตลาดศรีวนิชดว้ยนั้น ทาํใหร้้านฯไดต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้จากกลุ่มตวัอยา่งของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเป็นระบบท่ีดี ทั้ งปัจจัยทางด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ ง  ปัจจยัด้านความ

หลากหลายของประเภทสินคา้ ปัจจยัดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัทางดา้น

การบริการลูกคา้โดยมีครบทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงหากร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)ซอยตลาดศรีวนิช สามารถ

รักษามาตรฐานปัจจยัเหล่าน้ีใหค้งเสน้คงวาได ้กจ็ะสามารถรักษาฐานลูกคา้ไวไ้ดเ้ช่นกนั 

3. กลุ่มลูกคา้ร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิชนั้น หากตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น ควรมีการบริหารจดัการ

ร้านใหเ้ป็นระบบ ควบคู่กบัการคงไวซ่ึ้งการบริการท่ีดี เป็นกนัเองดว้ยความเป็นมิตรยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้ของร้าน 

พ้ืนท่ีบริการใหลู้กคา้ไดน้ัง่รับประทาน และมีการเอ้ืออาํนวยการความสะดวกกบัลูกคา้ในการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้

ถึงบา้นตามปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัร้านขายของชาํเพ่ือเป็นการ

รักษาฐานลูกคา้เก่า ทั้งน้ี จากผลการวิจยัจะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คนนั้น มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อุปโภค

และบริโภคต่อคร้ังจาํนวน 50 -100 บาทมากท่ีสุด เท่ากบั 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ดงันั้น หากร้านขายของชาํ

ตอ้งการกระตุน้ยอดขายให้กบัร้านอาจมีการกาํหนดหากลูกคา้ท่านใดมียอดชาํระในการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค

ตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไป จะมีการส่งสินคา้ให้ถึงบา้น และจากผลการทดสอบโดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 

กลุ่มดว้ยสถิติ Chi-Square จะพบไดอี้กวา่กลุ่มลูกคา้ขายของชาํซอยตลาดศรีวนิช มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เพียง 1-2 

คร้ังต่อเดือน มีจาํนวนมากท่ีสุด โดยท่ีกลุ่มลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเวน่ (7-Eleven)ซอยตลาดศรีวนิชนั้น  มี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 3-4 คร้ังต่อเดือน มีจาํนวนมากท่ีสุด ยิ่งเป็นขอ้สรุปท่ีร้านขายของชาํซอยตลาดศรีวนิชตอ้งมี

การปรับตวัในการคิดคน้กลยุทธ์ต่างๆท่ีจะสามารถตอบสนองให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก โดยนาํปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดคือ การมีบตัรสมาชิกให้กบัลูกคา้เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลัและมีการจดั

โปรโมชัน่ลดราคาของสินคา้มาเป็นตวักระตุน้ในการซ้ือซํ้ าให้กบัลูกคา้เป็นการสร้างฐานลูกคา้ใหม่หรือการช่วงชิง

ลูกคา้จากกลุ่มร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)ให้เป็นลูกคา้ของตนเอง นัน่ย่อมหมายถึงการเพ่ิมยอดขาย

ใหก้บัร้านขายของชาํอีกดว้ย แต่ทั้งน้ีจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างดงักล่าวนั้นมีขอ้จาํกดัการซ้ือสินคา้ในเร่ืองรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน มีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

      ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างกระจายตามพ้ืนท่ีทัว่กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลงานวิจยัท่ีครอบคลุม

ทัว่พ้ืนท่ีมากข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษางานวิจยัช้ินน้ีมีระยะเวลาจาํกดั จึงไดท้าํการศึกษาโดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 200 ชุด ดงันั้น ในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงอาจจะทาํให้พบความ

แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

3.ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆในเชิงลกัษณะ อาทิเช่น ทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค การ

รับรู้ของลูกคา้ รวมไปถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Life Style) ของผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นกิจกรรม การใชเ้วลาว่างและ

ความสนใจในดา้นต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาพฤติกรรมซ้ือสินคา้ของลูกคา้อีกดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบ

การดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง และเพ่ือศึกษาการผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้

สน้เต้ียสาํหรับผูห้ญิง โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

ซ่ึงไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้สน้เต้ียสาํหรับผูห้ญิง เฉพาะไฮเปอร์

มาร์เกต็ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ทาํการวิเคราะห์ความ

แตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way ANOVA พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม

ท่ี 1 กลุ่มช่ืนชอบดา้นส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต กลุ่มท่ี 2 กลุ่มช่ืนชอบกิจกรรมและ

ความสนใจ และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มช่ืนชอบผลิตภณัฑ ์
 

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม 1, ความพึงพอใจ 2, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต 3 

 

Abstract 

This research is to study the satisfaction level on the marketing mix and the lifestyle of low-heeled shoes women customers. 

The samples used in the research only were 200 the low-heeled shoes customers in hyper-market in Bangkok province.  

Analysis of the survey data is frequency, percentage, mean, and standard deviation. Categorized market by using 

Hierarchical and K-Means Cluster Analysis. Analyzed the differentiation of each market with One Way ANOVA showed 

that customers have a high satisfaction on market mix and lifestyle. It reveals 3 groups of customers as follows: Cluster1 is 

Admiration Group who prefers market mix and lifestyle, Cluster2 is Admiration Group who prefers activity and 

interesting, and Cluster3 is Admiration Group who prefers product. 
 

Keywords: Cluster Analysis 1, satisfaction 2, marketing mix and lifestyle 3 
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1. บทนํา 

 

     อุตสาหกรรมคา้ปลีก คือ การรวบรวมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการโดยตรงไปยงัผูบ้ริโภค

คนสุดทา้ย ซ่ึงจะซ้ือไปใชส่้วนตวัไม่ใช่ซ้ือเพ่ือนนาํไปใชใ้นการทาํธุรกิจ ซ่ึงหลายๆ องคก์รไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูค้า้

ส่ง และผูค้า้ปลีก กส็ามารถทาํการคา้ปลีกได ้แต่ส่วนใหญ่การคา้ปลีกนั้นมกัจะทาํโดยผูค้า้ปลีก นั้นเป็นการทาํธุจกิจ

ท่ียอดขายหลกัมาจากการคา้ปลีก และรูปแบบการคา้ปลีกของไทย (Retail Model of Thailand) ในปัจจุบันแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ คือ ธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นร้านคา้ขายสนิคา้เขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยผ่าน

บุคคลท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ ไม่มีระบบการจดัการบริหารงาน มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ขายสินคา้ในพ้ืนฐานความ

จาํเป็นในการดาํรงชีวิตลกัษณะการดาํเนินงานแสดงถึงลกัษณะวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในถ่ิน

นั้นๆ มีการเจรจาต่อรอง ความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจกนั และความเป็นกนัเอง ตลอดจนมีการดาํเนินธุรกิจ

แบบพอเพียง และรองเทา้สน้เต้ีย (Flats Shoes) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเสริมบุคลิกใหผู้บ้ริโภค ไดส้วยดูดี การเลือกรองเทา้

คู่โปรดจึงเป็นท่ีตอ้งใส่ใจอย่างยิ่ง ปัจจุบนัมีรองเทา้ให้ผูบ้ริโภค ไดเ้ลือกอย่างหลากหลาย อีกทั้งหลายแบรนด์ยงั

ออกแบบมาใหส้วมใส่สบาย ไดท้ั้งความสวยงามและช่วยการป้องกนัสุขภาพเทา้อีกดว้ย และยงัโดดเด่นดว้ยการนาํ

นวตักรรมท่ีมีความสมดุลของความสูงระหว่างส้นกบัพ้ืน รองเทา้ มี (Comfort Arch) ท่ีหนุนรองรับอุง้เทา้ ทาํให้

รองรับแรงกระแทกบริเวณโคง้ของอุง้เทา้และกระจายนํ้าหนกัท่ีตกลงบนเทา้ อย่างสมํ่าเสมอ การดีไซน์สวยเรียบ

คลาสสิก มีให้เลือกสีมากมาย และดว้ยลกัษณะท่ีสวมใสง่าย เหมาะสมกบัการทาํกิจกรรม ท่ีจะตอ้งการความ

คล่องตวัหรือไม่เป็นทางการมากหนกั ซ่ึงตลาดรองเทา้สน้เต้ีย (Flats Shoes) ในธุรกิจคา้ปลีกแบบสมยัใหม่ (Modern 

Trade) นั้นโดยส่วนใหญ่แลว้จะจาํหน่ายอยู่ในแผนกรองเทา้สตรี ซ่ึงจะจดัจาํหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรดเทสโก ้

โลตสั และบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากในการจดัจาํหน่าย และขยายข้ึนอย่างกวา้งขวาง และทาํให้

รองเทา้ส้นเต้ียท่ีนาํเขา้มาจดัจาํหน่ายในโมเดิร์นเทรดนั้นจึงมีความหลากหลาย ทั้งเนน้ท่ีราคา และท่ีแบรนดสิ์นคา้ 

รวมทั้งเนน้ความเป็นแฟชัน่ และผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาเช่าสถานท่ีจดัจาํหน่าย ซ่ึงในส่วนของราคานั้นอยู่ระหว่าง 

129-499 บาท ทาํใหผู้บ้ริโภคนั้นใหค้วามสนใจท่ีจะเลือกซ้ือรองเทา้ส้นเต้ีย ในโมเดิร์นเทรดมากยิ่งข้ึน เพราะโดย

ส่วนใหญ่เนน้ท่ีคุณภาพ สวมใส่สบาย รูปแบบท่ีดูทนัสมยั ทาํใหก้ลุ่มสตรี ถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในครอบครัว

และสังคมสูง ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมกลุ่มสตรีนั้นแตกต่างจากในอดีต เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้ม 

ความเปล่ียนแปลงในสังคมท่ีกลุ่มสตรีไดมี้การยอมรับมากยิ่งข้ึนปัจจุบนั ทาํให้กลุ่มสตรีนั้นทาํงานนอกบา้นมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากทุกสาขาอาชีพ จากการทาํงานหลากหลายบทบาททาํใหก้ลุ่มสตรีมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน

ต่างจากในอดีต และการเขา้สงัคมทาํใหก้ลุ่มสตรีมีการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม ดงันั้น

กลุ่มสตรีจึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้สูงนั้นเอง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบั

ความสวยความงาม ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยม ผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีจาํนวนนอ้ยหายาก 

ซ่ึงรองเทา้สน้เต้ีย ถือไดว้า่เป็นสินคา้จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นปัจจุบนั แต่ละบุคคลจะตอ้งมีหลากหลายคู่เพ่ือไวเ้ลือกใช้

ในหลากหลายโอกาสและส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดรองเทา้ส้นเต้ีย แฟชัน่สามารถเลือกซ้ือไดต้ลอดเวลาท่ีมีกระแสความนิยม

เกิดข้ึนในแต่ละโอกาส 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการกาํหนดตําแหน่งในตลาด 

(STP Marketing) 

     ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ (Total customer satisfaction) ความพอใจหลงัการซ้ือของลูกคา้ข้ึนอยู่กบัการ

ปฎิบติัท่ีเป็นไปตามความคาดหวงั โดยทัว่ไปแลว้ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดง

ความยินดีหรือผิดหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชสิ้นคา้หรือบริการกบัความคาดหวงั 

ถา้ผลจากการใชสิ้นคา้หรือบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัลูกคา้ก็จะไม่พอใจ แต่ถา้ผลลพัธ์เป็นไปตามความคาดหวงั

ลูกคา้กพ็อใจ และถา้ผลลพัธ์มีค่าเกินความคาดหวงัลูกคา้กย็ิ่งพอใจมากข้ึน Philip Kotler (2003: 82) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎกีารแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Segmenting consumer) 

     การแบ่งส่วนตลาดตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดตาม

ประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑต์วัแปรทางประชากรศาสตร์ เป็นตน้ว่า อายุ เพศ 

ขนาดครอบครัว วฎัจักรชีวิตครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ และสัญชาติ ตัวแปรทาง

ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด เหตุผลหน่ึงก็คือ เป็นความตอ้งการและ

ความพอใจของผูบ้ริโภค รวมทั้ง อตัราการใชผ้ลิตภณัฑม์กัจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์สูง 

หรืออีกเหตุผลหน่ึงก็ คือ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ใชเ้ป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดง่ายกว่าตวัแปรอ่ืน แมว้่า

ตลาดเป้าหมายจะไม่สามารถอธิบายคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได ้(เช่น บุคลิกภาพหรือประเภท) แต่การกล่าว

อา้งถึงคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ก็ยงัเป็นส่ิงจาํเป็น เพ่ือท่ีจะใหท้ราบถึงขนาดตลาดเป้าหมายและส่ือท่ีจะใช้

ใหเ้กิดประสิทธิผล Philip Kotler (2003: 373) 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 

     การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้

ของผูบ้ริโภคโดยใชค้าํถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ค็อตเลอร์, ฟิลลิป (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน,์ 2552) 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4P’s) 

     การแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดออกเป็น ระดบัแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional 

Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้ (Brands) แบบท่ีเคย

มุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วามสาํคญักบัส่วประสมการตลาด คอ็ตเลอร์, ฟิลลิป (2546) 
 

2.5 แนวคิดและทฤษฎรูีปแบบการดําเนินชีวติ (AIOs) 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyls) คือ โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลา การใช้จ่ายเงินของ

ผูบ้ริโภค รูปแบบการดาํเนินชีวิตเป็นตวัท่ีมีผลต่อดา้น กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น 

(Opinions) ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี และยงัสามารถบ่งบอกถึงค่านิยมของผูบ้ริโภคผ่านมาทางกิจกรรมและ
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สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวัผูบ้ริโภค นอกจากน้ี รูปแบบการดาํเนินชีวิต ยงัเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ย่าง

รวดเร็วตามสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นผูศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต นั้นจึงควรท่ี

จะติดตามความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ในปัจจุบนัอยูต่ลอดเพ่ือท่ีจะสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป (Blackwell & Miniard, 1993) 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรที่ศึกษา  คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง กรณีศึกษาเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยทั้ งหมด 10 สาขา 6 เขต คือ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว (เขตวงั

ทองหลาง), เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม 3 (เขตยานนาวา), บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว2 และเทสโก ้

โลตสั สาขาลาดพร้าว (เขตจตุจกัร), บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหวัหมาก บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล3 

(2)  และเทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ (เขตบางกะปิ), เทสโก ้โลตสั สาขาป่ินเกลา้ (เขตบางกอกนอ้ย), บ๊ิกซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ สาขากลัปพฤกษ ์และบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางบอน (เขตบางบอน) ประชากรอายรุะหวา่ง 15-60 ปี 

จาํนวนทั้งหมด 248,317 คน (ขอ้มูลระบบสถิติทางการทะเบียน) 

     กลุ่มตัวอย่าง กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีมีความ

คลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน แต่ดว้ยขอ้จาํกดั

ดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูล จึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอย่าง อน่ึง เม่ือลดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลง จะ

ไดค่้าความคลาดเคล่ือนใหม่เป็น ±6.93% 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ตวัอย่าง จากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ีย

สําหรับผูห้ญิง ทาํการแจกแบบสอบถามจากไฮเปอร์มาร์เก็ต จาํนวน 6 เขต และจาํนวน 11 สาขา ในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ในช่วงวนัจนัทร์- อาทิตย ์ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม 2559 ช่วงเวลา 10.00-

20.00 น. 

     การวิเคราะห์ข้อมูล ใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการแบ่งส่วนตลาดโดยใชวิ้ธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way 

ANOVA และทาํการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือในการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้สน้เต้ียสาํหรับผูห้ญิง 

     จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-34 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 

สถานภาพโสดจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และมีรายไดเ้ฉล่ีย10,000-19,999 บาท

จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 พฤติกรรมส่วนใหญ่มีรองเทา้ส้นเต้ียสําหรับผูห้ญิง ณ ปัจจุบนัจาํนวน 3-5 คู่ 

จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ในช่วง 1-3 เดือนท่ีผ่านมาท่านซ้ือรองเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง 1 คร้ัง จาํนวน 80 

คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยทัว่ไปซ้ือรองเทา้ส้นเต้ียสําหรับผูห้ญิงจาํนวน 1 คู่/คร้ัง จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
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71.00 และซ้ือรองเทา้สน้เต้ียสาํหรับผูห้ญิงคร้ังล่าสุดราคา 201 – 300 บาท/คร้ัง จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

เลือกซ้ือรองเท้าส้นเต้ียจากสถานท่ีห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุดจาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 เลือกซ้ือ

รองเทา้แตะมากท่ีสุดจาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 

     ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์

รองเทา้ส้นเต้ียสําหรับผูห้ญิง โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตกรณีศึกษาเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีอยู่

ในระดบัสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.40 ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.31 ดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ีย 4.26 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.19 ดา้นความสนใจ มีค่าเฉล่ีย 4.09 และท่ีมีความพึง

พอใจปานกลาง ดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นความคิดเห็น มีค่าเฉล่ีย 3.75 เม่ือพิจารณาตามปัจจยัย่อยในแต่ละ

ดา้นนั้นพบวา่ มีดงัต่อไปน้ี 

     ด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ รองเทา้

สวมใส่สบาย มีค่าเฉล่ีย 4.40 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ รองเทา้มีสีสนัสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.72 

     ด้านราคา ปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์รองเท้าส้นเต้ียสําหรับผูห้ญิง มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพของรองเทา้ มีค่าเฉล่ีย 4.26 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ รองเทา้ท่ีขายในไฮเปอร์มาร์เก็ต 

มีราคาถูกกวา่ ร้านขายรองเทา้อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 3.36 

     ด้านสถานที่การจดัจาํหน่าย ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้สน้เต้ียสาํหรับผูห้ญิง มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 

คือ มีรองเทา้ใหท้ดลองสวมใส่ก่อน มีค่าเฉล่ีย 4.31 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ มีการตกแต่งพ้ืนท่ีการขาย 

ภายในร้านท่ีสวยงาม น่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.36 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 

คือ มีการลดเปอร์เซ็นราคารองเทา้ (เช่น 20%, 30%, 50%) มีค่าเฉล่ีย 4.19 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การ

แจก แถม (เช่น ซ้ือ 1 แถม 1) มีค่าเฉล่ีย 3.65 

     ด้านกจิกรรม ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านชอบ

ไปท่องเท่ียวในวนัหยดุพกัผอ่น มีค่าเฉล่ีย 3.83 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ท่านชอบใชเ้วลาอยูก่บัตวัเองตาม

ลาํพงัเงียบๆ มีค่าเฉล่ีย 3.32 

     ด้านความสนใจ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้

ความสนใจดูแลสุขภาพร่างกายใหมี้รูปร่างท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.09 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การใหค้วามสนใจ

เร่ืองราวในแวดวงบนัเทิง มีค่าเฉล่ีย 3.28 

     ด้านความคิดเห็น ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ การ

โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์มีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.75 และระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด 

คือ การท่องเท่ียวกลางคืนเป็นสีสนัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของชีวิต มีค่าเฉล่ีย 2.99 

     ส่วนที่ 2 การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้สน้เต้ียสาํหรับผูห้ญิง โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซ่ึงจากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้สน้

เต้ียสาํหรับผูห้ญิง สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์อกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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แผนภูมทิี่  1  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา 

 
 

แผนภูมทิี่  2  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในสถานท่ีการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 

แผนภูมทิี่  3  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
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แผนภูมทิี่  4  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นความคิดเห็น 

 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค

ผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสําหรับผูห้ญิง ซ่ึงในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าทั้ง 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ยงัเป็น

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง ใหร้ะดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากถึงปานกลาง มีค่า

มากกวา่ 2.5  ซ่ึงนบัเป็นจุดแขง็ในบางปัจจยั 

     ทั้งน้ี จากประเดน็ปัญหาท่ีมีการสาํรวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้ส้นเต้ียสาํหรับผูห้ญิง อาจมี

สาเหตุจาก 7 ปัจจยัดงักล่าวมาขา้งตน้ ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดปัจจยัย่อยเร่ือง รองเทา้สวมใส่สบาย รองลงมา

คือ รองเทา้มีความทนทาน และรองเทา้นํ้ าหนกัเบา ควรจะรักษามาตรฐานผลิตภณัฑต่์อไป และในส่วนท่ีมีระดบั

ความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัยอ่ยเร่ือง รองเทา้มีสีสนัสวยงาม รองลงมาคือ มีขนาดรองเทา้ใหเ้ลือกหลากหลาย ควรจะ

มีการพฒันาหรือปรับปรุงในส่วนของการออกผลิตภณัฑท่ี์มีสีสันใหเ้ลือกหลากหลายมากข้ึน และขนาดรองเทา้ให้

เลือกหลากหลาย ก็ใหพ้นกังานแนะนาํสินคา้ ค่อยมัน่ตรวจสอบว่ามีขนาดรองเทา้รูปแบบใดขาดไป เพ่ือทาํการสั่ง

สินคา้เขา้มาเพ่ิมเติมหนา้ร้าน เป็นการลดโอกาสในการขาย 

ด้านราคา เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดปัจจยัย่อยเร่ือง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ

รองเทา้ รองลงมาคือ รองเทา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ควรจะรักษามาตรฐานในการเลือกวตัถุดิบในการนาํมาผลิต

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ทั้งยงัมีราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงเพ่ิมระดบัราคาใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป และ
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ในส่วนท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัยอ่ยเร่ือง รองเทา้ท่ีขายในไฮเปอร์มาร์เก็ต มีราคาถูกกว่าร้านขายรองเทา้

อ่ืนๆ ควรจะมีการใหพ้นกังานขายหรือฝ่ายการขายออกไปสาํรวจราคาตลาดท่ีเป็นคู่แข่งขนักบัราคาไฮเปอร์มาร์เก็ต

โดยตรง เพ่ือนาํขอ้มูลกลบัมาวางแผนในส่วนของราคา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั 

ด้านสถานที่การจัดจําหน่าย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดปัจจยัย่อยเร่ือง มีรองเทา้ให้

ทดลองสวมใส่ก่อน ควรจะรักษามาตรฐานในการใหบ้ริการเก่ียวกบัการทดลองสินคา้ต่อไป และในส่วนท่ีมีระดบั

ความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัย่อยเร่ือง การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัรองเทา้ของพนกังาน ควรจะมีการปรับปรุงหรือพฒันา 

โดยจดัอบรมหรือเวิร์คช็อปใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑร์องเทา้กบัพนกังาน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดปัจจยัย่อยเร่ือง มีการลดเปอร์เซ็น

ราคารองเทา้ (เช่น 20%, 30%, 50%) ควรจะทาํการศึกษาต่อไปเก่ียวกบัการลดราคาของสินคา้ ว่าผูบ้ริโภคช่ืนชอบ

ในการลดราคาก่ีเปอร์เซ็น และในส่วนท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัย่อยเร่ือง การแจก แถม (เช่น ซ้ือ 1 แถม 

1) ควรจะตอ้งทาํการศึกษาและปรับปรุงจากการแจก แถม (เช่น ซ้ือ 1 แถม 1) เป็นการซ้ือ รองเทา้ 1 คู่ ฟรีถุงเทา้ 1 คู่ 

หรือถุงน่อง 1 คู่ แทน 

ด้านกิจกรรม เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดปัจจยัย่อยเร่ือง ชอบไปท่องเท่ียวในวนัหยุด

พกัผ่อน ควรจะตอ้งมีออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถสวมใส่ไปตลอดทั้งวนั เพ่ือรองรับกบัการทาํกิจกรรมของ

ผูบ้ริโภค และในส่วนท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัย่อยเร่ือง ชอบใชเ้วลาอยูก่บัตวัเองตามลาํพงั ควรจะตอ้งมี

การศึกษาเพ่ิมเติมวา่โดยปกติผูบ้ริโภคลกัษณะแบบน้ีช่ืนชอบรองเทา้รูปแบบไหนเป็นพิเศษ เพ่ือจะไดต้อบโจทยไ์ด้

ตรงตามความตอ้งการ 

ด้านความสนใจ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดปัจจยัยอ่ยเร่ือง การใหค้วามสนใจดูแลสุขภาพ

ร่างกายใหมี้รูปร่างท่ีดี ควรจะมีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เนน้ไปในเร่ืองของสุขภาพเทา้ โดยอาจจะออกแบบพ้ืนรอง

รองเทา้ใหมี้ความนุ่มในการสวมใส่ และทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการสวมใส่แลว้ทาํใหดู้ดีไปดว้ย และในส่วนท่ีมี

ระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัย่อยเร่ือง การใหค้วามสนใจเร่ืองราวแวดวงบนัเทิง (เช่น ข่าวซุบซิบศิลปิน-ดารา) 

ควรจะทาํการศึกษาต่อวา่ในการโฆษณาโดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นศิลปิน-ดารานั้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 

ด้านความคิดเห็น เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดับความพึงพอใจสูงสุดปัจจัยย่อยเร่ือง การโฆษณาและการ

ประชาสัมพนัธ์มีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ ควรจะมีการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ในการออกผลิตภณัฑ์

ใหม่ หรือกิจกรรม อีเวน้ท ์ใหก้บัผูบ้ริโภคไดรั้บรอง และในส่วนท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุดปัจจยัย่อยเร่ือง การ

ท่องเท่ียวกลางคืนเป็นสีสันท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของชีวิต ควรจะทาํการศึกษาต่อว่าผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีสวมใส่รองเทา้

รูปแบบ หรือประเภทใดต่อไป 

กลุ่มที่ 1 “กลุ่มช่ืนชอบดา้นส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต” เป็นกลุ่มท่ีมีความพึง

พอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถบริหารจดัการได้
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ดีท่ีสุด และการท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัท่ีสูงสุดนั้น ก็ไม่ควรมีการหยุดพฒันาหรือ

รักษาระดบัมาตราฐานในดา้นต่างๆ ควรจะมีการศึกษาและพฒันาปรับปรุงในปัจจยัดา้นต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคนั้นไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการ ตลอดจนเป็นการสร้างความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑอี์ก

ดว้ย ซ่ึงควรจะมีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สามารถสวมใส่ในวนัทาํงาน และในวนัท่ีตอ้งทาํกิจกรรมไดใ้นคู่เดียว 

กลุ่มที่ 2 “กลุ่มช่ืนชอบกิจกรรมและความสนใจ” เป็นกลุ่มท่ีไม่มีความพึงพอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสม

ทางการตลาดและรูปแบบการดาํเนินชีวิต แต่เป็นกลุ่มท่ีชอบทาํกิจกรรมในเวลาวา่งในการท่องอินเตอร์เน็ต และการ

ให้ความสนใจเร่ืองราวในแวดวงบนัเทิง (เช่นข่าวซุบซิบศิลปิน-ดารา) ซ่ึงสําหรับผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีควรเพ่ิมหรือ

พฒันาสถานท่ีการจดัจาํหน่ายในช่องทาง “ออนไลน์” และทาํการโฆษณาผลิตภณัฑผ์่านช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบั “ซุบซิบศิลปิน-ดารา” เป็นหลกั 

            กลุ่มที่ 3 “กลุ่มช่ืนชอบผลิตภณัฑ”์ เป็นกลุ่มท่ีไม่มีความพึงพอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาด

และรูปแบบการดาํเนินชีวิต แต่เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสาํหรับผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีควรมีการ

ออกแบบและพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ ์อาจจะส่งผลในดา้นยอดขายท่ีดีข้ึนในส่วนของ

การออกแบบรองเทา้ท่ีใหน้ํ้าหนกัของรองเทา้ท่ีเบา เหมาะสาํหรับในการสวมใส่และการเคล่ือนไหว  
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การจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริโภคทีซ้ื่อสินค้าในห้างไฮเปอร์มาร์เกต็กบักลุ่มผู้บริโภคทีซ้ื่อสินค้า

ในห้างซุปเปอร์มาร์เกต็ โดยใช้ปัจจัยด้านความพงึพอใจทีม่ีต่อส่วนประสมการค้าปลกี 

Differentiate between consumer hypermarket and consumer supermarket in  

retailing mix by used satisfactions factor 

พงศธร สัณห์ศักดิ์สิทธ์ิ1 และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

Pongsathorn Sansaksit and Ph.D.Pantitra Putamanonda  

 

 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตและกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  นอกจากน้ียงัเพ่ือ

คน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ต  กบักลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน  200  ตวัอยา่ง  และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นความ

พึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการค้าปลีกของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต  ได้แก่  ปัจจัยด้าน

องคป์ระกอบการส่ือสาร  ส่วนปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ใน

หา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นการคดัสรรสินคา้  และในส่วนของปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีสามารถใชใ้น

การจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม  ไดแ้ก่  มีการโฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางหนงัสือพิมพ์ท่ีชดัเจน  สินคา้

อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายมีราคาถูกกวา่หา้งอ่ืน  มีขั้นตอนการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว  มีการตกแต่งภายในหา้งท่ีสวยงาม

และมีการคดัสรรสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ    คาํสาํคัญ : ไฮเปอร์มาร์เกต็ , ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

 

Abstract 

     The purpose of this research was to study satisfactions factors that affect to the consumer’s decision and also 

study to classify the consumer between Hypermarket and Supermarket. The instruments used in the study was a 

questionnaire from 200 samples group. The results of this study found that for hypermarket the satisfactions factor 

was communication. In case of supermarket found that the satisfactions factor was good products selection. About 

the satisfactions factor which can classify to both consumer groups were advertising through printing media, 

cheaper price, fast payment process, attractive decorating and also always updating for meeting consumer’s 

demand.    Keywords : Hypermarket , Supermarket 
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1.บทนํา 

     บริษทั Canned ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคา้ประเภทอาหารกระป๋องและนาํสินคา้ท่ีผลิตเขา้ไปวางขายในห้าง

ไฮเปอร์มาร์เก็ตและห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยยอดขายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้าง

ไฮเปอร์มาร์เก็ต 80 % และอีก 20 % จะอยู่ในส่วนของห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  แต่เม่ือนาํยอดขายเปรียบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนักบัปี 2557  จะพบว่ายอดขายในปี 2558 ติดลบจากปี 2557 อยู่ 10 %  ดงันั้นทางฝ่ายการตลาดจึง

เตรียมทาํแผนการตลาดใหม่เพ่ือนาํมาใชใ้นปีพ.ศ. 2559  โดยแผนการตลาดท่ีจะนาํมาใชจ้ะเนน้การเป็นคู่คา้  ซ่ึงต่าง

จากเดิมท่ีทาํแต่โปรโมชัน่เพียงอยา่งเดียว  โดยบริษทัจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัหา้งในการทาํการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย

ไม่ว่าจะเป็นการส่งพนกังานจดัเรียงสินคา้เขา้ไปช่วยจดัเรียงสินคา้  การเลือกสินคา้และออกแบบชั้นวางเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการขาย  และยงัเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัหา้งในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในสาขา  รวมไปถึงสถานท่ีต่าง ๆ เช่น  

สถานีรถไฟฟ้าและป้ายรถเมล ์ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาเพ่ือการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยใชปั้จจยัดา้น

ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีก  โดยการศึกษาคร้ังน้ีก็จะช่วยเป็นแนวทางในการทาํแผนการตลาดให้

เหมาะสมกบัหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตและหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยจะทาํใหเ้ขา้ใจผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์

มาร์เกต็และผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เกต็มากยิ่งข้ึน  และยงัสามารถนาํผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุง

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม และยงัเพ่ือ

คน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตกบักลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยประโยชน์ของงานวิจยัคร้ังน้ีจะช่วยให้รับรู้ถึงปัญหาและความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มทั้งยงัสามารถช่วยกาํหนดทางเลือกในการวางแผนดาํเนินการทางการตลาดให้ตรง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และช่วยในการวิเคราะห์และจาํแนกผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตกบั

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เกต็  เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษทั 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     Michael Levy and Barton Weitz ( 2550 )  ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัทฤษฏีส่วนประสมการคา้ปลีก 

การบริการลูกคา้  คือ  การปฏิบติัหรือการใหบ้ริการตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน 

ทาํเลท่ีตั้ง  คือ  การพิจารณาเลือกทาํเลของร้านคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจแต่ละประเภท 

การตกแต่งร้านและการจดัแสดงสินคา้  คือ  เป็นการสร้างความรู้สึกภายในร้านให้เป็นท่ีน่าสนใจและจะดึงดูดให้

ผูบ้ริโภคอยากจะเดินเขา้มาภายในร้าน 

การคดัสรรสินคา้  คือ  การทาํใหสิ้นคา้ในร้านมีความหลากหลายในประเภทสินคา้  เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ไดต้ามความตอ้งการ 

การตั้งราคา  คือ  การกาํหนดราคาของสินคา้ใหเ้หมาะสม  เพราะราคาของสินคา้ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการตลาด  

เน่ืองจากกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับการแข่งขนั 

องคป์ระกอบการส่ือสาร  คือ  การวางแผนโดยจะใชกิ้จกรรมการส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบร่วมกนั 
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     ( มนสัวี  โสตถิโภคา, 2550 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ ส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  

ในจงัหวดัพะเยา ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดพ้บว่าปัจจัยส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญั  ไดแ้ก่  ปัจจยัในดา้นของการท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกท่ีหลากหลาย  การท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดี  และการ

ท่ีสินคา้มีราคาถูก 

     ( ศิริ  วงศภ์าติกะเสรี, 2550 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภค  ในกรุงเทพมหานคร ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดพ้บวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุดคือ  พนงังานในร้านมีความสุภาพเรียบร้อย  ความหลากหลายของสินคา้  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ  มี

สินคา้วางขายครบไม่ขาดตลาด  มีการทาํโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ  และมีรูปแบบและวิธีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ 

     ( ศุภนารี  สุธารส, 2552 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก  ในจงัหวดัเชียงใหม่ ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดพ้บว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ  คุณภาพของสินคา้  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ  มีท่ีจอดรถท่ีสะดวก  มี

การทาํโปรโมชัน่ลดราคาหรือมีการแถมสินคา้  พนงังานในร้านมีความน่าเช่ือถือ  และมีการจดัโชวสิ์นคา้ท่ีน่าสนใจ 

     ( ณัฐพร  บุญญาสัย, 2553 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการเลือก

ร้านจาํหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของลูกคา้ในหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาลาํพูน ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดพ้บวา่ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ  การมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย  การท่ีมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน  การท่ีร้านคา้มี

ทาํเลท่ีตั้งท่ีดีมองหาไดช้ดัเจน  และการท่ีมีพนกังานคอยใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน 

     ( ปัทมวรรณ  เก้ือโกมลเดช, 2554 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ การศึกษาส่วนประสมการคา้ปลีกของ

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภคัดีของลูกคา้  ในเขตกรุงเทพมหานคร ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ี

ไดพ้บวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ  ส่ิงอาํนายความสะดวกภายในหา้ง  มีสินคา้ท่ีทนัสมยั  สะดวกในการ

เดินทาง  การชาํระดว้ยบตัรเครดิต  ในหา้งดูสวยงาม  และสิทธิประโยชนส์าํหรับบตัรสมาชิก 

     ( อรไพลิน  ตั้งวรธรรม, 2554 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการคา้

ปลีกของร้านแบงค์ฮาร์ดแวร์  จงัหวดัเชียงใหม่ ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดพ้บว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ  การมีขั้นตอนในการสัง่ซ้ือท่ีง่ายและรวดเร็ว  ราคาของสินคา้มีความยืดหยุน่ข้ึนอยู่กบัปริมาณ

การสัง่ซ้ือสินคา้  ทาํเลท่ีตั้งของร้านสามารถมองหาไดง่้าย  และพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดี 

     ( ชนตัร  โกวิทสิทธินนัท,์ 2556 )  ไดมี้การทาํวิจยัเพ่ือศึกษาเร่ือง  “ ความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม  ของผูท่ี้อาศยัในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศยัรวม  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปี 

2557 ”  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดพ้บว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ  สินคา้มีคุณภาพดี  ราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ  ร้านคา้มีเวลาเปิดและปิดท่ีแน่นอน  ร้านคา้มีการโฆษณาใหข้อ้มูลอย่างต่อเน่ือง  และ

พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

 

3.วธีิการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคในหา้งไฮเปอร์มาร์เกต็และผูบ้ริโภค

ท่ีมาซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  ทั้งเพศชายและเพศหญิงตั้งแต่วยัเรียนจนถึงวยัทาํงาน  ท่ีมีอายุระหว่าง 16 – 

55 ปี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีจะมีกาํลงัซ้ือ 
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     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตและผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือ

สินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  ทั้งเพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอายุระหว่าง 16 – 55 ปี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

ผูท้าํวิจยัไดท้าํการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คนโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ( 1970 )   แต่

เน่ืองจากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีมีระยะเวลาท่ีค่อนขา้งจาํกดั  ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงขอลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ

จาํนวน 200 คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใหผ้ล ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี ±6.93%  

โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางสถิติท่ีนาํมาใชใ้นงานวิจยั 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะอยู่ในรูปแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี ( Area Cluster Sampling )  ซ่ึงผูท้าํวิจยัไดแ้บ่งกลุ่มพ้ืนท่ี

ออกเป็น  6  กลุ่มและทําการจับฉลาด  โดยในแต่ละกลุ่มพ้ืนท่ีจะจับฉลากข้ึนมา  2  เขตและทําการเลือก

หา้งสรรพสินคา้ท่ีอยูใ่นเขตนั้น ๆ  เพ่ือออกเกบ็ขอ้มูล 

     สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล  เม่ือทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบทั้ งหมดแลว้ผูท้าํวิจัยจะนาํข้อมูลมา

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  1.วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม  โดยแจกแจงจาํนวน  ค่าความถ่ีและหาค่าร้อยละ  2.ศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม

การคา้ปลีกของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต  โดยการหาค่าเฉล่ีย ( Mean ) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( Standard Deviation )  3.ศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยการหาค่าเฉล่ีย ( Mean ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )  

4.เปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้

ในหา้งไฮเปอร์มาร์เกต็  กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เกต็  โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว ( One – way Analysis of  Variance )  และ Discriminant Analysis 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าในห้าง

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  ไดแ้ก่  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  มีทาํเลท่ีตั้งท่ีดีทาํให้มองหาไดง่้าย  มีการจดัเรียงสินคา้ตามหมวดหมู่  

สินคา้ประเภทอาหารกระป๋องมีคุณภาพดี  มีการลดราคาสินคา้ตามเทศกาลต่าง ๆ และมีการโฆษณาราคาสินคา้ทาง

ทีวีท่ีชดัเจน  ส่วนปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์

มาร์เกต็  ไดแ้ก่  มีการใหท้ดลองสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ  มีสาขาใกลบ้า้นทาํใหเ้ดินทางสะดวก  มีการตกแต่งภายใน

หา้งท่ีสวยงาม  มีสินคา้ประเภทอาหารกระป๋องใหเ้ลือกหลากหลาย  มีป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชดัเจนและมีการแจง้

เง่ือนไขสิทธิประโยชน์ท่ีชดัเจน  และในส่วนของปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภค

ทั้ง 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  มีการโฆษณาราคาสินคา้ผา่นส่ือทางหนงัสือพิมพท่ี์ชดัเจน  สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายมีราคา

ถูกกวา่หา้งอ่ืน  มีขั้นตอนการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว  มีการตกแต่งภายในหา้งท่ีสวยงามและมีการคดัสรรสินคา้ท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 

     ผลจากการศึกษาการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต  กบักลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เกต็  เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จะพบวา่  ดา้นความพึง

พอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ต  พบวา่ในดา้นการคดัสรรสินคา้

ท่ีมีคุณภาพท่ีดีมีความสอดคลอ้งกบัคุณศุภนารี สุธารส  ( 2552 ) และคุณชนตัร โกวิทสิทธินนัท์ ( 2556 )  แต่พบ
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ความไม่สอดคลอ้งกนัในดา้นการตั้งราคา  เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินคา้จะให้

ความสําคญักบัการลดราคาตามเทศกาลต่าง ๆ  ซ่ึงจะแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์และ

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม  เน่ืองจากผูบ้ริโภค 2 กลุ่มน้ีจะให้ความสําคญัในเร่ืองของราคาท่ี

เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้มากกว่า  ส่วนในดา้นทาํเลท่ีตั้งโดยมีทาํเลท่ีตั้ งท่ีดีทาํให้มองหาไดง่้ายมีความ

สอดคลอ้งกบัคุณอรไพลิน ตั้งวรธรรม ( 2554 )  แต่พบความไม่สอดคลอ้งกนัในดา้นการบริการลูกคา้  เน่ืองจาก

สินคา้ประเภทฮาร์ดแวร์จาํเป็นจะตอ้งมีพนักงานท่ีคอยให้ความรู้และให้บริการมากกว่าสินคา้ประเภทอุปโภค

บริโภค  ส่วนดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต  

พบว่าในดา้นการคดัสรรสินคา้โดยมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายมีความสอดคลอ้งกับ คุณมนัสวี โสตถิโภคา ( 

2550 ) , คุณศิริ วงศภ์าติกะเสรี ( 2550 ) และคุณณัฐพร บุญญาสัย     ( 2553 )  แต่พบความไม่สอดคลอ้งกนัในดา้น

การตั้งราคา  เน่ืองจากผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัจะใหค้วามสาํคญักบัราคาท่ีถูกมากกว่าผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร  และผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค  ส่วนในดา้นการตกแต่งและการจดัแสดงสินคา้โดยมี

การตกแต่งภายในห้างท่ีสวยงามมีความสอดคลอ้งกับคุณปัทมวรรณ เก้ือโกมลเดช ( 2554 )  แต่พบความไม่

สอดคลอ้งกนัในดา้นการคดัสรรสินคา้  เน่ืองจากปัจจุบนัสินคา้ส่วนมากจะมีนวตักรรมท่ีไม่แตกต่างกันทาํให้

ผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจในเร่ืองของการมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายมากกวา่ 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     1.ปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  3  อนัดบั  ไดแ้ก่  มีการ

โฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางทีวีท่ีชดัเจน  มีการลดราคาสินคา้อุปโภคบริโภคตามเทศกาลต่าง ๆ  มีการจดัเรียง

สินคา้อุปโภคบริโภคตามหมวดหมู่  และปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตเกิดความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด  3  อนัดบั  ไดแ้ก่  มีขั้นตอนการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว  มีสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่  สะดวกในการเดินทาง

ดว้ยรถไฟฟ้า  โดยผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถใหข้อ้เสนอแนะในการวางแผนการตลาดสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

สินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เกต็ได ้ 2  รูปแบบ  คือ 

     แผนการตลาดแบบรุก 

     ด้านการโฆษณาราคาสินค้าผ่านส่ือทางทีวีท่ีชัดเจน  บริษทัควรมีการกาํหนดและเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการทาํ

การตลาดกบัหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ต  และทาํการโฆษณาราคาสินคา้หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ ร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้ผา่น

ส่ือทางทีวี 

     ดา้นการลดราคาสินคา้อุปโภคบริโภคตามเทศกาลต่าง ๆ  นอกจากบริษทัจะมีการโฆษณาสินคา้แลว้  บริษทั

จะตอ้งมีการทาํการส่งเสริมการตลาด  โดยการลดราคาสินคา้ตามเทศกาลต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของสินคา้ 

     ดา้นการจดัเรียงสินคา้อุปโภคบริโภคตามหมวดหมู่  นอกจากการทาํการส่งเสริมการตลาดแลว้  บริษทัควรจะมี

การทาํงานร่วมกบัห้างสรรพสินคา้ในการกาํหนดพ้ืนท่ีหรือจุดวางสินคา้ให้เหมาะสม  เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถ

มองเห็นสินคา้ของเราไดง่้าย 
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     แผนการตลาดแบบรับ 

     ดา้นการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว  ในส่วนน้ีบริษทัอาจจะมีการแชร์ขอ้มูลกบัหา้งไฮเปอร์มาร์เกต็วา่ขั้นตอนในการชาํระ

เงินท่ีรวดเร็ว  จะมีผลกบัความพึงพอใจและการตดัสินใจในการเลือกหา้งสรรพสินคา้  ดงันั้นถา้หา้งสามารถนาํเอา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือพฒันาระบบใหดี้ข้ึนก็จะมีส่วนช่วยในการแย่งส่วนแบ่งของผูบ้ริโภคจากหา้งซุปเปอร์มาร์

เกต็และทาํใหมี้ยอดขายเพ่ิมข้ึน 

     ดา้นสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่  บริษทัควรมีการคิดคน้และผลิตสินคา้ใหม่ท่ีมีความแตกต่างหรือจะเป็นการ

พฒันาสินคา้เดิมใหเ้กิดความแตกต่างมากข้ึน  เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่ง 

     ดา้นความสะดวกในการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้า  ในส่วนน้ีบริษทัจะสามารถทาํไดโ้ดยการแชร์ขอ้มูลให้กบัห้าง

ไฮเปอร์มาร์เก็ตว่าการเดินทางมาห้างสรรพสินคา้โดยรถไฟฟ้าก็มีผลกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  ดงันนั้นใน

อนาคตหากจะมีการเปิดสาขาใหม่ควรมีการคาํนึงถึงการเดินทางโดยรถไฟฟ้าดว้ย  เพราะอาจจะเป็นอีกปัจจยัท่ีทาํ

ใหมี้ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน 

     2.ปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ตเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  3  อนัดบั  ไดแ้ก่  มีการ

ใหท้ดลองสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  มีสินคา้อุปโภคบริโภคประเภทอาหารกระป๋องใหเ้ลือกหลากหลาย  มีป้าย

แสดงราคาสินคา้ท่ีชดัเจน  และปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เกต็เกิดความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

3  อนัดบั  ไดแ้ก่  สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายมีราคาถูกกว่าหา้งอ่ืน  มีการโฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางทีวีท่ี

ชัดเจน  มีการโฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางหนังสือพิมพ์ท่ีชัดเจน  โดยผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถให้

ขอ้เสนอแนะในการวางแผนการตลาดสําหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตได ้  2  รูปแบบ  คือ  

แผนการตลาดแบบรุก  และแผนการตลาดแบบรับ 

     แผนการตลาดแบบรุก 

     ดา้นการใหท้ดลองสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  บริษทัควรมีการจดัชิมหรือทดลองสินคา้ในแต่ละหา้งซุปเปอร์

มาร์เกต็  โดยบริษทัควรจะเลือกสินคา้ท่ีจะทาํการตลาดใหเ้หมาะสมหรือหากบริษทัมีการออกสินคา้ใหม่  ควรมีการ

จดัชิมหรือทดลองสินคา้เพ่ือสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภค 

     ดา้นการมีสินคา้อุปโภคบริโภคประเภทอาหารกระป๋องใหเ้ลือกหลากหลาย  บริษทัควรมีการออกสินคา้ใหม่หรือ

อาจจะเป็นสินคา้ตวัเดิมแต่เปล่ียนรสชาติ  เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ท่ีวางขายในหา้งสรรพสินคา้  เพ่ือเป็น

การเพ่ิมยอดขายอีกทางหน่ึง 

     ดา้นการมีป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชดัเจน  นอกจากบริษทัจะมีการออกสินคา้ใหม่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของ

สินคา้แลว้  ป้ายราคาก็มีส่วนสาํคญัเน่ืองจากถา้หากมีสินคา้เยอะแต่ป้ายราคาไม่ถูกตอ้งก็อาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความสับสนในเร่ืองราคาและอาจจะทาํให้ไปซ้ือของคู่แข่ง  ดงันั้นบริษทัควรมีการแจง้ราคาสินคา้และโปรโมชั่น

ต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งใหก้บัพนกังานจดัเรียงท่ีบริษทัส่งเขา้ไป  เพ่ือใหพ้นกังานจดัเรียงนาํป้ายราคาท่ีถูกตอ้งและชดัเจนมา

ติดใหต้รงกบัสินคา้ 

     แผนการตลาดแบบรับ 

     ดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายมีราคาถูกกว่าหา้งอ่ืน  ในปัจจุบนัราคาขายสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ตจะ

สูงกวา่หา้งไฮเปอร์มาร์เกต็  ดงันั้นในอนาคตบริษทัควรมีการพิจารณากาํหนดราคาสินคา้ในหา้งซุปเปอร์มาร์เก็ตให้

มีความเหมาะสมหรือใกลเ้คียงกบัหา้งไฮเปอร์มาร์เกต็  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและยอดขายในหา้งซุปเปอร์มาร์เกต็ 
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     ดา้นมีการโฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางทีวีท่ีชดัเจน  และมีการโฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางหนงัสือพิมพท่ี์

ชดัเจน  บริษทัควรมีการพิจารณาทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางส่ือทีวีและหนงัสือพิมพ ์ โดยท่ีบริษทั

อาจจะเลือกทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน  เพ่ือประเมิณผลท่ีได ้

     3.ปัจจยัท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ต กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในห้าง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ประกอบไปดว้ย  5  ปัจจยั  ไดแ้ก่  มีการโฆษณาราคาสินคา้ผ่านส่ือทางหนังสือพิมพท่ี์ชัดเจน  

สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายมีราคาถูกกว่าหา้งอ่ืน  มีขั้นตอนการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว  มีการตกแต่งภายในห้างท่ี

สวยงามและมีการคดัสรรสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 

     โดยผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถใหข้อ้เสนอแนะในการวางแผนการตลาด  โดยบริษทัไม่ควรทาํแผนการ

ตลาดเพียงด้านใดด้านหน่ึงเช่น  ถ้าหากบริษัทตัดสินใจใช้งบประมาณทั้ งหมดในการทําการตลาดผ่านส่ือ

หนงัสือพิมพ ์ ประสิทธิภาพท่ีไดจ้ะมาจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตเพียงอยา่งเดียว  ดงันั้นบริษทั

ควรพิจารณาทาํการตลาดในหลาย ๆ ดา้น  เช่น  บริษทัควรใชง้บประมาณส่วนหน่ึงในการทาํการตลาดผ่านส่ือ

หนงัสือพิมพ ์ และใชง้บประมาณอีกส่วนหน่ึงในการซ้ือพ้ืนท่ีในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตและตกแต่งชั้นวางสินคา้ให้

สวยงาม  เพ่ือทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพทั้งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในหา้ง

ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือเพศหญงิ โดยใช้ปัจจยัด้านรูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤตกิรรมการซ้ือ 

และระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่

ทํางาน The segmentation of woman buyer by using the factors about the 

lifestyle, purchasing behavior and the significant level of marketing mix of 

fashion clothes for work. 

ธิดารัตน์ คงประเสริฐ1 และ นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Tidarat Khongprasert and Napawan Kananurak  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเพศหญิง โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

พฤติกรรมการซ้ือ และระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงาน กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ เพศหญิงท่ีซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นสําหรับใส่ทํางาน ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 22-40 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกไม่ชอบการ

สังสรรคแ์ละซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานท่ีมีสีดาํ กลุ่มท่ีสองจะแต่งตวัตามสมยันิยมและพิถีพิถนักบัการแต่ง

กาย และกลุ่มท่ีสามจะทาํงานอยา่งคล่องแคล่ว 

 

คาํสาํคัญ: รูปแบบการดาํเนินชีวิต, พฤติกรรมการซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, แบ่งกลุ่ม 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the segmentation of woman buyer by using the factors about the lifestyle, 

purchasing behavior and the significant level of marketing mix of fashion clothes for work. In part of the sampling 

group of this research, it is 200 women who purchase the fashion clothes for work, are 22-40 years old and live in 

Bangkok area. In conclusion, the research result can be divided into 3 groups, the first group does not prefer to 

party and buy black working fashion cloths. The second group dress modernly and is fastidious with dressing. 

While the third one work agilely. 

 

Keywords: lifestyle, purchasing behavior, marketing mix, group 
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1.บทนํา 

 

     เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มยงัเป็นการบ่งบอก

ถึงภาพลกัษณ์ของผูส้วมใส่ สถานภาพทางสังคมท่ีจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยม ซ่ึงสามารถ

บ่งบอกถึงภาพลกัษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูส้วมใส่ดว้ย ปัจจุบนัเส้ือผา้ไดมี้การพฒันาทั้งคุณภาพและ

รูปแบบท่ีทนัสมยัข้ึน มีใหเ้ลือกตามความตอ้งการของผูส้วมใส่ โดยมีทั้งการสั่งตดัเยบ็ตามร้านตดัเส้ือผา้ทัว่ไป การ

สัง่ตดัโดยเฉพาะจากดีไซนเ์นอร์ท่ีมีช่ือเสียง และการซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํใหเ้กิดการ

ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมของทางฝ่ังตะวนัออกและทางฝ่ังตะวนัตก สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่จึงเปล่ียนแปลงไปตาม

กาลเวลา ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา วฒันธรรมจากต่างประเทศไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นการแต่งกาย 

ในยุคปัจจุบนัน้ีผูห้ญิงให้ความสําคญัมากในการเลือกชุดเพ่ือใส่ไปทาํงานให้เขา้กบับุคลิก ลกัษณะงาน และตาม

สไตลข์องตนเอง อีกทั้งยงัเลือกชุดทาํงานสวยๆ เพ่ือสร้างความมัน่ใจและแรงบนัดาลใจในการออกไปทาํงานอีก

ดว้ย ในอุตสาหกรรมธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก มีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง มี

การเติบโตและมีมูลค่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นธุรกิจจึงมีความน่าสนใจท่ีจะลงทุน ผูวิ้จยัจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือ และความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อ

การตดัสินใจซ้ือของเพศหญิงท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน เพ่ือช่วยวางแผนการดาํเนินธุรกิจและตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มเพศหญิงวยัทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้

หรือบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นักการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม 

หรือองค์การ เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ แนวคิด หรือ

ประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธ์การตลาด 

(Marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม และเพ่ือจดัส่ิงกระตุน้

หรือกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยคาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who What Why Who When Where และ How เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 

ประการ ซ่ึงประกอบดว้ยดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) 

     1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

     2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ?) เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือประโยชนข์องสินคา้ 

     3.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy ?) โอกาสและช่วงวนัเวลาในการซ้ือ เช่น ช่วงเวลาใดของ

วนั ช่วงวนัใดของเดือน 
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     4.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?) ช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการ

ซ้ือ เช่น ตลาดนดั ร้านขายส่งเส้ือผา้ เป็นตน้ 

     5.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Who participates in the buying ?) กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

     6.ทําไมผู ้บริโภคจึงซ้ือสินค้า (Why does the consumer buy ?) ว ัตถุประสงค์ในการซ้ือของผู ้บริโภคเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เช่น ซ้ือสวมใส่เพ่ือใส่ทาํงาน ซ้ือสวมใส่เพ่ือการออกงานสงัคม 

     7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy ?) ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้

ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

     แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างจากบุคลิกภาพอย่างชดัเจน รูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตจะแสดงความหมายว่า ผูบ้ริโภคดาํเนินชีวิตอย่างไร ใชเ้งินและแบ่งปันเวลาเพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างไร 

ซ่ึงจะเห็นได้ชัดว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวข้องกับการกระทาํและพฤติกรรมท่ีเปิดเผย (Overt action and 

behaviors) ของผูบ้ริโภคท่ีสังเกตเห็นได ้รูปแบบการดาํเนินชีวิตประเมินโดยการใชล้กัษณะจิตวิทยาทางสงัคม ดว้ย

การวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” 

รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงัน้ีคือ (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2550) 

     A คือ กิจกรรม ซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก แต่ไม่สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระทาํทั้งหมด 

     I คือ ความสนใจ เป็นความสนในในเร่ืองราว เหตุการณ์หรือวตัถุโดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้

ตั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ 

     O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปคาํพูดหรือเขียนตอบ ท่ีบุคคลต่อสถานการณ์ ท่ีกระตุน้เร้าท่ีมีการถามคาํถาม 

ความคิดเห็นเพ่ือใชอ้ธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และการประเมินค่า 

     แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

     การตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและดาํเนินการในดา้นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ราคา การ

จดัวางจาํหน่ายและการส่งเสริมการจาํหน่าย ในสินคา้และบริการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนและทาํให้เกิดความ

พอใจต่อบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้การทาํการตลาดตอ้งมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอย่างน้อย 4 

ประการ ประกอบดว้ย (สุดาพร กณุฑลบุตร, 2557) 

     1.ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์จะจดัจาํหน่าย โดยจะตอ้งพิจาณาร่วมกบัผลิตภณัฑข์องกิจการอ่ืนท่ีจะแข่งขนั

ในการจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

     2.ราคา หมายถึง ระดบัของมูลค่าท่ีจะใชแ้ลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑข์องกิจการ มีทั้งการแลกเปล่ียนระหวา่งเงินตรา

กบัสินคา้ และแลกเปล่ียนระหวา่งสินคา้กบัสินคา้ 

     3.สถานท่ี หมายถึง สถานท่ีสาํหรับแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งผูซ้ื้อผูข้าย และในปัจจุบนัมีการคา้ขายผา่นช่องทาง

ออนไลน ์โดยการชาํระเงินโดยการโอนเงินก่อนแลว้ส่งสินคา้ภายหลงั 

     4.การส่งเสริมการจาํหน่าย หมายถึง การกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ 

     การตลาดตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทั้ง 4 ประการ แต่นกัการตลาดจะมีขอ้กาํจดัจากปัจจยัภายในกิจการของกิจการ

เอง เช่น งบประมาณน้อย กาํลงัคนน้อย เป็นตน้ และปัจจยัภายนอกกิจการเช่น คู่แข่งทางการตลาด อาํนาจการ
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ต่อรองผูบ้ริโภค เป็นตน้ การใชท้รัพยากรท่ีมีเพ่ือจดัหาปัจจยัทั้ง 4 ให้มีผลดีท่ีสุดกบักิจการ เรียกปัจจยัทั้งส่ีน้ีว่า 

“ส่วนประสมทางการตลาด” 

     การแบ่งส่วนตลาด 

     การกาํหนดตลาดออกเป็นส่วนๆ (Segment) ตามลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคหรือองค์กรท่ีเหมือนกนั มีความ

ตอ้งการคลา้ยกนั และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ชุดเดียวกนัในทิศทาง

เดียวกนั เพ่ือใหเ้ห็นโอกาสท่ีมีอยูใ่นแต่ละตลาดและสามารถเลือกตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัความเช่ียวชาญของ

องคก์รได ้(ประดิษฐ ์ภิญโญภาสกลุ, 2552) 

     การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค อาจพิจารณาไดจ้ากตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง หรือหลายตวัแปรต่อไปน้ีรวมกนั คือ 

     - ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง ภาคกลาง จงัหวดัท่ีมีจาํนวนประชากร 1 ลา้นคนข้ึนไป เป็นตน้ 

     - ประชากรศาสตร์ เช่น ช่วงอาย ุเพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ 

     - จิตวิทยา เช่น ระดบัชั้นทางสงัคม วิถีการดาํเนินชีวิต บุคลิกภาพ เป็นตน้ 

     - พฤติกรรม เช่น สถานะการเป็นลูกคา้ ความถ่ีของการซ้ือ ประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการ ความภกัดีต่อแบรนด์ 

เป็นตน้ 

      

3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ในการศึกษา “การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเพศหญิง โดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือ และระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงาน” ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เพศ

หญิงท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทาํงาน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 22-40 ปี ท่ีมีรายได ้15,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 742,994 คน (กระทรวงแรงงาน) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

คือ เพศหญิงท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการใชเ้กณฑต์ารางสาํเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan 1970 ไดร้ะบุท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความผิดพลาดท่ีรับได ้5% ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 

384 คน แต่เน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคเ์ก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 200 คน ซ่ึงเม่ือลดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งลง ระดบัความคลาดเคล่ือนจะเพ่ิมเป็น ±6.93 ทาํให้

ความน่าเช่ือถือของงานวิจยัลดนอ้ยลง แต่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเช่ือถือได ้ 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเลือกกลุ่มตวัย่างนั้นผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี เน่ืองจากประชากรอยู่กระจดั

กระจาย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี เขตยานนาวา เขตบางพลดั เขตบางเขน เขตคนันายาว และเขตหลกัส่ี และ

ผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามโดยทาํการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างตามอาคาร

สาํนกังานหรือโครงการสาํนกังานต่างๆดว้ยตนเอง แลว้รอรับคืน  
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดสุ่้มมา 200 คน ทาํการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical 

เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มย่อยท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ ์ต่อมาทาํการแบ่งกลุ่มยอ่ยดว้ยวิธี K-Means เพ่ือหาลกัษณะ

เด่นของแต่ละกลุ่มยอ่ย วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA เพ่ือวิเคราะห์วา่คาํถาม

ท่ีใชน้ั้นมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การ

ทดสอบ Chi-Square เพ่ือวิเคราะห์วา่กลุ่มย่อยกบัขอ้มูลส่วนบุคคล มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในเร่ือง

ใดบา้ง โดยจะสรุปผลเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ข้อมูลส่วนบุคคล 

     จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 27-31 ปี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระดบัการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มี

รายไดต่้อเดือน 15,000-30,000 บาท จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

     ข้อมูลเชิงปริมาณ 

     ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2550) พบวา่ 

     ดา้นกิจกรรมคือ ทาํงานอย่างคล่องแคล่ว มีค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมาคือ เม่ือเวลาว่างจะเท่ียวต่างจงัหวดั มีค่าเฉล่ีย 

3.86 

     ดา้นความสนใจคือ มุ่งมัน่ดา้นความสาํเร็จดา้นการงาน มีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือ พิถีพิถนักบัการแต่งกาย มี

ค่าเฉล่ีย 3.85   

     ดา้นความคิดเห็นคือ คิดว่าเมืองไทยน่าเท่ียวกว่าต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ คิดว่าสินคา้ไทยมี

คุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.94 

     ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) พบวา่ 

     ดา้นเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทาํงานท่ีซ้ือบ่อยคือ ซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทาํงานท่ีมีสีขาว มีค่าเฉล่ีย 3.86 

รองลงมาคือ ซ้ือเส้ือผา้ทาํงานท่ีมีลายทาง มีค่าเฉล่ีย 3.77 

     ดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานคือ ช่วงหลงัเลิกงาน มีค่าเฉล่ีย 3.47 รองลงมาคือ ช่วงพกัเท่ียง มี

ค่าเฉล่ีย 2.97 

     ดา้นซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานจากแหล่งใดคือ แหล่งขายส่งเส้ือผา้ มีค่าเฉล่ีย 3.79 รองลงมาตลาดนดั มี

ค่าเฉล่ีย 3.63 

     ดา้นกลุ่มหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานคือ เลือกซ้ือดว้ยตนเอง มี

ค่าเฉล่ีย 4.405 รองลงมาคือ พนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย 3.620  

     ดา้นสาเหตุท่ีตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานคือ รูปแบบของเส้ือผา้ทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.725 รองลงมา

คือ สินคา้ลดราคา มีค่าเฉล่ีย 3.665  
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     ดา้นในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานแต่ละคร้ัง หาขอ้มูลจากแหล่งใดคือ เดินเลือกซ้ือดว้ยตนเอง มี

ค่าเฉล่ีย 3.860 รองลงมาคือ หาขอ้มูลจาก Internet มีค่าเฉล่ีย 3.515 

     ปัจจยัดา้นระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มส่วนใหญ่ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (สุดาพร กณุฑลบุตร, 2557) พบวา่ 

     ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานคือ เน้ือผา้ยบัยาก มีค่าเฉล่ีย 

3.870 รองลงมาคือ เน้ือผา้ไม่บาง มีค่าเฉล่ีย 3.765  

     ดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการตดัเยบ็ท่ี

แน่นหนา มีค่าเฉล่ีย 3.965 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพเน้ือผา้ มีค่าเฉล่ีย 3.770  

     ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทาํงานคือ มีการจาํแนกประเภทสินคา้ไวอ้ย่างชดัเจน มี

ค่าเฉล่ีย 3.495 รองลงมาคือ มีการจาํแนกขนาดสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.440  

     ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทาํงานคือ สามารถทดลองสินคา้

ก่อนซ้ือได ้มีค่าเฉล่ีย 3.735 รองลงมาคือ เปล่ียนสินคา้ไดเ้ม่ือสินคา้มีตาํหนิ มีค่าเฉล่ีย 3.635 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     ด้านรูปแบบการดาํเนินชีวติของเพศหญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางานชีวติ 

     ดา้นกิจกรรม พบว่ากลุ่มตวัอย่างเม่ือเวลาว่างจะเท่ียวต่างจงัหวดั อาจเน่ืองมาจากคนทาํงานเม่ือมีเวลาว่างจึง

ตอ้งการท่ีจะพกัผอ่น 

     ดา้นความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมุ่งมัน่ดา้นความสาํเร็จดา้นการงาน อาจเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีเป้าหมายใน

ชีวิต จึงตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จทางดา้นการงาน 

     ดา้นความคิดเห็น พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเมืองไทยน่าเท่ียวกว่าต่างประเทศ อาจจะเป็นเพราะว่าใน

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม  และอาจเห็นไดจ้ากผลดา้นกิจกรรม ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเม่ือมีเวลาวา่งก็จะเท่ียว

ต่างจงัหวดั 

     ด้านพฤตกิรรมการซ้ือของเพศหญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางาน  

     ดา้นเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานท่ีซ้ือบ่อย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือเส้ือผา้ทาํงานท่ีมีสีขาว อาจเน่ืองมาจากสีขาว

เป็นสีท่ีสวมใส่เขา้กบัเส้ือผา้ช้ินอ่ืนๆไดง่้าย 

     ดา้นช่วงเวลาใดท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างจะซ้ือช่วงหลงัเลิกงาน อาจเน่ืองมาจาก

ช่วงหลงัเวลาเลิกงานเป็นเวลาท่ีไม่เร่งรีบในการซ้ือ 

     ดา้นซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานจากแหล่งใด พบว่ากลุ่มตวัอย่างซ้ือเส้ือผา้จากแหล่งขายส่งเส้ือผา้ อาจ

เน่ืองมาจากแหล่งขายส่งเส้ือผา้นั้นจะมีราคาถูกกวา่แหล่งอ่ืนๆ 

     ดา้นกลุ่มหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างจะเลือก

ซ้ือดว้ยตนเอง อาจเน่ืองมาจากชอบตดัสินใจเองมากกวา่ใหเ้พ่ือนหรือพนกังานขายช่วยตดัสินใจ 

     ดา้นสาเหตุท่ีตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือเส้ือผา้เพราะรูปแบบของเส้ือผา้

ทนัสมยั อาจเน่ืองจากในการซ้ือแต่ละคร้ังอยากไดเ้ส้ือผา้ท่ีทนัสมยัเพราะวา่สามารถสวมใส่ไดบ่้อยคร้ังและสามารถ

สวมใส่ไดห้ลายโอกาส 
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     ดา้นในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานแต่ละคร้ัง หาขอ้มูลจากแหล่งใด พบว่ากลุ่มตวัอย่างเดินเลือกซ้ือ

ดว้ยตนเอง อาจเน่ืองจากอยากเห็นและอยากสัมผสัเส้ือผา้ของจริงมากกว่าการเห็นทางอินเตอร์เน็ตหรือนิตยสาร 

และเม่ือเกิดความตอ้งการจะสามารถซ้ือไดท้นัที 

     ด้านระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือของเพศหญิงที่ซ้ือ

เส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทาํงาน 

     ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทํางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญักบัเส้ือผา้ท่ีเน้ือผา้ยบัยาก อาจเน่ืองมาจากเม่ือซกัแลว้ทาํใหไ้ม่เสียเวลาในการรีดผา้ และไม่ทาํใหเ้น้ือผา้

ยบัง่ายในขณะสวมใส่ 

     ดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ท่ีมี

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการตดัเยบ็ท่ีแน่นหนา อาจเน่ืองมาจาก เช่น ถา้สินคา้นั้นมีราคาท่ีสูง การตดัเยบ็ควรจะอยู่

ในเกณฑท่ี์ดี เช่น การเยบ็ท่ีแน่นหนา 

     ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการท่ีสถานท่ีจดั

จาํหน่ายมีการจดัวางจาํแนกประเภทสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน อาจเน่ืองมาจากการท่ีจาํแนกประเภทสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน

ทาํใหส้ะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย 

     ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสําหรับใส่ทาํงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญักบัการท่ีสามารถทดลองสินคา้ก่อนซ้ือได ้อาจเน่ืองมาจากการท่ีไดท้ดลองสินคา้ก่อนซ้ือนั้นทาํให้ลูกคา้

มัน่ใจวา่เส้ือผา้ช้ินนั้น สามารถสวมใส่ได ้และทาํใหท้ราบวา่เม่ือสวมใส่แลว้จะเหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ 

     การแบ่งกลุ่มเพศหญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางาน โดยใช้ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม

การซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาด 

     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเนน้หรูหราเรียบง่าย กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบการสังสรรค์ ทั้งยงัมีความภูมิใจใน

ประเทศไทยนอ้ย และไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการแต่งกาย แต่มีพฤติกรรมซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่งานท่ีมีสีดาํ 

และจะซ้ือเส้ือผา้ช่วงหลงัเลิกงาน โดยการซ้ือเส้ือผา้แต่ละคร้ังจะตอ้งมีคุณภาพท่ีดี และเม่ือซ้ือมาแลว้พบว่าสินคา้มี

ตาํหนิ ตอ้งสามารถเปล่ียนสินคา้ได ้ 

     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเนน้ตามสไตลส์มยันิยม กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีมีสังคมสูง ชอบเขา้สังคม เพราะเม่ือเวลา

ว่างจะสังสรรคก์บัเพ่ือน และยงัใชเ้วลาว่างในการช็อปป้ิง แต่งตวัตามสมยันิยมและพิถีพิถนักบัการแต่งกาย ทั้งยงั

มุ่งมัน่ดา้นความสําเร็จดา้นการงาน และก็มีความภูมิใจในประเทศไทย คิดว่าการทาํศลัยกรรมเป็นเร่ืองปกติ  มี

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานท่ีมีสีขาว จะซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานช่วงพกัเท่ียง อาจ

กล่าวไดว้่า เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีชอบเขา้สงัคมและชอบช็อปป้ิง เม่ือพกัเท่ียงจึงมีการพบปะพูดคุยกบัเพ่ือน จึง

เกิดการชวนกนัไปช็อปป้ิง โดยท่ีเน้ือผา้ของเส้ือผา้ไม่ไดมี้ความสาํคญักบัเน้ือผา้ แต่ราคาตอ้งเหมาะสมกบัรูปแบบท่ี

ทนัสมยั  

     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเนน้คล่องตวัใส่สบาย กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีทาํงานอย่างคล่องแคล่ว เม่ือมีเวลาว่างจะ

เท่ียวต่างจงัหวดั คิดว่าสินคา้ไทยมีคุณภาพ และคิดว่าเมืองไทยน่าเท่ียวกว่าต่างประเทศ มีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้

ทาํงานท่ีมีลายทาง ซ่ึงพนกังานขายมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ แลว้จะซ้ือเส้ือผา้ท่ีรูปแบบของเส้ือผา้กาํลงัเป็นท่ี
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นิยม โดยการซ้ือแต่ละคร้ังจะหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต บางคร้ังยงัหาขอ้มูลจากนิตยสาร และการใชพ้รีเซนเตอร์ใน

การโฆษณาสินคา้กมี็ความสาํคญั เน้ือผา้ของเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานกมี็ความสาํคญัเช่นกนั  
 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของเพศหญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางาน สามารถทราบถึงโอกาส

ในการจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับทาํงานไดจ้ากรูปแบบการดาํเนินชีวิตของเพศหญิงท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่

ทาํงาน มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี กิจกรรมท่ีตรงกบักลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดคือ ทาํงานคล่องแคล่ว ดงันั้นทาํให้ทราบถึง

โอกาสในการผลิต โดยผลิตเส้ือผา้ท่ีสามารถสวมใส่แลว้เคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ย่างคล่องตวั สบายตวั ดา้นความ

สนใจท่ีตรงกบักลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ มุ่งมัน่ดา้นความสาํเร็จดา้นการงาน แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีเป้าหมาย

ในชีวิต ดา้นความคิดเห็นท่ีตรงกบักลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดคือ คิดว่าเมืองไทยน่าเท่ียวกว่าต่างประเทศ ดงันั้นทาํให้

ทราบถึงโอกาสในการผลิต โดยการผลิตเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน และสามารถสวมใส่ไปเท่ียวภายในประเทศ

ไทยไดด้ว้ย 

     จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของเพศหญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางาน สามารถช่วยตดัสินใจในการ

จาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานไดจ้ากพฤติกรรมการซ้ือของเพศหญิงท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน มี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ใส่ทาํงานท่ีมีสีขาว ดงันั้นสามารถช่วยตดัสินใจใน

การผลิตว่าจะผลิตเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานโดยเนน้การผลิตสีขาวมากกว่าสีอ่ืนๆ ช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

สาํหรับใส่ทาํงาน คือช่วงหลงัเลิกงาน ดงันั้นสามารถช่วยตดัสินใจไดว้า่ช่วงเวลาหลงัเลิกงาน ควรเตรียมความพร้อม

สําหรับการจาํหน่ายสินคา้ กลุ่มตวัอย่างจะซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานท่ีแหล่งขายส่งเส้ือผา้ ดงันั้นสามารถ

ช่วยตดัสินใจไดว้่า ควรเปิดร้านขายเส้ือผา้ท่ีแหล่งขายส่งเส้ือผา้  กลุ่มหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานคือตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง สาเหตุท่ีตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานคือซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานท่ีมีรูปแบบของเส้ือผา้ทนัสมยั ดงันั้นช่วยตดัสินใจไดว้า่ ควรจดัจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่

สาํหรับทาํงานท่ีมีรูปแบบทนัสมยั ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานแต่ละคร้ังหาขอ้มูลจากการเดินเลือกซ้ือ

ดว้ยตนเอง ดงันั้นสามารถช่วยตดัสินใจไดว้า่ ควรจดัโชวสิ์นคา้ ณ จุดขาย เพ่ือเม่ือผูบ้ริโภคเดินเลือกดูหรือหาขอ้มูล

สินคา้จะไดเ้ห็นสินคา้ แลว้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ 

     จากการศึกษาปัจจัยด้านความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือของเพศ

หญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางาน สามารถช่วยในการวางแผนการดาํเนินธุรกิจทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของเพศหญิงท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับทาํงาน มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่าง

ใหค้วามสาํคญักบัเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานท่ีมีเน้ือผา้ยบัยาก ดงันั้นสามารถช่วยวางแผนการดาํเนินงานโดย 

ควรเลือกใช้เน้ือผา้ท่ียบัยากไปใชใ้นการผลิต ดา้นราคาท่ีมีความสําคญัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่

ทาํงานคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการตดัเยบ็ท่ีแน่นหนา ดงันั้นสามารถช่วยวางแผนการดาํเนินงานโดยการท่ี 

ควรวางแผนว่าจะมีมาตรฐานการตดัเยบ็ท่ีมีคุณภาพระดบัใด และตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพการตดัเยบ็ท่ี

เหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานคือ จาํแนก

ประเภทสินคา้ไวอ้ย่างชดัเจน ดงันั้นสามารถช่วยวางแผนการดาํเนินงานโดยการท่ี ควรวางแผนการจดัร้านคา้โดย

การจดัแบ่งและจาํแนกประเภทของสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสาํคญัการตดัสินใจซ้ือ
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เส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานคือ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการท่ีสามารถทดลองสินคา้ก่อนซ้ือได ้ดงันั้น

สามารถช่วยวางแผนการดาํเนินงานโดยการท่ี ในการเปิดร้านขายสินคา้ ทางร้านควรจดัตกแต่งร้านโดยทาํห้อง

สาํหรับทดลองสินคา้ไวด้ว้ย และหอ้งทดลองสินคา้ควรมีความมิดชิด เพ่ือใหผู้บ้ริโภคอยากทดลองสินคา้ 

     จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มเพศหญิงที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับใส่ทํางาน โดยใช้ปัจจัยด้านรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

พฤตกิรรมการซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาด สามารถจดักลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการ

กาํหนดเป้าหมาย เม่ือพิจารณาแลว้ มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเนน้หรูหราเรียบง่าย กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบการสังสรรค์ ทั้งยงัมีความภูมิใจใน

ประเทศไทยนอ้ย และไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการแต่งกาย แต่มีพฤติกรรมซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่งานท่ีมีสีดาํ 

และจะซ้ือเส้ือผา้ช่วงหลงัเลิกงาน โดยการซ้ือเส้ือผา้แต่ละคร้ังจะตอ้งมีคุณภาพท่ีดี และเม่ือซ้ือมาแลว้พบว่าสินคา้มี

ตาํหนิ ตอ้งสามารถเปล่ียนสินคา้ได ้ดงันั้น ปัญหาของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีคือไม่ใหค้วามสาํคญักบัการแต่งกาย ทาง

เจา้ของธุรกิจควรทาํการโฆษณาใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการแต่งกาย รวมถึงทาํการโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้ของไทย

ดว้ย วา่สินคา้ของประเทศไทยมีคุณภาพ สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ทาํงานท่ีมีสีดาํ ดงันั้น

การผลิตสินคา้เพ่ือการจาํหน่ายสาํหรับคนกลุ่มน้ี ควรผลิตสีดาํมากกว่าสีอ่ืนๆ และควรผลิตเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่

ทาํงานท่ีมีโทนสีคลา้ยสีดาํดว้ย เช่น สีเทาเขม้ สีกรม เป็นตน้ โดยคุณภาพของสินคา้นั้นตอ้งดี ควรมีบริการหลงัการขาย 

โดยท่ีสามารถเปล่ียนสินคา้ไดเ้ม่ือสินคา้มีตาํหนิ เช่น เปล่ียนสินคา้ภายใน 3 วนั เปล่ียนสินคา้ภายใน 7 วนั เป็นตน้ 

     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเนน้ตามสไตลท์นัสมยั กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีมีสังคมสูง ชอบเขา้สงัคม เพราะเม่ือเวลาว่างจะ

สังสรรคก์บัเพ่ือน และยงัใชเ้วลาว่างในการช๊อปป้ิง แต่งตวัตามสมยันิยมและพิถีพิถนักบัการแต่งกาย ทั้งยงัมุ่งมัน่

ดา้นความสาํเร็จดา้นการงาน และก็มีความภูมิใจในประเทศไทย คิดว่าการทาํศลัยกรรมเป็นเร่ืองปกติ  มีพฤติกรรม

การซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานท่ีมีสีขาว โดยท่ีเน้ือผา้ของเส้ือผา้ไม่ไดมี้ความสาํคญักบัเน้ือผา้ แต่ราคาตอ้ง

เหมาะสมกบัรูปแบบท่ีทนัสมยั ดงันั้น สําหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีใชเ้วลาว่างในการสังสรรค์กบัเพ่ือน

และช็อปป้ิง ในช่วงวนัหยดุ เจา้ของกิจการควรนาํเส้ือผา้แบบใหม่ๆมาวางจาํหน่ายในปริมาณท่ีมากกวา่วนัปกติ โดย

เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานท่ีวางจาํหน่ายนั้นควรเป็นแบบท่ีนิยมและเส้ือผา้ควรมีสีขาว ทั้งน้ีเส้ือผา้ควรเป็นแบบ

ท่ีใส่ไดท้ั้งทาํงานและการออกไปสงัสรรค ์โดยท่ีควรกาํหนดราคาขายใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีทนัสมยั 

     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มคล่องตวัใส่สบาย กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีทาํงานอย่างคล่องแคล่ว เม่ือมีเวลาว่างจะเท่ียว

ต่างจงัหวดั คิดวา่สินคา้ไทยมีคุณภาพ และคิดวา่เมืองไทยน่าเท่ียวกวา่ต่างประเทศ มีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ทาํงาน

ท่ีมีลายทาง ซ่ึงพนกังานขายมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ แลว้จะซ้ือเส้ือผา้ท่ีรูปแบบของเส้ือผา้กาํลงัเป็นท่ีนิยม โดย

การซ้ือแต่ละคร้ังจะหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต บางคร้ังยงัหาขอ้มูลจากนิตยสาร และการใชพ้รีเซนเตอร์ในการ

โฆษณาสินคา้กมี็ความสาํคญั เน้ือผา้ของเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงานก็มีความสาํคญัเช่นกนั ดงันั้น เจา้ของกิจการ

ควรผลิตเส้ือผา้แฟชัน่สําหรับใส่ทาํงานท่ีมีลายทางและใส่แลว้สบายตวั เคล่ือนไหวร่างกายไดส้ะดวก และกลุ่ม

ตวัอย่างกลุ่มน้ีพนักงานขายมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การขายสินคา้นั้นพนักงานขายควรใส่ใจลูกคา้ 

พูดจาสุภาพ ให้คาํปรึกษาในเร่ืองของเส้ือผา้ ให้ความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เป็นตน้ จะสามารถทาํให้ลูกค้าเกิด

พฤติกรรมการซ้ือได ้เจา้ของกิจการควรนาํเส้ือผา้ท่ีรูปแบบกาํลงัเป็นท่ีนิยมมาวางจาํหน่าย โดยเน้ือผา้ของเส้ือผา้นั้น

ตอ้งมีคุณภาพ และเจา้ของกิจการควรมีรูปของพรีเซ็นเตอร์ท่ีสวมใส่เส้ือผา้มาติดโชวเ์พ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ห็น เพ่ือ

กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ 
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     ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1.ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัทาํการวิจยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะเห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างมาก

ข้ึน ควรวิจยัเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

     2.ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัทาํการเก็บตวัอย่างจาํนวน 200 คน เพ่ือท่ีจะทาํให้ขอ้มูลน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน ควรศึกษา

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึน 

     3.ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัทาํการวิจยัเร่ืองเส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับใส่ทาํงาน เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่าง ควรวิจยัเส้ือผา้

แฟชัน่สาํหรับสวมใส่ในโอกาสอ่ืนๆดว้ย เช่น สาํหรับใส่ออกงาน สาํหรับใส่ไปเท่ียว เป็นตน้ 

     4.ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัทาํการเก็บแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดงันั้นควรวิจยัโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กบัการ

เกบ็แบบสอบถามไปดว้ย 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมการบริการกบั

ปัจจยัด้านความผูกพนั กรณศึีกษาการค้าส่งเน้ือสุกรในตลาดยิง่เจริญ 

The relationship between satisfaction and engagement of pork’s buyer  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการบริการกบั

ดา้นความผูกพนั กรณีศึกษาการคา้ส่งเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ โดยประชากรท่ีศึกษาคือ ผูซ้ื้อเน้ือสุกรแบบส่งใน

ตลาดยิ่งเจริญ มีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ไดใ้ชส้ถิติ 

Linear Correlation Coefficient Analysis of Variance (Anova) และ Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า 

โดยส่วนใหญ่เดินทางมาซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ มากกว่า 7 คร้ังต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 43.3% ซ้ือเน้ือสุกรจาก

ตลาดยิ่งเจริญมาเป็นระยะเวลา นานกว่า 2 ปีข้ึนไป ทั้งหมด 56.3% และ ใช้จาํนวนเงินในการซ้ือเน้ือสุกรเฉล่ีย 

มากกว่า 2,501 บาทข้ึนไป ทั้งหมด 56.8% และ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมประสมการบริการของผูซ้ื้อเน้ือสุกร

ในตลาดยิ่งเจริญ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้น กบัความผูกพนั ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ดา้น อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 โดย ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์ กบั 

ดา้นพฤติกรรมมากท่ีสุดตามลาํดบั ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ กบั ดา้นความรู้สึกมากท่ีสุด

ตามลาํดบั และ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ กบั ดา้นความคิดมาก

ท่ีสุดตามลาํดบั 
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Abstract 

This article is to learn the relationship between satisfaction with the marketing mix of services and engagement. 

The population is pork’s buyer in yingcharoen market for 400 samples were collected using a questionnaire. Data 

were analyzed by using statistical Linear Correlation Coefficient Analysis of Variance (Anova) and Multiple Linear 

Regression . The result of this study is that people who consume this pig’s meat more than 7 times per week is 43.3 

percent and continuously purchase more than 2 years 56.3 percent and the amount of money for buy pork on 

average more than 2,501 Baht 56.8 percent and all satisfaction with the marketing have a linear relationship with  

all three of engagement are statistically significant 0.05 . Process. Promotion Products Most were associated with 

behavioral. Process Products is associated with the affective and Process. Products Promotion is associated with 

the cognitive 

The result of this study is that people who consume this pig’s meat more than 7 times per week is 43.3 percent and 

continuously purchase more than 2 years 56.8 percent  

 

Keywords: Pork, Satisfaction, engagement, behavior, relationship 
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1. บทนํา 

 

ปัจจุบนันั้นพบวา่ เน้ือสุกรนั้นถือวา่เป็นเน้ือสัตวท่ี์คนนิยมนาํมาบริโภคค่อนขา้งมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น

การบริโภคเน้ือสุกรสด ส่วนการบริโภคสินคา้ท่ีแปรรูปจากเน้ือสุกร เช่น ลูกช้ิน ไส้กรอก เบคอน ถึงตอนน้ียงัมี

จาํนวนในการบริโภคท่ีนอ้ย แต่ในอนาคตก็มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยจากการบริโภคในปี 2556 ท่ีผ่านมา

นั้น พบวา่มีคนไทยนั้นมีความตอ้งการในการบริโภคเน้ือสุกร กวา่ 1 ลา้นตนั โดยคิดเป็น 95 % ของการผลิตทั้งหมด 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรในประเทศไทยท่ีมีทั้งหมดประมาณ 65 ลา้นคน ทาํใหส้ามารถประมาณได้

วา่ คนไทยนั้นมีอตัราการบริโภคเน้ือสุกรในปี 2556 เฉล่ียอยูถึ่ง 13 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (จิราพร เรืองทวีศิลป์, 2557) 

ตลาดยิ่งเจริญเป็นสถานท่ีสาํคญัในการขายวตัถุดิบในการปรุงอาหารรวมถึง เน้ือสุกรโดยสินคา้จะมีหลายรูปแบบ

เช่น เน้ือสุกรสด เน้ือสุกรหมกั โดยผา่นการปรุงรสเพ่ือความสะดวกในการนาํไปปรุงอาหาร โดยส่วนใหญ่ ในตลาด

สดนั้นสินคา้จะเป็น สินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย ซ่ึงเก็บไดเ้ป็นเวลาท่ีไม่นาน ทาํให้สภาพการแข่งขนันั้นมีความรุนแรงอยู่

พอสมควร ทาํใหผู้ข้ายแต่ละรายพยายาม ทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองนั้นมีคุณภาพ และ มีความแตกต่าง เพ่ือดึงดูดลูกคา้ 

ความพึงพอใจของลูกคา้นั้นจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการขายเน้ือสุกร โดยผูวิ้จยัจึงนาํส่วนประสมการบริการ ซ่ึงเป็นตวั

แปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท่ีจะทาํใหลู้กคา้นั้นเกิด

ความผูกพนัในตราสินคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2543) ผูวิ้จยัเห็นความสาํคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ในการขาย

เน้ือสุกร และไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและความผูกพนัของผูซ้ื้อเน้ือสุกร โดยพยายามจะ

ทาํใหลู้กคา้เกิด เกิดทศันคติในดา้นบวกในตราสินคา้ ทาํให ้ลูกคา้นั้นเกิดการซ้ือซํ้ า บอกต่อ และ ยงัจะซ้ือสินคา้อยู่

ถึงจะมีผูข้ายรายอ่ืนลดราคาสินคา้ก็ตาม ซ่ึงในส่วนน้ี เรียกว่า ความผูกพนักบัลูกคา้(Customer Engagement) ซ่ึง

ส่งผลทาํให ้มียอดขายเพ่ิมมากข้ึน โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ (1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมการบริการของผูซ้ื้อส่งเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ (2) เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัของผูซ้ื้อส่งเน้ือ

สุกรในตลาดยิ่งเจริญ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมการบริการกบัความผูกพนั

ของผูซ้ื้อเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ และ มีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ เพ่ือนาํมาวางแผนในการเพ่ิมความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเน้ือสุกร โดยการปรับปรุงการบริการของพนักงานในร้าน ให้พนักงานภายในร้าน

สามารถบริการลูกคา้ไดดี้ข้ึนและตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเพ่ือนาํมาวางแผนในทาํใหลู้กคา้นั้นเกิด ความผูกพนัใน

ตราสินคา้ โดยพยายามทาํใหลู้กคา้เกิดการซ้ือซํ้าและบอกต่อเพ่ือพฒันาธุรกิจการคา้สุกร ใหท้างร้านสามารถพฒันา

สินคา้และบริการ ใหต้รงตามท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ ส่งผลใหท้างร้านนั้นมียอดขายเพ่ิมมากข้ึน และ มีศกัยภาพใน

การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมการบริการ 

Philip Kotler. (1967) ไดใ้ห้แนวคิดของคาํว่าส่วนประสมการบริการเอาไวว้่า เป็นแนวคิดของธุรกิจท่ีใหบ้ริการท่ี

แตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชส่้วนประสมการบริการ 7 อยา่งประกอบไปดว้ย 
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1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีเสนอแก่ตลาด และ สามารถสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของ

ตลาดได ้(Kotler and Armstrong, 1999) หรือว่าเป็นสินคา้ ท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน (Bovee, 

Houston and Thill, 1995) ผลิตภณัฑน์ั้นอาจจะมีตวัตนหรือวา่ไม่มีตวัตนกไ็ด ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง เป็นเงินท่ีผูบ้ริโภคนั้นจะต้องจ่ายเพ่ือท่ีจะซ้ือสินค้าหรือการบริการ เพ่ือท่ีจะได้รับ

ผลประโยชนจ์ากการใชสิ้นคา้และบริการ (Kotler and Armstrong, 1999)  

3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการในการยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคซ่ึงอาจจะมีหลาย

ขั้นตอนหรือหลายบริษทัก็ได ้(Boveen, Houston and Thill, 1995.) การจดัจาํหน่ายนั้นประกอบไปดว้ยช่องทางท่ีใช้

ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัตลาด ซ่ึงเราจะเห็นว่าการจดัจาํหน่ายนั้นสามารถอธิบายไดด้งัน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะนาํ

สินคา้ไปยงัตลาดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือในการใชเ้พ่ือท่ีจะแจง้ข่าวสาร จูงใจ และ เตือนความจาํ

ของผูบ้ริโภค โดยจะชกันาํใหผู้ท่ี้ไดรั้บข่าวสารนั้นเกิดความรู้สึกท่ีดี เกิดความเช่ือถือและทาํใหเ้กิดพฤติกรรมในการ

ซ้ือ (Etzel, Walker and Stanton, 1997)  

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ดา้นบุคคลนั้นต้องอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 

เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั สามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มี

ความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ

เพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการ

ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ี

นาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2.2 การสร้างความผูกพนัของลูกค้า 

Patterson และ คณะ (2006) ไดนิ้ยามความผูกพนัของลูกคา้ในธุรกิจบริการ ว่า คือความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบั

ระดบัการแสดงออกดา้นกายภาพ ดา้นความคิด และดา้นอารมณ์ของลูกคา้ เช่น เดียวกบั Bowden (2009) ซ่ึง นิยาม

ว่า ความผูกพันของลูกค้าว่า เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีลูกค้านั้นแสดงออกมา ซ่ึงมีผลทําให้ลูกค้าเกิด

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าและเกิดความภกัดี โดย Patterson และ คณะ ระบุว่าความ ผูกพนัของลูกคา้มีองคป์ระกอบคือ 

ส่วนของความคิด ไดแ้ก่ Vigor และ absorption ส่วนของอารมณ์ ไดแ้ก่ Dedication และส่วนของพฤติกรรม ไดแ้ก่ 

Interaction ซ่ึงสรุปแลว้ความผกูพนัของลูกคา้นั้นประกอบไปดว้ย  

1.ดา้นความเช่ือมัน่และไวใ้จในตราสินคา้อยา่แรงกลา้ ซ่ึงเป็น ส่วนของความนึกคิด ความเขา้ใจ  

2.ดา้นความทุ่มเทและเอาใจใส่ในตราสินคา้ เป็นส่วนของความรู้สึก  

3.ดา้นการมีส่วนร่วมในตราสินคา้ เป็นส่วนของพฤติกรรม  
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ในภาพรวมของคาํวา่ Engagement คือ ประกอบไปดว้ย พึงพอใจ(Satisfaction) หมายถึง การท่ีสินคา้หรือการบริการ

ไดต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจ ภกัดี(Loyalty) หมายถึง ก็ท่ีลูกคา้มาซ้ือสินคา้หรือมาใช้

บริการซํ้าเป็นประจาํ บอกต่อ(Word Of Mouth) หมายถึง การท่ีลูกคา้พร้อมท่ีจะบอกคนรอบขา้งใหม้าซ้ือสินคา้ของ

เราโดยเรายงัไม่ตอ้งทาํการตลาดอะไร ตระหนกั(Awareness) หมายถึง การท่ีเรานั้นบอกลูกคา้ว่าเราจะดูแลลูกคา้

เป็นอยา่งดี ยอ่มทาํใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกพิเศษ เกิดความผกูพนัและ ตระหนกัถึงแบรนดข์องเรา เม่ือเราส่ือสารอะไร

ออกไปนั้นลูกคา้จะฟังเรามากกว่าแบรนด์อ่ืนๆ แบรนด์(Brand) หมายถึง ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียงขององค์กรหรือ

ผลิตภณัฑ ์( พิสิทธ์ิ พิพฒันโ์ภคากลุ, 2555) 

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

จินดามณีศ ์เมียดทอง. (2555) พฤติกรรมการบริโภค ความพึงพอใจและความภกัดีของผูบ้ริโภคเน้ือสุกร กรณีศึกษา

ตราสินคา้ของ CP และ HyMEAT โดยทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดวา่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การบริโภค ความพึงพอใจ และ ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคเน้ือสุกร อย่างไร โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 

ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยบริโภคเน้ือสุกร โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 401 ตวัอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม โดยผลจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคเน้ือสุกรอนามยันั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนซ้ือมา

เพ่ือบริโภคเอง เป็นจาํนวน 2-3 คร้ังต่อเดือน โดย ใช้เงินในการใช้จ่ายเป็นจาํนวน 101-150 บาทต่อคร้ัง ปัจจัย

ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นราคา นั้นมีความสมัพนัธ์ ต่อความภกัดีดา้นการซ้ือซํ้า และ ดา้นความสมัพนัธ์ระยะยาว

ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านส่วนประสมทาง

การตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีดา้นความอ่อนไหวต่อราคาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือผูซ้ื้อเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ กลุ่มตวัอย่างสุ่มจากประชากร โดยเทียบจาํนวนประชากรท่ีซ้ือเน้ือสุกร

ในตลาดยิ่งเจริญโดยคิดจากจาํนวนแผงทั้งหมดประมาณ 100 แผง โดยแต่ละแผงมีลูกคา้ส่งโดยประมาณ 80 คนต่อ

วนั ทําให้มีจํานวนประชากรทั้ งหมดประมาณ 8,000 คน โดยจากตาราง Krajcie and Morgan (Education and 

Psychological. 1970.) จะเห็นว่า จากจาํนวนประชากร 8,000 คน ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 367 คน ผูวิ้จัยจึง

พิจารณาเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี

เกิดข้ึนทั้งหมด 4.78 % 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 

2 ชั้นคือ 1.รถเร่ 2.ร้านอาหาร และใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มย่อยท่ีจะศึกษาตามสัดส่วน (Proportional Allocation) 

โดยแบ่ง รถเร่ออกเป็น 65 % และ ร้านอาหาร 35 % จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ทาํใหเ้ก็บขอ้มูลจากรถเร่เป็น

จาํนวน 240 คน และ ร้านอาหาร เป็นจาํนวน 160 คน 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อเน้ือสุกร ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรม โดยทาํการวิเคราะห์การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในการซ้ือเน้ือสุกร โดยหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความผูกพนัในการซ้ือเน้ือ

สุกร โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้ โดยใชเ้คร่ืองสถิติ Linear Correlation Coefficient โดยการหาค่า Linear 

Correlation Coefficient และค่า r2 วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อเน้ือสุกร 

กบั ความพึงพอใจ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ANOVA โดยการหาค่า F-Ratio วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมของผูซ้ื้อเน้ือสุกร กบั ความผูกพนัของลูกคา้ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ANOVA โดยการ

หาค่า F-Ratio วิเคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้ โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติ 

Regression  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิง่เจริญ 

ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญประกอบไปดว้ย ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างว่าเป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหรือไม่ ประกอบธุรกิจอะไร ความถ่ีในการเดินทางมาซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ เคยมาซ้ือเน้ือ

สุกรในตลาดยิ่งเจริญคร้ังแรกมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด และ จาํนวนเงินเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือเน้ือสุกรแต่ละคร้ัง 

โดยนาํเสนออยู่ในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี และ ค่าร้อยละ โดย ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่งนั้น มี รถ

เร่ ทั้งหมด 60% ร้านอาหาร ทั้งหมด 40% โดยส่วนใหญ่ เดินทางมาซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญ มากกว่า 7 คร้ังต่อ

สัปดาห์ ทั้งหมด 43.3% ซ้ือเน้ือสุกรจากตลาดยิ่งเจริญมาเป็นระยะเวลา นานกว่า 2 ปีข้ึนไป ทั้งหมด 56.3% และ ใช้

จาํนวนเงินในการซ้ือเน้ือสุกรเฉล่ีย มากกวา่ 2,501 บาทข้ึนไป ทั้งหมด 56.8% 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจ (ส่วนประสมการบริการ) ของผู้ซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิง่เจริญ 

ขอ้มูลความพึงพอใจ ( ส่วนประสมการบริการ ) ของผูซ้ื้อเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญประกอบไปดว้ย ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึงแสดงถึงระดบัความพึงพอใจ มีทั้งหมด 6 ดา้น 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด 4.ดา้นบุคคล 5. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 6. ดา้นกระบวนการ โดยใน ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั คือ ความสะอาดถูกหลกัอนามยัของเน้ือสุกร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 

(SD = 0.742) และ นํ้ าหนกัของเน้ือสุกร ไดต้รงตามท่ีสั่ง 3.97 (SD = 0.767) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย

ท่ีมากท่ีสุดคือ การสั่งเน้ือสุกรผ่านทางหน้าร้าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 (SD = 0.803) ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดเท่ากนั คือ มีป้ายรายการสินคา้ภายในร้านท่ีมีความชดัเจนและสามารถบอกราคาเน้ือ

สุกรไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ( SD = 0.767) และ มีการลดราคาใหก้รณีซ้ือเน้ือสุกรเป็นจาํนวนมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ( SD = 0.725 )  ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ พนกังานมีวาจาท่ีสุภาพ พูดจาไพเราะน่าฟัง มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 (SD = 0.764)  ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ การจดัเรียงเน้ือ

สุกรหนา้ร้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 (SD = 0.739 ) และ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียท่ี

มากท่ีสุดคือ พนกังานภายในร้านสามารถส่งเน้ือสุกรใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 (SD 

= 0.730) 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพนัของผู้ซ้ือเน้ือสุกรในตลาดยิง่เจริญ 

ขอ้มูลความผูกพนั ของผูซ้ื้อเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญประกอบไปดว้ย ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงแสดงถึงระดบั 

ระดบัความผูกพนั มีทั้งหมด 3 ดา้น 1.พฤติกรรม 2.ความรู้สึก 3.ความคิด โดยนาํเสนออยู่ในรูปแบบค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยดา้น พฤติกรรม ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ ถา้คุณตอ้งการท่ีจะซ้ือเน้ือสุกรในคร้ังต่อไปคุณจะ

เลือกซ้ือร้านท่ีคุณซ้ือเป็นประจาํ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 (SD = 0.830) ดา้นความรู้สึก ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ คุณ

มีความรู้สึกยินดี เม่ือมีคนมาชมว่าร้านท่ีคุณซ้ือเน้ือสุกรเป็นประจาํเป็นร้านท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 (SD = 

0.813) และ ดา้นความคิด มีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ. คุณมีความมัน่ใจว่าร้านคุณซ้ือเน้ือสุกรเป็นประจาํนั้นจาํหน่าย

เน้ือสุกรท่ีมีความสะอาดและปลอดภยัต่อการบริโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 (SD = 0.817) 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจต่อส่วนประสมการบริการกบัความผูกพนั 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมการบริการกบัความผูกพนั ของผูซ้ื้อเน้ือ

สุกรแบบส่งในตลาดยิ่งเจริญ ซ่ึงความพึงพอใจต่อส่วนประสมการบริการ ของผูซ้ื้อเน้ือสุกรในตลาดยิ่งเจริญแบบส่ง 

ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 4.ดา้นบุคคล 5. 

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 6. ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กนัแบบเชิงเส้นกบั ความผูกพนั ซ่ึง มี

ทั้งหมด 3 ดา้น 1.พฤติกรรม 2.ความรู้สึก 3.ความคิด โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุป 

 พบวา่ส่วนประสมการบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ของผูซ้ื้อเน้ือสุกรแบบส่งในตลาดยิ่งเจริญ นั้นมีความสมัพนัธ์แบบเชิง

เส้น ต่อความภกัดีดา้นการซ้ือซํ้ า และ ดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ( จินดามณีศ ์เมียดทอง, 2555) 

โดย เม่ือเพ่ิมความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะทาํให้ ความผูกพนัในส่วนของ 

พฤติกรรม เพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นกระบวนการ จะทาํให้ ความผูกพนัในส่วน

ของ ความรู้สึกเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมความพึงพอใจในด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้าน

กระบวนการ จะทาํใหค้วามผกูพนัในส่วนของ ความคิด เพ่ิมข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมการบริการกบัความผูกพนัของการซ้ือเน้ือสุกร

แบบส่งในตลาดยิ่งเจริญมีดงัน้ี ลูกคา้ท่ีเป็นร้านอาหารนั้น จะมาเลือกสินคา้เองภายในร้านมากกว่า ลูกคา้ท่ีเป็นรถเร่

ทางร้าน ควรจะจดัการวางสินคา้ท่ี ร้านอาหาร นั้นซ้ือเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างของจาํนวนเงินเฉล่ียท่ีใชใ้นการ

ซ้ือเน้ือสุกรแต่ละคร้ัง ยงัมีความสัมพนัธ์กบัทางร้านมีของขวญัใหใ้นเทศกาลปีใหม่ดว้ย โดยลูกคา้ท่ีใหค้วามสาํคญั
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กบั ของขวญัในเทศกาลปีใหม่นั้น จะเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้เป็นจาํนวนเงิน 2,501 บาทข้ึนไป ทางร้านคา้ควรจะให้

ของขวญั ใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้เป็นจาํนวนเงินมากกวา่ 2,501 บาทข้ึนไปเท่านั้น 

โดยในการเพ่ิมความผูกพนัของลูกคา้ในส่วนของดา้นความรู้สึก นั้น ทางร้านตอ้งเนน้ไปท่ีดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้น

กระบวนการ โดยดา้นผลิตภณัฑ ์ทางร้านตอ้งแกปั้ญหาในเร่ืองกล่ินของเน้ือสุกร โดยพยายามทาํให้เน้ือสุกรไม่มี

กล่ินเหมน็ และ สีของเน้ือสุกร โดยพยายามทาํใหเ้น้ือสุกรนั้นไม่มีสีซีดหรือคลํ้า อาจจะตอ้งแกปั้ญหาในการเก็บเน้ือ

สุกร เพ่ือท่ีจะทาํใหเ้น้ือสุกรนั้นมีสภาพท่ีสดอยู่เสมอ โดยการใหท้างร้านนั้นตรวจสอบเน้ือสุกร ท่ีวางอยู่หนา้ร้าน

อย่างสมํ่าเสมอ เม่ือพบเน้ือสุกรท่ีเร่ิมมีสีซีด หรือ คลํ้า ใหรี้บนาํเน้ือสุกร ท่ีมีสีซ้ือหรือคลํ้านั้น ไปแช่ในช่องแช่แขง็ 

เพ่ือรอท่ีจะนาํมาวางขายอีกคร้ัง เพราะการท่ีเน้ือสุกรตอ้งอยูน่อกช่องแช่แขง็เป็นเวลานานจะทาํใหเ้น้ือสุกรนั้น มีสีท่ี

ซีด หรือ อาจจะทาํใหเ้กิดกล่ินเหมน็ได ้และ ยงัตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดถูกหลกัอนามยัของเน้ือสุกรดว้ย โดยทาง

ร้านนั้นจะตอ้งทาํใหท้างร้านไดรั้บใบรับรองท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือท่ีจะใหผู้ท่ี้มาซ้ือเน้ือสุกรนั้นเห็นว่า เน้ือสุกรของทาง

ร้านนั้นมีความสะอาด และ ถูกหลกัอนามยั อย่างน่าเช่ือถือ ในส่วนของการขายเน้ือสุกร ทางร้านนั้นก็ตอ้งให้

พนกังานภายในร้านตรวจสอบให้แน่ใจว่านํ้ าหนักของเน้ือสุกรท่ีลูกคา้สั่งนั้นตรงกบั นํ้ าหนกัจริงๆบนตาชัง่ดว้ย 

เพราะการท่ีผูซ้ื้อเน้ือสุกร มาซ้ือเน้ือสุกรไปแลว้ ไดเ้น้ือสุกรนํ้าหนกันอ้ยกวา่ตาชัง่ จะทาํใหผู้ซ้ื้อเน้ือสุกรท่ีมาซ้ือเน้ือ

สุกรจากทางร้านนั้น รู้สึกไม่พึงพอใจ ซ่ึงส่งผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ดว้ย อาจจะทาํให ้ผูซ้ื้อเน้ือสุกรเปล่ียนไป

ซ้ือเน้ือสุกรจากผูข้ายรายอ่ืนได ้ในส่วนของดา้นกระบวนการ จะตอ้งใหพ้นกังานภายในร้านนั้น สามารถใหบ้ริการ

ลูกคา้ภายในร้านอย่างรวดเร็ว ไม่ตอ้งให้ลูกคา้ภายในร้านตอ้งรอนาน รวมถึง ขั้นตอนในการส่งสินคา้ และ การ

จดัเตรียมสินคา้ภายในร้านดว้ย จะตอ้งทาํอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  

ในการการเพ่ิมความผูกพนัของลูกค้าในส่วนของด้านพฤติกรรม และ ด้านความคิดนั้น ก็ยงัต้องเน้นในด้าน

ผลิตภณัฑ ์และ ดา้นกระบวนการ เช่นเดียวกบัการเพ่ิมความผูกพนัของลูกคา้ในส่วนของดา้นความรู้สึก แต่ตอ้งเนน้

ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด เพ่ิมข้ึนมาดว้ย โดยในส่วนของดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ทางร้านควรจะตอ้ง

มีของขวญัใหก้บัลูกคา้ประจาํท่ีซ้ือเน้ือสุกรในเทศกาลปีใหม่ โดยใหท้างร้านนั้น มีของขวญัในเทศกาลปีใหม่ให้กบั 

ผูท่ี้ซ้ือเน้ือสุกร เป็นจาํนวนเงิน มากกวา่ 2,501 บาท เท่านั้น และ ทางร้านนั้นตอ้งลดราคาของเน้ือสุกรและมีเน้ือสุกร

แถมให้กรณีท่ีซ้ือเน้ือสุกรเป็นจาํนวนมาก รวมถึงป้ายรายการสินคา้ภายในร้านจะตอ้งมีความชดัเจนและสามารถ

บอกราคาของเน้ือสุกรไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยทางร้านนั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบราคาของป้ายสินคา้ และ ราคากลาง 

ภายในตลาดอย่างสมํ่าเสมอ ทางร้านควรจะตอ้งแกไ้ขราคาภายในป้ายสินคา้ทุกคร้ังเม่ือราคากลางของเน้ือสุกร 

ภายในตลาดมีการเปล่ียนแปลง ไม่ควรท่ีจะปล่อยท้ิงไว ้หรือแกไ้ขชา้ เพราะเม่ือผูซ้ื้อเน้ือสุกร มาซ้ือเน้ือสุกรแลว้

ราคาของเน้ือสุกร มากกวา่ ราคาภายในป้ายสินคา้ อาจจะทาํใหลู้กคา้ท่ีมาซ้ือเน้ือสุกรนั้นเกิดความไม่พึงพอใจได ้ซ่ึง

อาจจะทาํให ้ลูกคา้นั้นเปล่ียนไปซ้ือเน้ือสุกรจากร้านอ่ืน อีกเช่นกนั 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภณัฑ์วุ้นมะพร้าวน า้หอม โดยใช้ระดบัความพงึพอใจที่มีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในเขตจงัหวดัราชบุรี 

Cluster analysis of  the coconuts jelly customers using the satisfaction level on 
the marketing mix in the Ratchaburi market 

กรรณกิาร์ อภินันทกุล1 และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Kannika Apinantakul and Dr.Jaratchwahn Jantarat 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ ์และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์วุน้มะพร้าวน ้ าหอม โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าว
น ้ าหอม ในเขตจงัหวดัราชบุรี จ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ท าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way ANOVA พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มช่ืนชอบดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มท่ี 2 กลุ่มช่ืนชอบดา้นราคา และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มช่ืนชอบดา้นส่งเสริมการตลาด 
ค ำส ำคัญ: กำรแบ่งกลุ่ม 1, ควำมพึงพอใจ 2, ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด 3 

Abstract 
This research aims to study the satisfaction levels on the 4P of coconuts jelly customers and the cluster of coconut 
jelly the satisfaction levels on the marketing mix. The research sample is the coconut jelly customers of Ratchaburi 
and total of 200 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 categorized 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 4P’s is at the middle. Using the cluster analysis, it reveals 3 groups of 
customers as follows: Cluster1 is Admiration Group who prefers place, Cluster2 is Admiration Group who prefers 
price, and Cluster3 is Admiration Group who prefers marketing mix. 
Keywords: Cluster Analysis 1, satisfaction 2, marketing mix 3 
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1. บทน า 
 
 จงัหวดัราชบุรี เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวเป็นจ านวนมาก อยู่ในเมืองราชบุรี ประกอบดว้ยทั้งหมด 10 อ าเภอ 
22 ต าบล  มีพ้ืนท่ีราบลุ่ม โดยมีพ้ืนท่ีติดกบัสองฝ่ังแม่น ้าแม่กลอง โดยท่ีเน้ือดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว 
มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ ครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีซ่ึงเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม มะพร้าว
น ้าหอม เป็นพืชท่ีปลูกกนัมากในจงัหวดัราชบุรี เพราะอาจเป็นเพราะความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนธรรมชาติหลาย
อยา่ง อีกทั้งอาจเป็นความสามารถจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีพยายามพฒันาคุณภาพเนน้การปลูกแบบอินทรีย ์จนท าให้
มะพร้าวน ้ าหอมราชบุรีมีรสชาติหวาน หอม ปลอดภยั เป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก และยงั
สร้างรายไดท่ี้ดีใหเ้กษตรกรผูป้ลูกกนัอยา่งถว้นหนา้ ปัจจุบนักลุ่มผูรั้กสุขภาพในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก
นิยมหนัมาบริโภคมะพร้าวน ้าหอมมากข้ึน ท าใหม้ะพร้าวน ้าหอมมีปริมาณการขายและส่งออกต่างประเทศขยายตวั
มากข้ึน แต่เจา้ของสวนมะพร้าวส่วนใหญ่มกัขายเป็นผลสด โดยไม่ไดผ้า่นกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงจะท าใหร้าคามะพร้าวนั้น
มีราคาถูก อายุการเก็บรักษาสั้น ท าใหผู้บ้ริโภคอาจจะเบ่ือกบัรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์ดิม และอยากจะใหมี้การปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์ห้มีความแปลกใหม่ ถา้หากน ามาแปรรูปเป็นวุน้มะพร้าวจะท าให้ราคามะพร้าวนั้นสูงข้ึน อายุการเก็บ
รักษายาวข้ึนและไดก้ าไรมากข้ึน ปัจจุบนัตลาดวุน้มะพร้าวในจงัหวดัราชบุรีเร่ิมมีการขยายค่อนขา้งมากเน่ืองจาก
มะพร้าวน ้าหอมมีปริมาณมากท าใหผู้ผ้ลิตและพ่อคา้คนกลางมีจ านวนมากข้ึน ท าใหสิ้นคา้ท่ีมีอยู่ไม่สามารถผลิตได้
ทนัท าใหเ้กิดความเสียหายให้กบัสินคา้ และประกอบกบัผูบ้ริโภคมีความสนใจอยากทดลองสินคา้ท่ีเปล่ียนจากรูป
แบบเดิมๆ ท่ีเคยรับประทานอยู่เป็นประจ า ท าใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสนใจเน่ืองจากหาทานไดย้าก และประกอบกบัยงั
ไม่ค่อยมีคนรู้จกักนัในวงกวา้งและยงัไม่ค่อยมีใครท ามากนกั ท าใหต้อ้งมีการแปรรูปผลิตภณัฑเ์พ่ือเป็นการระบาย
สินคา้ท่ีมีจ านวนมาก และท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งในตลาด 
(STP Marketing) 
     การวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็น
ส่วนยอ่ย (Segmentation) จากนั้นกก็ าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดท่ีตอ้งการ
ไดแ้ลว้ ต่อไปกเ็ป็นการวางต าแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง 
(Real Prospects) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือและไดรั้บประสบการณท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ แน่น
แฟ้นในระดบัท่ีสูงข้ึนไป (ศิริพนัธ์ ภทัรเบญจพล, 2549) 
 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
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 Shelly ( อ้างถึงใน ประกายดาว  2536)ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษยคื์อความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน

แลว้จะท าใหเ้กิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมี

ระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอี้กดงันั้นจะเห็นไดว้า่ความสุข เป็นความรู้สึก

ท่ีสลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ 

2.3 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Services Marketing Mix) หรือ 4P’s 
     Kotler (1997 อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2543 : 26) อธิบายถึงแนวคิดกลยทุธ์ ส่วนประสมทางทางการตลาด ไว้
วา่ 4P’s นั้น ประกอบดว้ย 4 ประการ ดงัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) บริการท่ีเสนอเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพึ้งพอใจ ไม่วา่จะเป็นตวัผลิตภณัฑบ์ริการ
หรือส่ิงท่ีเตรียมไวส้ าหรับบริการลูกคา้ 
2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑห์รือบริการในรูปตวัเงิน ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยลูกคา้จะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของบริการนั้นกบัราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นขั้นตอนท่ีสินคา้จากผูผ้ลิตเปล่ียนมือไปยงัผูบ้ริโภค 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารของผูใ้หบ้ริการ เพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากร คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอม ในเขตจงัหวดัราชบุรี อนัประกอบไปดว้ยอ าเภอ 10 แห่ง 
คือ เมืองราชบุรี,จอมบึง,สวนผึ้ง,ด าเนินสะดวก,บา้นโป่ง,บางแพ,โพธาราม,ปากท่อ,วดัเพลง และบา้นคา ซ่ึงมีจ านวน
ประชากร 553,521 คน (ขอ้มูลระบบสถิติทางการทะเบียน) 
     กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 95% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้น
เวลาในการเก็บขอ้มูล จึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอย่าง อน่ึง เม่ือลดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งลง จะไดค่้า
ความคลาดเคล่ือนใหม่เป็น ±6.93% 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง จากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอมท าการ
แจกแบบสอบถามโดยใชต้ลาดสดในแต่ละอ าเภอ ซ่ึงมีตลาดสดใหญ่จ านวน 10 แห่งในเขตจงัหวดัราชบุรี ในช่วงวนั
จนัทร์- อาทิตย ์ระหวา่งวนัท่ี 15-27 ธนัวาคม พ.ศ.2558 ช่วงเวลา 09.00-19.00 น.  
     การวิเคราะห์ข้อมูล ใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการแบ่งส่วนตลาดโดยใชวิ้ธี 
Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way 
ANOVA และท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือในการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้บริโภคผลติภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน า้หอม 
       จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเพศ
ชายจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ปัจจุบนัมี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36 สถานภาพโสดจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จ านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ  23 ส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอมเน่ืองจากติดใจในรสชาติจ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีความถ่ีในการเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอมหลายคร้ังต่อสัปดาห์จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27 มีสถานท่ีในการเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอมบ่อยท่ีสุด คือซุปเปอร์มาร์เก็ตจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
และมีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอมต่อคร้ัง 51-100 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5        
  
  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอม โดย
ใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในเขตจงัหวดัราชบุรี ในการศึกษาพบว่าระดบัความ
พึงพอใจท่ีอยู่ในระดบัสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.385 รองลงมาคือดา้นช่องการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.325 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.265 และดา้นผลิตภณัฑน์ั้นมีความ
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.210 ดงันั้น เม่ือพิจารณาตามปัจจยัในแต่ละดา้นพบวา่ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอมมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ บรรจุภณัฑ์
ของวุน้มะพร้าวน ้าหอม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.210 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือรสชาติของวุน้มะพร้าวน ้าหอม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.865  
 2. ด้านราคา ปัจจัยท่ีผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์วุ ้นมะพร้าวน ้ าหอมมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ความ
สะดวกสบายในการช าระเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.385 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.200 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอมมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด
คือ การมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายวุน้มะพร้าวน ้าหอมจ านวนมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.325 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุด
คือ ความสะอาดของสถานท่ีขายวุน้มะพร้าวน ้าหอม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.890  
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอมมีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ 
จดักิจกรรมแจกของแถมเม่ือซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.265 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ มีวุน้
มะพร้าวน ้าหอมใหท้ดลองชิมฟรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.995 
ส่วนที่ 2 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน ้าหอม โดยใช้ระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และจากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน ้าหอม สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
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แผนภูมทิี่  1  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  

 
 
แผนภูมทิี่  2  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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ตารางที่  1  แสดงขอ้มูลสรุปลกัษณะท่ีส าคญัในแต่ละส่วนตลาด 
กลุ่มที่ 1 “กลุ่มช่ืนชอบด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย” (จ านวน 54 คน) 

กลุ่มที่ 2 “กลุ่มช่ืนชอบด้านราคา” 
(จ านวน 56 คน) 

กลุ่มที่ 3 “กลุ่มช่ืนชอบด้านส่วน
ประสมทางการตลาด” (จ านวน 90) 

1. เพศหญิง 
2. อายเุฉล่ีย 25-29 ปี 
3. อาชีพพนกังานบริษทั 
4. สถานภาพโสด 
5. การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
6. รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาท 
7. มีความพึงพอใจในดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมี
สถานท่ีในการจดัจ าหน่ายวุน้
มะพร้าวน ้าหอมเป็นจ านวนมาก 

8. จุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือวุน้
มะพร้าวคือติดใจในรสชาติ 

9. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้สปัดาห์
ละคร้ัง 

10. สถานท่ีไปซ้ือวุน้มะพร้าว
น ้าหอมบ่อยท่ีสุด คือซุปเปอร์
มาร์เกต็ 

11. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวุน้มะพร้าว 
51-100 บาทต่อคร้ัง 

1. เพศหญิง 

2. อายเุฉล่ีย 25-29 ปี 

3. อาชีพพนกังานบริษทั 

4. สถานภาพโสด 

5. การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

6. รายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท 

7. มีความพึงพอใจในดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดในเร่ืองจดั

กิจกรรมแจกของแถมเม่ือซ้ือวุน้

มะพร้าวน ้าหอม 

8. จุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือวุน้

มะพร้าวคือติดใจในรสชาติ 

9. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้สปัดาห์

ละคร้ัง 

10. สถานท่ีไปซ้ือวุน้มะพร้าว

น ้าหอมบ่อยท่ีสุด คือจากแหล่ง

ผลิตโดยตรง 

11. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวุน้มะพร้าว 

51-100 บาทต่อคร้ัง 

1. เพศหญิง 

2. อายเุฉล่ีย 25-29 ปี 

3. อาชีพพนกังานบริษทั 

4. สถานภาพสมรส 

5. การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

6. รายไดเ้ฉล่ีย 20,001-25,000 บาท 

7. มีความพึงพอใจในดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่ายในเร่ืองความ

สะดวกของท่ีจอดรถ 

8. จุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือวุน้

มะพร้าวคือติดใจในรสชาติ 

9. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้หลาย

คร้ังต่อสปัดาห์ 

10. สถานท่ีไปซ้ือวุน้มะพร้าว

น ้าหอมบ่อยท่ีสุด คือซุปเปอร์

มาร์เกต็ 

11. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวุน้มะพร้าว 

51-100 บาทต่อคร้ัง 
 

     
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มช่ืนชอบดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกลุ่มท่ีชอบความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือวุน้

มะพร้าวน ้าหอม ความสะดวกสบายของพ้ืนท่ีในร้านขณะเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอม และการมีสถานท่ีจดัจ าหน่าย

วุน้มะพร้าวน ้ าหอมเป็นจ านวนมาก เป็นกลุ่มคนท่ีชอบความสะดวกในการซ้ือโดยท่ีไม่สนใจดา้นผลิตภณัฑ์และ

ราคามากเท่าไหร่นกั ดงันั้นควรพฒันาดา้นรสชาติของวุน้มะพร้าว ความสดสะอาดของวุน้มะพร้าวใหเ้พ่ิมมากข้ึน มี

การติดป้ายราคาของวุน้มะพร้าวน ้าหอมชดัเจนมากยิ่งข้ึน พนกังานควรมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มช่ืนชอบดา้นราคา เป็นกลุ่มท่ีใหค้ะแนนความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดนอ้ยท่ีสุดใน

ทุกขอ้ค าถาม แต่จะให้ความสนใจในเร่ืองราคามากท่ีสุดคือเร่ือง มีการติดป้ายราคาของวุน้มะพร้าวน ้ าหอมชดัเจน 

ดงันั้นควรปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ือง ความสดสะอาด รสชาติ ความเหมาะสมของปริมาณวุน้มะพร้าวน ้ าหอม

ในบรรจุภณัฑ ์ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เร่ืองความสะอาดของของสถานท่ีขายวุน้มะพร้าวน ้าหอม และดา้น

ส่งเสริมการตลาด ควรเพ่ิมโปรโมชัน่ให้มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาและความมีอธัยาศยัท่ีดีของพนกังานขายวุน้
มะพร้าวใหม้ากยิ่งข้ึน 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มช่ืนชอบดา้นส่วนประสมทางการตลาด  เป็นกลุ่มท่ีใหค้ะแนนความพึงพอใจในส่วนประสม

ทางการตลาดมากท่ีสุดในทุกขอ้ค าถาม คนกลุ่มน้ีจะดูในภาพรวมก่อนว่าผลิตภณัฑน์ั้นดีหรือไม่ถึงท าการซ้ือสินคา้

นั้นๆ ควรปรับปรุงดา้นราคาในเร่ืองความสะดวกสบายในการช าระเงิน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเร่ืองการมี

สถานท่ีจดัจ าหน่ายวุน้มะพร้าวน ้าหอมจ านวนมาก และดา้นส่งเสริมการตลาด มีการจดักิจกรรมแจกของแถมเม่ือซ้ือ
วุน้มะพร้าวน ้าหอม 

5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอม ใน
คร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าทั้ง 4  ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริม
การตลาด ยงัเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งต ่า มีค่านอ้ยกวา่ 2.5  ซ่ึง
นบัเป็นจุดอ่อน 
 ทั้งน้ี จากประเด็นปัญหาท่ีมีการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์วุน้มะพร้าวน ้ าหอม อาจมี
สาเหตุจาก 4 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยมีประเดน็ในเร่ืองรสชาติ บรรจุภณัฑ ์ความสดสะอาด ความสะดวกในการรับประทาน 
และความเหมาะสมของปริมาณของวุน้มะพร้าวน ้าหอม ดงันั้นควรจะปรับปรุงรสชาติของวุน้มะพร้าวน ้าหอมให้ดี
ยิ่งข้ึนและเพ่ิมรสชาติให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นผลิตภณัฑอ์าจจะมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบั
ผลิตภณัฑข์องเจา้อ่ืนๆ ท าใหไ้ม่เกิดความแตกต่างดงันั้น บรรจุภณัฑค์วรมีความทนัสมยั รูปทรงแปลกตา และความ
สดสะอาดของวุน้มะพร้าวน ้าหอม ควรรักษาคุณภาพใหดี้และมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์
 ดา้นราคา โดยมีประเดน็ในเร่ือง การติดป้ายราคาชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และความสะดวกสบาย
ในการช าระเงิน ดงันั้นควรจะปรับปรุงราคาให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของวุน้มะพร้าวน ้ าหอม และมีการติด
ป้ า ย ร า ค า ใ ห้ เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  แ ล ะ มี เ ค า น์ เ ต อ ร์ ใ ห้ ช า ร ะ เ งิ น เ พี ย ง พ อ ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภ ค  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีประเด็นในเร่ืองความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือ ความสะดวกของท่ี
จอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีขาย ความสะดวกสบายของพ้ืนท่ีในร้านขณะเลือกซ้ือ การมีสถานท่ีจดัจ าหน่าย
จ านวนมาก ดงันั้นควรจะปรับปรุงสถานท่ีในการขายสินคา้ควรมีความสะอาด และจดัพ้ืนท่ีใหมี้ความสะดวกสบาย
ในเร่ืองการจอดรถ สินคา้หาง่าย ดา้นความสะอาดของสถานท่ีขายวุน้มะพร้าวน ้าหอมค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นเราควร



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  1354 

 
 

กลบัมาดูแลดา้นความสะอาดของสถานท่ีขายวุน้มะพร้าวใหม้ากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีผูบ้ริโภคท่ีไดเ้ขา้มาซ้ือผลิตภณัฑจ์ะได้
ชอบและอยากมาซ้ือสินคา้ท่ีสถานท่ีน้ีอีก และควรเพ่ิมสถานท่ีจดัจ าหน่ายใหมี้จ านวนเพ่ิมข้ึน 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยมีประเด็นในเร่ืองมีวุน้มะพร้าวให้ทดลองชิมฟรี การมีส่วนลด มีกิจกรรม
แจกของแถม ความมีอธัยาศยัดีของพนกังานขาย พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์ควรมีการปรับปรุงเร่ือง
มีวุน้มะพร้าวน ้ าหอมให้ทดลองชิมฟรี อาจจะมีการคิดโปรโมชั่นอ่ืนๆ ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน อาจจะเป็นการซ้ือแลว้สะสมแตม้เพ่ือแลกของท่ีระลึก หรือรับวุน้มะพร้าวน ้าหอมเพ่ิมไป 1 ช้ิน 
เพ่ือใหเ้กิดความแปลกใหม่และไม่มีใครเหมือนกบัผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอมของเรา และในเร่ืองพนกังานควรมี
การพูดคุยและใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เพ่ือท่ีจะสามารถใหค้ าตอบกบัผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวได ้
 นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอม ท่ีแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด สามารถน าความแตกต่างของทั้ง 3 กลุ่มมาก าหนดกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย วางแผน ออกแบบปรับปรุงพฒันาใหต้อบสนองผูบ้ริโภคไดต้รงความตอ้งการได ้ดงัน้ี 
 กลุ่มที่ 1 “กลุ่มช่ืนชอบดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย” เป็นกลุ่มท่ีชอบความสะดวกสบายไม่วา่จะเป็นความ
สะดวกในการเดินทางมาซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอม ความสะดวกของท่ีจอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีขายวุน้มะพร้าว
น ้าหอม ความสะดวกสบายของพ้ืนท่ีในร้านขณะเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอม การมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายวุน้มะพร้าว
น ้าหอม และจากลกัษณะของคนกลุ่มน้ี มีจุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือวุน้มะพร้าวคือติดใจในรสชาติ มีรายไดเ้ฉล่ีย
ประมาณ 15,001-20,000บาท เป็นพนกังานบริษทั ควรพฒันาในดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ือง ความสดสะอาดของวุน้
มะพร้าวน ้าหอม ดา้นราคาในเร่ือง มีการติดป้ายราคาของวุน้มะพร้าวน ้าหอมชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
เร่ืองความสะอาดของสถานท่ีขายวุน้มะพร้าวน ้าหอม ดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองความมีอธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน
ขายวุน้มะพร้าวน ้าหอม 
  
 กลุ่มที่ 2 “กลุ่มช่ืนชอบดา้นราคา” ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในทุกปัจจยัของส่วนประสมทาง
การตลาด (4P) ของผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอม และลกัษณะของกลุ่มน้ีคือ มีความพึงพอใจในดา้นจดักิจกรรมแจก
ของแถมเม่ือซ้ือวุน้มะพร้าว รายได้เฉล่ียประมาณ 10,001-20,000 บาท เป็นพนักงานบริษทั ควรพฒันาในด้าน
ผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองความเหมาะสมของปริมาณในบรรจุภณัฑ ์ดา้นราคาในเร่ืองความสะดวกสบายในการช าระเงิน 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือวุน้มะพร้าวน ้าหอม ดา้นการส่งเสริมการตลาด
ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑว์ุน้มะพร้าวน ้าหอมของพนกังาน 
 กลุ่มที่ 3 “กลุ่มช่ืนชอบดา้นส่วนประสมทางการตลาด” ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่พึงพอใจในทุกปัจจยัของ
ส่วนประสมทางการตลาด อาจเป็นการกลุ่มท่ีบริหารจดัการไดง่้ายท่ีสุด แต่การท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในทุก
ดา้นอยู่ในระดบัสูงสุด ไม่ไดแ้ปลว่าจะหยุดพฒันาหรือรักษามาตรฐานในผลิตภณัฑ ์ควรปรับปรุงและพฒันาใน
ปัจจยัทุกดา้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์เน้นแฟ้นใน
ระดบัสูงข้ึน และยงัอาจจะเป็นส่ือกลางเพ่ือบอกต่อลูกคา้ท่านอ่ืนๆต่อไปอีกดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคภายใตต้ราสินคา้แมค็ 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทศันคติของ
ผูบ้ริโภคภายใตต้ราสินคา้แม็ค 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้แมค็ ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดภายใตต้ราสินคา้แมค็ โดยรวมแตกต่างกนั  2) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพ และอาชีพแตกต่างกนัมี
ระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติของผูบ้ริโภคภายใตต้ราสินคา้แมค็ โดยรวมแตกต่างกนั 3) ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั ระดบัความเห็นดว้ยทศันคติของผูบ้ริโภคภายใตต้ราสินคา้แมค็ 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ทัศนคติต่อตราสินค้า 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the personal factors that affect the consumer marketing mix level for 
brand of Mc; 2) to study the personal factors that affect the consumer brand attitude level for brand of Mc; 3) to study 
relationship between the marketing mix level and the brand attitude level for brand of Mc. The research found 1) 
samples with different occupation have a different the marketing mix level for brand of Mc; 2) The samples with 
different status and occupation have a different the brand attitude level for brand of  Mc; 3) the marketing mix level 
have positive relationship with brand attitude level for brand of Mc. 
Keywords: Marketing Mix, Brand Attitude 
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1. บทน า 
     ในระยะ 4-5 ปีท่ีผา่นมามนุษยใ์หค้วามส าคญักบัการแต่งกายมากข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายประเภท
ต่างๆ มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยประเทศไทยจดัเป็นหน่ึงในตลาดท่ีมีศกัยภาพส าหรับธุรกิจเส้ือผา้ต่างๆ น้ีดว้ยมูลค่า
ตลาดในประเทศกว่า 100,000 ลา้นบาท  และเน่ืองจากวฒันธรรมต่างประเทศท่ีรับเขา้มาท าให้คนไทยมีความสนใจใน
เร่ืองการแต่งกาย รวมถึงมีความตอ้งการบริโภคสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มสูงข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556)  ซ่ึง
ธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปแบ่งออกไดเ้ป็นหลากหลายประเภท ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือตลาดเคร่ืองนุ่งห่มประเภทยีนส์ โดยตลาด
ยีนส์ในปีพ.ศ. 2556 นั้นมีมูลค่ากวา่ 11,416 ลา้นบาท ทั้งอยูใ่นรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์มีตราสินคา้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
76 (8,665.7 ลา้นบาท) และผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตราสินคา้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  24 (2,750.2 ลา้นบาท)  (ศูนยว์ิจยัซีไอเอม็
บีไทย, 2556) โดยในส่วนผลิตภณัฑท่ี์มีตราสินคา้นั้น “ตราสินคา้แม็ค (Mc)” ไดข้ึ้นมาเป็นผูน้ าตลาดยีนส์ในประเทศ
ไทย ดว้ยส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 1 คิดเป็นอตัราร้อยละ 38.40 ตามมาดว้ยอนัดบัท่ี 2 ตราสินคา้ลีวายส์ (Levi’s) 
ร้อยละ 27.50 อนัดบัท่ี 3 ตราสินคา้แรงเลอร์ (Wrangler) ร้อยละ 11.60 และอนัดบัท่ี 4 คือ ตราสินคา้ลี (Lee) ร้อยละ 
10.50   (ศูนยว์ิจยัหลกัทรัพยก์รุงศรี, 2557) จึงถือไดว้่าแมค็ (Mc) เป็นตราสินคา้หน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ดงัจะ
เห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตก าไรของแมค็ (Mc) ในช่วง 4 ปี พ.ศ. 2554-2557 เป็นตน้มามีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีของ
ยอดขายคิดเป็นอตัราร้อยละ 28 (บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน), 2557) 
     การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารทางการตลาด การ
ด าเนินงานของกิจการจะประสบความส าเร็จนั้นข้ึนอยู่กบัการปรับปรุงความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทาง
การตลาดเหล่าน้ี โดยถือว่าเป็นปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมไดส้ามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ และเหมาะสมกับกิจการได้ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ , 2553) นอกจากน้ี ส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ เกิดความพึงพอใจ
และมีความสุข ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ เรียกวา่ 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด (Kotler and Keller, 2012)  
     การศึกษาทศันคติเป็นแนวความคิดส าคญัท่ีใชใ้นการวิจยัดา้นการตลาด เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะท าใหบุ้คคลตอบสนอง
ต่อส่ิงต่างๆ ทั้งดา้นพฤติกรรมและความคิด รวมถึงการยอมรับส่ิงใหม่ๆ (Kotler and Keller, 2012) โดยทศันคติสามารถ
เรียนรู้ไดโ้ดยผ่านประสบการณ์ตรงจากการใชสิ้นคา้นั้นๆ การส่ือสารแบบปากต่อปาก การโฆษณา และช่องทางอ่ืนๆ ท่ี
เขา้ถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดทศันคติทั้งในดา้นบวก หรือดา้นลบ (Schiffman and Wisenblit, 2014) โดยความรู้สึก
เหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึน การสร้างทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง และ
สม ่าเสมอ ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยอาศยัการใหข่้าวสาร ความรู้ และประสบการณ์อยา่งเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า และใช้ผลิตภัณฑ์นั้นในท่ีสุด (ภควตั รัตนราช, 2556) โดยแบบจ าลองทัศนคติแบบสาม
องคป์ระกอบ จะประกอบไปดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม โดยผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจ
ศึกษาผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีสถิติประชากรอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
     1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค
เคร่ืองนุ่งห่ม ภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
     2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคเคร่ืองนุ่งห่ม ภายใตต้ราสินคา้แมค็ 
(Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
     3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้
แมค็ (Mc) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
     1. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยผูบ้ริหาร และนกัการตลาดสามารถน าไปใชเ้พ่ือวางแผน และสร้างกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  
     2. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีผล
ต่อทศันคติในการบริโภคเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) โดยผูบ้ริหาร และนกัการตลาดสามารถน าไปใช้เพ่ือ
พฒันา และวางแผนใหมี้ทศันคติเชิงบวกต่อสินคา้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมาย 
     3. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใต้
ตราสินคา้แม็ค (Mc) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูบ้ริหาร และนักการตลาดสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติเชิงบวก และน าไปสู่การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตราสินคา้แมค็ (Mc) 
กรอบแนวคิดการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล             สมมติฐานท่ี 2    
 (Kotler and Keller : 2012)      
                 ทศันคติของผูบ้ริโภค 
   สมมติฐานท่ี 1         (วฒิุ สุขเจริญ : 2555) 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด      (ชูชยั  สมิทธิไกร : 2553) 

(วิเชียร วงศณิ์ชชากลุ และคณะ : 2553)    สมมติฐานท่ี 3    
 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
สมมตฐิานการวจิยั 
     1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้
แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  
     2. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ริโภคเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินค้าแม็ค (Mc) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 
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     3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
     โดยการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ จะทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโนม้นา้วผูบ้ริโภคให้เกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ เกิดความพึงพอใจและมีความสุข โดยมีทศันคติก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมต่างๆ ข้ึน ซ่ึง
ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าเป็นผลท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทั้งดา้นบวก และดา้นลบ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าใหผู้วิ้จยัไดท้ าการวิจยั เร่ือง 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แม็ค 
(Mc) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยไดใ้ชก้รอบแนวคิดเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ของ Kotler and Keller  (2012) ร่วมกบั ทศันคติของผูบ้ริโภคของ ชูชยั สมิทธิไกร (2553) และวฒิุ สุขเจริญ (2555)  
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     นฐพร โอภาสวชิระกุล (2553) ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคตราสินคา้ ประเทศแหล่งก าเนิดและ คุณค่าตราสินคา้ของ
สินคา้แฟชัน่ พบว่า ทศันคติโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแต่ละตราสินคา้แฟชัน่ มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
     จงรัก ใจโต (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปตราสินค้าไทยท่ีผลิต
ภายในประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ตรา
สินคา้ไทย ดว้ยปัจจยัการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
      Wu and Wang (2011) ท าการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของขอ้ความผ่านการส่ือสารอิเลกทรอนิกส์แบบปากต่อปาก และ
ความน่าเช่ือถือในแหล่งท่ีมาของขอ้ความเก่ียวกบัทศันคติต่อตราสินคา้ โดยผลจากการศึกษาพบวา่ ขอ้ความเชิงบวกผา่น
แหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสูงข้ึนแสดงให้เห็นทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีดีกว่า และระดบัการมีส่วนร่วมของผลิตภณัฑ์ท่ี
สูงข้ึน ความดึงดูดใจดา้นเหตุผลช้ีใหเ้ห็นทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีดีกวา่ความดึงดูดใจดา้นอารมณ์ 

3. วธิีการวจิัย 

ขอบเขตของการวจิยั การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. ระเบียบวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบสืบคน้ โดย อาศยัการตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจาก
ขอ้มูลรายงานการวิจยั หนังสือ  และ บทความบนเว็บไซต์ ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดใ้ช้การศึกษาเชิง
พรรณนา  โดยใชว้ิธีการส ารวจแบบอาศยัความสะดวก ดว้ยการออกแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม  
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     2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคสินคา้เคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) โดยอาศยัในเขตพ้ืนท่ี
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
     3. ขั้นตอนการวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงไดอ้อกแบบค าถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียไดต่้อเดือนโดยมีลกัษณะค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นค าถามปลายปิด  
     ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) มีจ านวนทั้งหมด 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเป็นค าถามท่ีผูต้อบ
จะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น 
     ส่วนท่ี 3 ทศันคติของผูบ้ริโภคเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แม็ค (Mc)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
จ านวนทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม โดยเป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้ง
เลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น 
     4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้บริโภคสินคา้เคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ 
(Mc) โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีสญัชาติไทย อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 385 คน โดยการเลือกวิธีการ
เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) คือ การท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling)  และสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผ่านค าถามคดักรองให้ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ดงักล่าวเพ่ือความสอดคลอ้งกบัขอบเขตท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการก าหนด โดยไดท้ าการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่ วนัท่ี 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558  ถึง 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
     5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป (Statistical Software) โดยสถิติท่ีใชโ้ดยใชก้าร
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่ม 
ดว้ยค่า t-test  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test (One-Way ANOVA) และ
การทดสอบ Least Significant Difference และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
 

4. ผลการวจิัยและอภิปราย 

     จากผลการวิจยัสามารถสรุปเป็นตารางต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ 

(Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดบั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์  3.76 0.48 มาก 
ดา้นราคา 3.66 0.44 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.74 0.47 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.49 0.51 มาก 
รวมด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3.66 0.36 มาก 
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     จากตารางท่ี 1  การวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
เคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมมีค่าเฉล่ียท่ี 3.66 หรือในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีระดบัของดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.76 หรือในระดบัมาก และระดบัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดนอ้ยท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.49 หรือในระดบัมาก 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่ม ภายใตต้ราสินคา้แม็ค (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
ทศันคตขิองผู้บริโภค Mean S.D. ระดบั 
ดา้นความเขา้ใจ 3.39 0.56 ปานกลาง 
ดา้นความรู้สึก 4.12 0.51 มาก 
ดา้นพฤติกรรม 3.58 0.56 มาก 
รวมด้านทศันคต ิ 3.70 0.43 มาก 

     จากตารางท่ี 2  การวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้รา
สินคา้แม็ค (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมมีค่าเฉล่ียท่ี 3.70 หรือในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า มีระดบัดา้นความรู้สึกท่ีค่าเฉล่ีย 4.12 หรือในระดบัมาก และระดบั ดา้นความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.39 หรือ
ในระดบัปานกลาง 
ตารางที่ 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 : ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของผูบ้ริโภคเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคทีม่ี
ต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใต้ตราสินค้าแมค็ (Mc) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์   0.010* 0.000*  0.011* 
ดา้นราคา  0.041*     
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย       
ดา้นการส่งเสริมการตลาด    0.017*   
รวมด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    0.002*   
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     จากตารางท่ี 3  ผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดับความส าคัญของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยรวมแตกต่างกนั ท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.002 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และเม่ือพิจารณาแยกในรายดา้น
พบว่า จากการวิจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ีค่า Sig 
เท่ากบั 0.010 มีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.000 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.011 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากการวิจยั
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ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.041 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และจากการวิจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบั
ความส าคญัแตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.017 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค

เคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทศันคตขิองผู้บริโภคทีม่ต่ีอเคร่ืองนุ่งห่ม

ภายใต้ตราสินค้าแมค็ (Mc) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 

ดา้นความเขา้ใจ   0.018* 0.000*   
ดา้นความรู้สึก       
ดา้นพฤติกรรม   0.034* 0.000*   
รวมด้านทศันคต ิ   0.007* 0.000*   
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     จากตารางท่ี 4  ผลวิจยัในคร้ัง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติต่อตรา
สินคา้แตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.007 และมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติต่อตราสินคา้แตกต่าง
กนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.000 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาแยกในรายดา้นพบว่า ดา้นความเขา้ใจ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติต่อตราสินคา้แตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.018 
และมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความเห็นด้วยในทัศนคติต่อตราสินค้าแตกต่างกันท่ีค่า Sig เท่ากับ 0.000 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นพฤติกรรม พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นดว้ย
ในทศันคติต่อตราสินคา้แตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.034 และมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติต่อ
ตราสินคา้แตกต่างกนัท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 : การวดัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
เคร่ืองนุ่งห่มภายใต้ตราสินค้าแมค็ (Mc) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านความ
เข้าใจ 

ด้านความรู้สึก ด้านพฤตกิรรม รวมด้าน

ทศันคต ิ

ด้านผลติภณัฑ์ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านราคา 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
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ตารางที่ 5  (ต่อ)  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
เคร่ืองนุ่งห่มภายใต้ตราสินค้าแมค็ (Mc) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านความ
เข้าใจ 

ด้านความรู้สึก ด้านพฤตกิรรม รวมด้าน

ทศันคต ิ

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

รวมด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     จากตารางท่ี 5 ผลวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้รา
สินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบั ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แม็ค (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 
ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม รวมถึงดา้นทศันคติโดยรวม ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปานกลาง ท่ีค่า Sig เท่ากบั 0.000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการวจิัย 
 
     จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี  สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ เพียงอย่างเดียวท่ีมีผลต่อมีระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แม็ค (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยรวมท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพ และอาชีพ ท่ีมีผลต่อมีระดบัความเห็นดว้ย
ในทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม
แตกต่างกนั และยงัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc)  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั กบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
     ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฐพร โอภาสวชิระกุล (2553) บางส่วนท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใต้
ตราสินคา้แมค็ (MC) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
     ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จงรัก ใจโต (2556) บางส่วนท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แม็ค (Mc) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมแตกต่างกนั 
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     ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wu and Wang (2011) บางส่วนท่ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้ราสินคา้แมค็ (Mc) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้
     1. โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก  แสดงให้เห็นว่า 
บริษทั แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ยงัสามารถวางแผนในการเพ่ิมศกัยภาพให้ดีมากยิ่งข้ึนได ้โดยควรเนน้สร้างกลยุทธ์ 
และพฒันาการเพ่ิมระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในทุกกลุ่ม ซ่ึงควรเนน้ท่ีผูบ้ริโภค
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัซ่ึงมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคในทุก
กลุ่มมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไปในทิศทางท่ีมากยิ่งข้ึนและเท่าเทียมกนั  
     2. โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติอยู่ในระดบัมาก  แสดงให้เห็นว่า บริษทั แม็คกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) สามารถวางแผนในการเพ่ิมศกัยภาพให้ดีมากยิ่งข้ึนได ้โดยควรเน้นสร้างกลยุทธ์ และพฒันาการเพ่ิมระดบั
ความเห็นดว้ยในทศันคติ รวมไปถึงการส่ือสารใหมี้ทศันคติเชิงบวกในตราสินคา้ ซ่ึงควรเนน้ท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ 
และอาชีพแตกต่างกนัซ่ึงมีระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคในทุกกลุ่มมีระดบัความเห็นดว้ย
ในทศันคติไปในทิศทางท่ีมากยิ่งข้ึนและเท่าเทียมกนั    
     3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองนุ่งห่มภายใตต้รา
สินคา้แมค็ (Mc)  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณา ความสัมพนัธ์ในรายดา้น จะพบว่ามีความสัมพนัธ์ใน
หลายดา้นยงัอยู่ในระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด บริษทั แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  จึงควรก าหนด และพฒันากลยุทธ์
ต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงภาพลกัษณ์ในปัจจุบนัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงท าความเขา้ใจ
ดา้น วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบเบ้ืองตน้ในการเขา้ถึงความตอ้งการผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และระดบัความเห็นดว้ยในทศันคติของผูบ้ริโภค ดงักล่าวใหม้ากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการขยายขอบเขตการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมของกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืนๆ เน่ืองจากผลิตภณัฑน้ี์มีจ าหน่ายใน
ทุกพ้ืนท่ีแต่ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี หากไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งครบถว้น สามารถ
น าพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่าง และสามารถสร้างความเขม้แข็งของแบรนดไ์ดอ้ย่างย ัง่ยืนใน
อนาคต 
     2. ควรมีการวิจยัการรับรู้ ท่ีมีผลต่อทัศนคติของผูบ้ริโภค เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา และปรับปรุงในการท าให้
ผูบ้ริโภคก่อเกิดทศันคติในดา้นบวกมากยิ่งข้ึน และตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใช้ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The segmentation consumer milk and bread store by using the significant level 

of marketing mix (7’P) to purchasing decisions of consumers in Bangkok.  
กนัทรากร รัสมีเพชรโสภณ1 และ อศัวณิ ปสุธรรม2 

KantharakornRasmepetchsophon and AsawinPasutham 
 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใชร้ะดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดปัจจยัเพ่ือใช้
ในการแบ่งกลุ่ม ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า 
สามารถแบ่งกลุ่มไดจ้ านวน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเนน้ใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มท่ีสองใหค้วามส าคญัต่อ
ความสะดวกในการรับบริการ และกลุ่มท่ีสามจะค านึงถึงในทุกๆดา้น 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมกำรซ้ือ, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กลุ่ม 
 

Abstract 
The objective of  this research is to study the segmentation consumer milk and bread store by using the significant 
level of marketing mix (7’P) to purchasing decisions of consumers in Bangkok. In part of the sampling group of 
this research, it is 200 consumer milk and bread store and live in Bangkok area. In conclusion, the research result 
can be divided into 3 groups, the first group focused on the product. The second group focused on ease of service. 
And the third group will focused on all aspects. 
 
Keywords: purchasing behavior, marketing mix, groups 
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บทน า 
 
ร้านนม ขนมปัง จดัเป็นการด าเนินธุรกิจแบบขนาดย่อมประเภทหน่ึง ธุรกิจประเภทร้านนม ขนมปังมีการด าเนิน
กิจการ โดยมีบริเวณของร้าน เป็นท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงมีสินคา้ประกอบไปดว้ย เคร่ืองด่ืมท่ีมีนม
สดเป็นส่วนผสม เช่น นมเยน็, โกโก ้เป็นตน้ และสินคา้จ าพวกขนมปัง เช่น ขนมปังป้ิง, ปังเยน็ เป็นตน้ เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัใหค้วามสนใจท่ีจะเปิดร้านนม ขนมปังเป็นของตนเอง แต่เน่ืองจากค านึงถึงความเส่ียงในเร่ืองของสินคา้ และ
การบริการ เพราะไม่สามารถท่ีจะทราบถึงส่ิงต่างๆท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัไดแ้ท้จริง ผูวิ้จยัจึงท าการวิจยั เพ่ือ
ค้นควา้ และหาข้อมูลของผูบ้ริโภค ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ในระดบัความส าคญั ของผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง โดยผลการศึกษามารถน าขอ้มูลท่ีจากการ
ศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจประเภทร้านนม ขนมปัง หรือปรับปรุง และพฒันาธุรกิจต่อไป เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ และสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549: 41-45) 
ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เป็นการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายใน
ราคาท่ีลูกคา้ยอมรับได ้และยินดีท่ีจะจ่าย รวมถึงการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขาย โดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หรือความจ าเป็นของลูกคา้
ใหเ้กิดความพึงพอใจ 
  2. ด้านราคา (Price) คือ จ านวนเงินหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจ่าย เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้หรือคุณค่าของสินคา้
ในรูปตวัเงิน 
  3. ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) คือ โครงการของช่างทาง ประกอบไปดว้ยสถาบนัและกิจกรรม เพ่ือเคล่ือนยา้ย
สินคา้หรือบริการจากองคก์รไปสู่ตลาดใหลู้กคา้ตามท่ีตอ้งการ 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมสนบัสนุนการส่ือสารการตลาด เพ่ือก่อใหเ้กิดความพึง
พอใจต่อสินคา้หรือบริการหรือความคิดของบุคคล โดยจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ และเตือนความทรงจ าต่อสินคา้
หรือบริการ เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
- การโฆษณา 
- การใชพ้นกังานขาย 
- การส่งเสริมการขาย (sales promotion)  
- การประชาสมัพนัธ์ 
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 5. ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) เป็นบุคคลท่ีผา่นการคิดเลือกจากองคก์ร มีการฝึกอบรม การจูง
ใจ เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้
  6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นลกัษณะโดยรวมขององคก์ร เช่น คุณภาพ 
คุณค่า เป็นตน้ 
  7. ด้านกระบวนการ (Process) ขั้นตอนการส่งมอบคุณภาพของการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด, การก าหนดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ในตลาด (STP) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2534: 61-72) 
การแบ่งส่วนตลาด (Segmenting) เป็นการแบ่งตลาดของผลิตภณัฑป์ระเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงแบ่งออกตามลกัษณะ
ของความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึงกนั ออกเป็นตลาดยอ่ยๆ หรือส่วนตลาด เพ่ือจะเป็นการเลือกตลาดใดตลาดหน่ึงหรือ
หลายตลาดใหเ้ป็นตลาดเป้าหมายต่อไป  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาด ดงัน้ี  
1. ภูมิศาสตร์ เป็นการแบ่งตลาดออกตามลกัษณะสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั หรือ
ประเทศ กรณีน้ีจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนทางการตลาด และความสามารถท่ีแตกต่างกนั ตามท่ีตั้งของตลาด 
2. ประชากรศาสตร์ การเป็นตลาดออกตามลกัษณะของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ขนาด, 
ครอบครัว, การศึกษา, รายได,้ อาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นกลุ่มตลาดท่ีส าคญั เน่ืองจากความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคหรืออตัราการในใชผ้ลิตภณัฑมี์ความเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัตวัแปรน้ี และง่ายในการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
3. จิตวิทยา เป็นการแบ่ง โดยใชห้ลกัเกณฑค์วามแตกต่างในการด ารงชีวิต หรือความแตกต่างของบุคลิกลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 
3.1 ชั้นของสงัคม ซ่ึงมีส่งผลต่อความพึงพอใจในเส้ือผา้ รถยนต ์เฟอร์นิเจอร์ การพกัผอ่น และกิจกรรม 
3.2 แบบการด ารงชีวิต ความสนใจหรือความมุ่งหมายของแต่ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะมีความต่างกนัในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน การบริโภค และการละเล่น เช่น กลุ่มขา้ราชการ, กลุ่มนกัดนตรี, กลุ่มกรรมกร ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ี
มีรูปแบบในการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั  
3.3 บุคลิกลกัษณะ เป็นการแบ่งส่วนตลาด โดยสร้างแนวความคิดภาพพจนเ์ก่ียวกบัตรา เช่น การออกแบบใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบับุคลิกลกัษณะของผูบ้ริโภค 
4. พฤติกรรม แบ่งโดยใชห้ลกัเกณฑท์างดา้นความรู้ ทศันคติ การใช ้หรือโอกาสในการซ้ือ หรือการตอบสนองต่อ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
การก าหนดเป้าหมาย (Targeting) เป็นการประเมินผล และเลือกหน่ึงส่วนตลาดหรือหลายส่วนเป็นเป้าหมาย เป็นส่ิง
ท่ีตอ้งท าหลงัจากมีการแบ่งส่วนตลาดแลว้ก าหนดตลาดเป้าหมาย มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. กรประเมินส่วนตลาด เป็นการศึกษาส่วนตลาด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด, 
ความสามารถในการจูงใจส่วนตลาด, วตัถุประสงคแ์ละทรัพยากร 
2. การเลือกส่วนตลาด จากการประเมินส่วนตลาดท่ีเหมาะสมแลว้ในขอ้หน่ึง อาจเลือกหน่ึงส่วนหรือมากกวา่เป็น
เป้าหมาย  
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การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ในตลาด (Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งของสินคา้ในตลาดนั้นๆ หรือการ
บริหารสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงใหเ้กิดความรู้ของผูบ้ริโภค โดยการพยายามสร้างการรับรู้ก่อใหเ้กิดความนึก
คิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัสินคา้ หรือตรายี่หอ้ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 
 

วธิีการศึกษา 
 
ในการศึกษา“การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในระดับ
ความส าคญั ในเขตกรุงเทพมหานคร” ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคร้าน
นม ขนมปัง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 5,692,284 คน แยกเป็นชาย 2,695,519 คน เป็นหญิง 
2,995,765 คน (ประกาศส านกัทะเบียนกลาง, 2557) และประชากรทุกคนสามารถเป็นผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปังได้ 
กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ระดับความผิดพลาดท่ีสามารถรับได้ 5% ซ่ึงจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นจ านวน 384 คน เน่ืองจาก
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นระยะเวลาในการเกบ็รวมรวบขอ้มูล จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท าการศึกษาวิจยัลง เหลือจ านวน 200 คน ซ่ึงจะมีความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น 6.93%  การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ จากจ านวนร้านนม ขนมปัง ทั้งหมด 21 ร้าน 3 แบรนด ์
เป็นแบรนดล์ะ 2 ร้าน เป็นทั้งสินจ านวน 6 ร้าน จากการสุ่มจบัฉลาก และผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามร้านนม ขนมปัง ท่ีถูกสุ่มมาดว้ยตนเอง แลว้รอรับ
คืน โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นไดก้ าหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณเพ่ือน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่ม โดยใช้วิธี Squared 
Euclidean Distance หาค่าระยะห่างของแต่ละกลุ่ม จากนั้นใชวิ้ธี Hierarchical เพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม และใช้
วิธี K-means ก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม สุดทา้ยใชเ้คร่ืองมือ ANOVA ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มส าหรับตวัแปร 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ข้อมูลเชิงลกัษณะ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
     จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุ 20 – 24 ปี ปี 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 มีประกอบ
อาชีพนกัเรียน/ นกัศึกษา จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47 
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ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านพฤตกิรรม 
     จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการร้านนม ขนมปัง 2 – 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการร้านนม ขนมปัง 16.01 – 20.00 น. จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.5 มีสาเหตุท่ีใช้บริการร้านนม ขนมปัง คือ อยากทาน จ านวน 138คน คิดเป็นร้อยละ 69 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
ร้านนม ขนมปังกบัใคร คือ เพ่ือน จ านวน115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านนม ขนมปัง โดยวิธีใด 
คือ รับประทานท่ีร้าน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0   
 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า 
     ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ รสชาติของผลิตภณัฑมี์ความคงท่ี คงเดิม มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมา คือรสชาติท่ีแตกต่างจาก
ร้านอ่ืน เป็นจุดเด่นของร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.15 
     ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมา คือ ราคาเป็นมาตรฐาน เม่ือเทียบกบั
ร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.03 
     ดา้นการจดัจ าหน่าย คือ หนา้ร้านท่ีเห็นไดช้ดัเจน โดนเด่น มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมา คือ ร้านอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน มี
ค่าเฉล่ีย 3.72 
     ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด คือ ส่วนลด เน่ืองในโอกาสพิเศษ (วนัเกิด ฯลฯ) มีค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมา คือ 
ส่วนลดส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก มีค่าเฉล่ีย 3.85 
     ดา้นบุคลากร คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา คือ พนกังานใชว้าจา
สุภาพในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.23 
     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ ร้านมีบริการ Free Internet ไร้
สาย (ฟรี WIFI) มีค่าเฉล่ีย 4.04 
     ดา้นกระบวนการ คือ ความรวดเร็วในการรับบริการจากลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมา คือ ความถูกตอ้งต่อ
รายการท่ีสัง่ มีค่าเฉล่ีย 4.27  
  

สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในระดับ
ความส าคญั ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) 
หรือ 7P’s (Philip Kotler, 2003 อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549: 41-45) และจากการทบทวนงานวิจยั ดงัน้ี 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ รสชาติของผลิตภณัฑมี์ความคงท่ี 
คงเดิม อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคตอ้งการใหร้สชาติของผลิตภณัฑมี์ความแน่นอน และคงท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  
2.ดา้นราคา พบว่าผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคค านึงถึงความคุม้ค่าท่ีควรจะไดรั้บ  
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3.ดา้นการจดัจ าหน่าย พบวา่ผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ หนา้ร้านท่ีเห็นไดช้ดัเจน โดน
เด่น อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคค านึงถึงความสะดวกในการท่ีจะเดินทางไปยงัร้าน  
4.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ส่วนลด เน่ืองใน
โอกาสพิเศษ (วนัเกิด ฯลฯ) อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคมีเห็นว่าการท่ีไดรั้บส่วนลด เน่ืองในโอกาสพิเศษนั้นเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัต่อตวัผูบ้ริโภคเอง  
5.ดา้นบุคลากร พบวา่ผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคมองถึงการรับบริการจากพนกังานจ าเป็นตอ้งมีความกระตือรือร้นเป็นส าคญั  
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะอาดของร้าน 
อาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองความสะอาดเป็นหลกั  
7.ดา้นกระบวนการ พบว่าผูบ้ริโภคของร้านนม ขนมปัง ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ความรวดเร็วในการรับบริการ
จากลูกคา้ อาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคค านึงถึงความรวดเร็วในการรับบริการ 
 
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใช้ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     กลุ่มท่ี 1 Wanted (ให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์เป็นหลกั) เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในเร่ืองของความสะอาดเป็นหลกั รองลงมาจะเป็นดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของ
รสชาติของผลิตภณัฑท่ี์มีความคงท่ี คงเดิม นอกจากความสะอาดของร้านแลว้กลุ่มน้ียงัค านึงถึงรสชาติท่ีจะไดรั้บจาก
ทางร้าน ท่ีท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการคร้ังต่อๆไป ดา้นบุคคลากร ในเร่ืองของการใหบ้ริการของพนกังาน
ใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพ ดา้นกระบวนการ ในเร่ืองการรับบริการจากลูกคา้ กลุ่มน้ีจะค านึงถึงความรวดเร็ว และยงัค านึงถึง
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของรสชาติท่ีมีจุดเด่น และแตกต่างจากร้านอ่ืนอีกดว้ย  
     กลุ่มท่ี 2 Comfort (ใหค้วามส าคญัต่อความสะดวกในการใหบ้ริการเป็นหลกั) เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของบริเวณร้านมีท่ีจอดรถเป็นอนัดบัแรก ดา้นการจดัจ าหน่าย 
มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นกระบวนการ ในเร่ืองความรวดเร็วในการช าระเงิน ในดา้นการจดัจ าหน่าย 
นอกจากในเร่ืองของบริเวณร้านมีท่ีจอดรถแลว้ กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัต่อการมีช่อง Drive thru ท่ีส าหรับสั่งกลบับา้น 
ดา้นกระบวนการ ในเร่ืองความรวดเร็วในการรับบริการจากลูกคา้ และการจดัล าดบัของลูกคา้ โดยแจกบตัรคิว  
     กลุ่มท่ี 3 Cover (ให้ความส าคญัโดยครอบคุมหลายๆดา้น) เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ในเร่ืองของความสะอาดเป็นหลกั ท่ีกล่าวว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพ มี
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นดา้นบุคลากร ในเร่ืองพนกังานตอ้งมีความกระตือรือร้นต่อการใหบ้ริการ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองรสชาติของผลิตภณัฑท่ี์คงท่ี คงเดิม และดา้นกระบวนการ ในเร่ืองความถูกตอ้งต่อรายการท่ีสั่ง 
และความรวดเร็วในการรับบริการจากลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคร้านนม ขนมปัง โดยใชปั้จจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ในระดบัความส าคญั ในเขตกรุงเทพมหานคร ได ้3 กลุ่ม โดยท่ีความแตกต่างของแต่ละ
กลุ่ม มีดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะค านึงถึงเร่ืองความสะอาดของร้านเป็นส าคญัท่ีสุด ซ่ึงทางร้านจ าเป็นตอ้งค านึงถึงใน
ส่วนน้ีมาอนัดบัแรก เพ่ือจะตอบสนองความต้องของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี รองลงมาก็จะเป็นรสชาติของผลิตภณัฑ์ท่ี
จ าเป็นตอ้งมีความคงท่ีให้สม ่าเสมอ ในเร่ืองของการรับบริการจากพนงังานจ าเป็นตอ้งใชถ้อ้ยค าหรือวาจาท่ีสุภาพ 
ค านึงถึงความรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และจดัท าผลิตภณัฑท่ี์มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนใคร การท่ี
จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจ าเป็นต้องมุ่งเน้นในเร่ืองของความสะอาดของร้านเป็นหลัก 
รองลงมามาตอ้งใส่ใจในเร่ืองของตวัผลิตภณัฑ ์ทั้งรสชาติท่ีมีความคงท่ี และเป็นเอกลกัษณ์ของทางร้านเอง จะเห็น
ไดว้่าผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความส าคญัต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์จ านวน2หัวขอ้ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น ควร
ค านึงถึงดา้นผลิตภณัฑใ์หม้าก  
     กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะค านึงถึงเร่ืองความสะดวกให้การเขา้รับบริการจากทางร้าน ตั้งแต่ท่ีมีจอดรถ ความ
รวดเร็วในการช าระเงิน มีช่อง Drive Thru พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ และมีการจัดล าดับคิว 
เพราะฉะนั้นทางร้านจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการให้บริการในทุกๆช่องทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆแก่
ลูกคา้กลุ่มน้ี เพราะเขาตอ้งการทั้งความสะดวก สบาย และรวดเร็ว การท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ในเร่ืองของการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นดา้นการจดัจ าหน่าย และ
กระบวนการ เพราะจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีลว้นแลว้แต่ค านึงถึงความสะดวก สบายในการใชบ้ริการเป็นหลกั 
     กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะค านึงถึงภาพรวม ตั้ งแต่ความสะอาดของร้าน อาจเป็นส่ิงท่ีทุกร้านควรมีอยู่แลว้ 
พนกังานตอ้งมีความกระตือรือร้นต่อการใหบ้ริการ ครอบคุมรสชาติของผลิตภณัฑท่ี์คงท่ีมีความสม ่าเสมอ มีความระ
เอียดในทุกๆขั้นตอน จ าเป็นตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรายการท่ีสัง่ และมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการจากทาง
ร้าน การท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ในเร่ืองของภาพรวมในทุกๆดา้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ดา้นผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการจ าเป็นตอ้งให้ความส าคัญ
โดยรวม ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
 
     ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
เน่ืองดว้ยในการท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีระยะเวลาท่ีจ ากดั และสถานท่ีท่ีจ ากดั เป็นผลกระทบต่องานวิจยัในคร้ังน้ี 
อาจจะมีการกระจายตวัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร เกิดการกระจุกตวัของอาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถาม เช่น ในตวัแบบสอบถามมีอาชีพใหเ้ลือกตอบถึง 6 ตวัเลือกดว้ยกนั แต่กลบัมี 3 ตวัเลือกท่ีมี ผูต้อบรวม
แลว้ทั้งส้ิน เป็นจ านวนแค่ 10 เปอร์เซ็นต ์ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  ท าให้ผลท่ีออกมาเป็นในแนวทางของท่ี
คลา้ยคลึงกนัของแต่ละอาชีพนั้นๆเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผูวิ้จยัเลง็เห็นว่า หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัจะท าการเก็บ
ขอ้มูล โดยมีการแบ่งอย่างเป็นสัดส่วน ตามจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพใน
การท าการวิเคราะห์ และจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองระยะเวลา ควรมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพียงพอ รวมไปถึงสถานท่ี
อีกดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านเบเกอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความสําคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

Clustering customers of bakery cafe in Bangkok using service marketing mix. 
 

กานต์สุภัค คงบาล1และ พศิมร กเิลนทอง2 

Kansupak Kongbal and Pitsamorn Kilenthong 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคคื์อเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเบเกอร่ี และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการร้านเบเกอร่ี โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน  ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยไปใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัหรือลูกจา้งทัว่ไป มีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อ

เดือน ดา้นพฤติกรรม เบเกอร่ีท่ีนิยมบริโภค, บุคคลท่ีไปใชบ้ริการดว้ย, คนท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี 

และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร มีความแตกต่างกนั  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองมีเมนูให้เลือก

หลากหลาย โดยแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 Price Cautious, กลุ่ม 2  Neutral,  กลุ่ม 3 Careful  

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการร้านเบเกอร่ี, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are; To study the customers’ behavior at the bakery cafe. To study the level of importance 

of service marketing mix influencing to the customers’ behavior at the bakery cafe. and To study the cluster of customers 

at the bakery cafe by applying the level of importance of service marketing mix. This study research collected data from 

200 people of male and female whom aged above 15 years that had been used the bakery cafe in Bangkok. This study 

found that the majority of sample are female at the aged between 26-35 years, Bachelor’s degree and mostly are employee 

or general workers which incomes of 10,001-20,000 baht per month. The customers’ behavior; favorite bakery, people 

who accompany, decision maker to use the bakery cafe and the customers’ information perception channel is difference. 

The majority of sample are mostly concern more variety of menus. The cluster of customer will be classified into 3 

groups are; Group 1 Price Cautious, Group 2 Neutral and Group 3 Careful. 

Keywords: The customers’ behavior at the bakery Cafe, Service Marketing Mix 
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1. บทนํา 
 

     ปัจจุบนัวิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ท่ีผูค้นทาํงานนอกบา้นมาก

ข้ึน ใช้ชีวิตดว้ยความเร่งรีบ จึงมองหาส่ิงท่ีให้ความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยเฉพาะในเร่ืองอาหาร ท่ีปัจจุบัน

ผูบ้ริโภคคนไทยให้ความสําคญักบัการทาํอาหารรับประทานเองในบา้นน้อยลง ซ่ึงเบเกอร่ีเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์ท่ี

ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานเป็นอาหารวา่ง รวมไปถึงการบริโภคท่ีทดแทนอาหารม้ือหลกัได ้เบเกอร่ีแบ่งเป็น 4 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ ขนมปัง คุกก้ี เคก้และเพสทร่ีและมีการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยตลาดเบเกอร่ีในประเทศมี

โอกาสขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้าก ปี 2553 มูลค่าตลาดเบเกอร่ี 16,187 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 

22,368 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็นอตัราขยายตวั เฉล่ียร้อยละ 8.4 ต่อปี ซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความ

หลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และยงัมีการพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้มีความสวยงาม ดึงดูด

ความสนใจจากผูบ้ริโภค ตลอดจนการขยายช่องทางการจาํหน่ายเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้าย ตอบสนองไลฟ์สไตลข์อง

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย สถาบนัอาหาร, 2558) ดงัรูปท่ี 1  

 
 

รูปที่ 1  มูลค่าตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ปี 2553-2557  

ท่ีมา: รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย สถาบนัอาหาร, 2558 
 

     ทั้งน้ีศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหารไดค้าดวา่ส้ินปี 2558 มูลค่าตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีจะมี

มูลค่า 23,500 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยนิยมบริโภคเบเกอร่ีเพ่ิมมากข้ึน และในระยะ 5 ปีขา้งหนา้คาดว่า

การแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการจะมีแนวโนม้เขม้ขน้มากข้ึน โดยคาดว่าตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในปี 2562 จะมี

มูลค่าตลาดอยูท่ี่ 27,552 ลา้นบาท ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 มูลค่าตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ปี 2558-2562 

ท่ีมา: รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย สถาบนัอาหาร, 2558 
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      นอกจากน้ีดา้นส่วนแบ่งตลาดเบเกอร่ี โดยแบ่งตามผลิตภณัฑ ์ขนมปังเป็นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีมีสดัส่วนการ

จาํหน่ายในประเทศมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.0 ของมูลค่าตลาดเบเกอร่ีทั้งหมด หรือมูลค่า 12,838 ลา้นบาทและมี

อตัราการเติบโตสูงสุดในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ในอตัราร้อยละ9.5 ต่อปี เน่ืองจากผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็นการผลิตใน

ระดบัอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเนน้ตลาดระดบักลางและล่าง ราคาจาํหน่ายจึงไม่สูงมากนกั อีกทั้งความหลากหลายในตวั

ผลิตภณัฑท์าํใหผู้บ้ริโภคสามารถบริโภคไดบ่้อยคร้ัง ส่วนเคก้ ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.0 หรือมูลค่า 5,098 

ลา้นบาท อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.6 ต่อปี ซ่ึงไดรั้บผลดีจากการขยายตวัของร้านกาแฟสดท่ีไดรั้บความนิยม

อยา่งมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงการเขา้มาของธุรกิจโฮมเมดเบเกอร่ีท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและความสดใหม่ของ

ผลิตภณัฑ ์สาํหรับผลิตภณัฑเ์พสทรีและคุกก้ี ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 19.0 ดว้ยมูลค่า 4,432 ลา้นบาท และร้อย

ละ 5.0 ดว้ยมูลค่า 1,148 ลา้นบาท ตามลาํดบั (รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย สถาบนัอาหาร, 2558) 
 

     ปัญหาและความสาํคญัของงานวิจยั ผูเ้ขียนเห็นว่า อตัราการเติบโตของธุรกิจเบเกอร่ีน้ี มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ืองและในอนาคตก็มีโอกาสท่ีจะเติบโตเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และผูบ้ริโภคก็มีหลากหลายกลุ่มและมีความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ถา้หากเร่ิมทาํธุรกิจประเภทน้ีโดยท่ีไม่ทราบกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆ

ในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีก็ย่อมจะเป็นการเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ อาทิเช่น เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคไม่ตรง

กลุ่มเป้าหมาย การใชก้ลยุทธ์ท่ีจะนาํมาบริหารร้าน เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะกระทบกบัธุรกิจได ้ดงันั้นจึงควรศึกษาขอ้มูล

ใหดี้ก่อนท่ีจะทาํธุรกิจ เพ่ือลดความเส่ียงหรือขจดัความเส่ียงใหน้อ้ยลงได ้ทั้งยงัช่วยในการบริหารไดอ้ยา่งเหมาะสม

และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน โดยสามารถนาํขอ้มูลวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการร้านเบเกอร่ีเพ่ือท่ีจะทราบว่ากลุ่มต่างๆมีลกัษณะอย่างไร เพ่ือนาํมาใชใ้นการบริหารโดยการใช้ส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ในการกาํหนดกลยุทธ์ของธุรกิจไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการร้านเบเกอร่ีไดม้ากข้ึนดว้ย  
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

     1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านเบเกอร่ี โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

     1. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ของผูบ้ริโภค เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

     2. ช่วยในการรับรู้โอกาสหรือช่องว่างต่างๆโดยสามารถออกแบบหรือกาํหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

     3. นาํผลวิจยัไปช่วยในการจดักลุ่มผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ เพ่ือสามารถนาํมาใช้ในการ

บริหารหรือการวางแผนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ธุรกิจได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ไดใ้ห้ความหมายของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร เก่ียวกบัการเลือกซ้ือ และใชสิ้นคา้

และบริการ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือจะได้

สามารถจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะ

มีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ 
 

     2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ได้

อธิบายว่า การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) หมายถึง การจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในการท่ีจะจดัส่วน

ประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนั้น จาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งส่วนตลาดก่อน แลว้กาํหนด

ตลาดเป้าหมาย และกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาดนั้นตามลาํดบั  
 

     2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) (สุวิมล แมน้จริง, 2546) ไดอ้ธิบายส่วน

ประสมทางการตลาดบริการไวว้่า เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจหรือบริษทัสามารถนาํมาใชเ้พ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ทางการตลาดของกิจการในตลาดเป้าหมายไดห้รือเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง

ธุรกิจท่ีมีในเร่ืองของการบริการนั้นทฤษฎีส่วนประสมการตลาดโดยทัว่ๆไป (Marketing Mix)หรือ 4Ps แต่สําหรับ

ธุรกิจท่ีมีการบริการดว้ยนั้น 4Ps อาจจะยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งพิจารณาเพ่ิมอีกคือ 3Ps อนัไดแ้ก่ บุคลากร, การสร้าง

และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ, และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยเพ่ิมเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
 

     2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

         2.4.1 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (เฉลิมพล 

นิรมล, 2549) พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัส่วน

ประสมการตลาดทุกปัจจยัในระดบัมาก 

         2.4.2 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคสินคา้เบเกอร่ี (เคก้) ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร (จณัญญา ไพรรัชต, 2550) พบว่า ดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคก้ กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความสําคัญด้านรสชาติมากท่ีสุด สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคก้ในช่วงระยะเวลาสามเดือนท่ีผ่านมา และดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคก้ 

         2.4.3 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ในศูนยก์ารคา้วรรัตน ์กรุงเทพมหานคร (กฤษณา 

อุ่นธนโชติ, 2551) พบว่า ในส่วนของส่วนประสมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากในทุกๆ

ดา้นและมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในดา้นวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีในการ

ซ้ือ และผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีซ้ือบ่อย 
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         2.4.4 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของประชาชนในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

(นภสัพร นิยะวานนท,์ 2552) พบว่า ส่วนประสมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ือง

คุณภาพความสดใหม่มากท่ีสุด และในดา้นของพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างจะนิยมซ้ือเบเกอร่ีจาก

ร้านหอ้งแถวหรือจากร้านเด่ียว และมกัจะซ้ือขนมปังไปรับประทานเองท่ีบา้น  

         2.4.5 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (วิวิศน ์ใจตาบ, 2556) 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเบ

เกอร่ีของผูบ้ริโภค และผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดในระดบัมากท่ีสุด 
         

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 กรอบแนวความคิดสาํหรับการวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม 

- ผูท่ี้อาศยัอยู ่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร. 

- พฤติกรรมการใชบ้ริการ

ร้านเบเกอร่ี 

 ประชากรศาสตร์ 

ประชากรที่จะศึกษา 

 

กลุ่มท่ี 1            กลุ่มท่ี 2 

 

กลุ่มท่ี 3         

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิง

ปริมาณ) 

ระดบัความสาํคญัของประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ 

    1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

    2. ดา้นราคา 

    3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

    4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

    5. ดา้นบุคคลหรือพนกังาน 

    6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

    7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงอาย ุ15 ปีข้ึนไป 

ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 4,630,562 ลา้นคน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557)  
 

     กลุ่มตวัอย่าง 

     ผูวิ้จยัไดน้าํกลุ่มเป้าหมายท่ีอา้งอิงจากจาํนวนประชากร 4,630,562 ลา้นคน มาคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชก้าร

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970)  จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 384 คน ซ่ึงทาํให้การ

ประมาณการค่าของประชากรมีความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ีระดบั ±5% ท่ีภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ทั้งน้ีผูวิ้จยัมี

ขอ้จาํกดัต่างๆทั้งในดา้นงบประมาณและระยะเวลาในการทาํการวิจยั ผูวิ้จยัจึงขอลดแบบสอบถาม เหลือแค่ 200 ชุด

ซ่ึงการลดแบบสอบถามทาํใหก้ารประมาณการค่าของประชากรมีความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึน ±6.93% ท่ีภายใตร้ะดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงไดท้าํการคาํนวณผา่นเวบ็ไซน ์http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one  
 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     งานวิจยัในคร้ังน้ีจะมีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตาม

สาํนกัยุทธศาสตร์และการประเมินผล กรุงเทพมหานคร (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2557) ซ่ึงมีจาํนวนเขตพ้ืนท่ี 

50 เขต โดยมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ดงัน้ี 1.กลุ่มกรุงธนเหนือ 2.กลุ่มกรุงธนใต ้3.กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 4.กลุ่มกรุงเทพ

กลาง 5.กลุ่มกรุงเทพเหนือ และ6.กลุ่มกรุงเทพใต ้และมีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย

ทาํการสุ่มเลือกสถานท่ีท่ีจะไปเก็บขอ้มูลตามเขตท่ีสุ่มได ้6 เขตไดแ้ก่ เขตธนบุรี, เขตราษฎร์บูรณะ, เขตหนองจอก, 

เขตราชเทวี, เขตบางเขนและเขตยานนาวา ซ่ึงผูวิ้จยัเลือกสุ่มสถานท่ีท่ีจะเก็บข้อมูลตามเขตท่ีสุ่มได ้หลกัๆคือ

หา้งสรรพสินคา้ เน่ืองจากเป็นช่องทางในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่  1.เดอะมอลลท่์าพระ 2.บ๊ิกซีบางปะกอก 3.บ๊ิกซี

หนองจอก 4.เซ็นเตอร์วนั 5.เซ็นทรัลรามอินทรา 6.เซ็นทรัลพระราม 3 และงานวิจยัในคร้ังน้ีจะมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทั้งเชิงลกัษณะและขอ้มูลเชิงปริมาณในรูปแบบของแบบสอบถาม 
 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณเพ่ือท่ีจะหาค่า

ทางสถิติ โดยใช ้3 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย Cluster Analysis,  ANOVA และChi-Square Test  (วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มโดยใช้วิธีHierarchical และ K-Means 

Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method)   
 

 

จาํนวน Cluster ความแตกต่างของ Cluster ก่อน

การยุบรวม (Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยุบรวม

ในลําดับถัดไปเทยีบกับในลําดับ

ปัจจุบัน 

7 118.695 1.9% 

6 131.810 2.1% 

5 140.635 2.1% 

4 213.744 3.2% 

3 275.278 4.0% 

2 578.451 8.1% 

1 - - 

     จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ เป็นผลจากการใชวิ้ธี Ward’s Method ซ่ึงจะบอกวา่การรวมกลุ่มตวัอยา่งคู่ใดบา้งท่ี

อยู่กลุ่มเดียวกัน จากนั้นนําข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาสร้างกราฟเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration 

Coefficient เม่ือยบุรวมกลุ่ม เพ่ือดูการแบ่งจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดผ้ลดงัน้ี 
 

 

รูปที่ 4 กราฟเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เม่ือยบุรวมกลุ่ม  

     จากรูปท่ี 4 ทาํให้เห็นว่าจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม เพราะดูจากกราฟจุดสูงสุดของ

กราฟคือจุด 2 ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ต่อไปไดว้า่ Cluster สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่เน่ืองดว้ยการแบ่ง Cluster แค่ 

2 กลุ่ม จะทาํใหไ้ม่สามารถเห็น Cluster ท่ีอยู่ตรงกลาง ดงันั้นจุดท่ีนาํมาใชแ้บ่ง Cluster จึงเป็นจุดถดัไปท่ีมีค่าสูงสุด

นั้นคือ จุด 3 ซ่ึงเป็นจาํนวนกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมและสะดวกในการบริหารจดัการ  
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คดิเป็นร้อยละ 

1 85 42.5 

2 31 15.5 

 3  84 42.0 

รวม 200 100.0 

     จากตารางท่ี 2 ไดจ้าํนวนกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนมากสุดคือ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5  กลุ่มท่ี 2 มี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0                                                                                                                                                       

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาลกัษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และเพศชายจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39.5 มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 135 คน คิด

เป็นร้อยละ 67.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/ลูกจา้งทัว่ไป จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีรายได ้10,001-

20,000 บาท จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
 

สรุปผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการใช้บริการร้านเบเกอร่ี 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีเพราะตอ้งการรับประทานเบเกอร่ี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.0 นิยมไปใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีในช่วงบ่าย (13.00 – 15.59 น.) จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ใชบ้ริการร้าน 

เบเกอร่ีประมาน 1-2 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ีย 101-150 

บาทต่อคร้ัง จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ระยะเวลาในการใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 1 ชัว่โมง จาํนวน 72 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.0 นิยมบริโภคเบเกอร่ีประเภทเคก้/บราวน่ี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 จะเลือกสัง่เบเกอร่ีตามเมนู 

จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มกัจะไปใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีกบัเพ่ือน จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 คนท่ี

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีคือตนเอง จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 เลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีทัว่ไป 

(แถวบา้น/แถวท่ีทาํงาน) จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 เลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีท่ีนิยมดว้ยสาเหตุคือรสชาติ

อร่อย จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 เมนูยอดนิยมมีส่วนทาํใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี จาํนวน 152 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.0 รู้จกัร้านเบเกอร่ีท่ีนิยมไปใชบ้ริการจากเพ่ือน/คนรู้จกัแนะนาํ จาํนวน 88 คน คิดเป็นสดัส่วน 44.0  
 

สรุปผลการศึกษาระดบัความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์งมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาคือดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นพนักงาน ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการตามลาํดบั โดยดา้นผลิตภณัฑเ์ร่ืองมีเมนูให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 

4.28 ดา้นราคาเร่ืองราคาไม่สูงเกินไปเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.06 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
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เร่ืองทาํเลท่ีตั้งร้าน สะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.26 ดา้นการส่งเสริมการตลาดเร่ืองมีการแนะนาํ

เมนูใหม่ของร้านอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 3.99 ดา้นพนกังานเร่ืองพนกังานใหบ้ริการดว้ยความเป็นกนัเอง มี

ค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.11 ดา้นกระบวนการเร่ืองพนกังานมีเพียงพอในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 3.97 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพเร่ืองจาํนวนท่ีนัง่ภายในร้านมีเพียงพอ มีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากบั 4.18 
 

สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านเบเกอร่ี โดยใช้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

     กลุ่ม 1 Price Cautious ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ กลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับด้านการส่งเสริม

การตลาดในเร่ืองการสมคัรสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

     กลุ่ม 2 Neutral  กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนและมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนดว้ย แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีกลุ่มน้ีมีค่าสูงสุดคือในเร่ืองทาํเลท่ีตั้งร้าน สะดวกในการ

เดินทาง ทั้งน้ีกลุ่มน้ีนิยมบริโภคเบเกอร่ีประเภทขนมปังต่างๆและเคก้/บราวน่ีดว้ย โดยกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 เน้น

รับประทานเพียงแค่ขนมปัง นอกจากน้ีกลุ่มน้ียงัมีการใชจ่้ายท่ีหลากหลายกวา่กลุ่มอ่ืนๆดว้ย 
 

     กลุ่ม 3 Careful ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัดา้นพนกังานหรือบุคลากรใน

ทุกเร่ืองของดา้นน้ี และมีค่าเฉล่ียของดา้นพนกังานสูงกว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยส่วนใหญ่จะใหค้วามสําคญัท่ีสูง

กว่าหรือมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอ่ืนทุกดา้น อีกทั้งกลุ่มน้ีจะมีรายไดท่ี้สูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดยมีรายได ้รายได ้10,001-

20,000 บาท และ20,001-30,000 บาทดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

     กลุ่ม 1 Price Cautious ควรจะเนน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพราะกลุ่มน้ีจะให้ความสําคญักบัเร่ืองการสมคัร

สมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลด มากกว่ากลุ่มอ่ืน และเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มน้ีให้ความสําคญัสูงท่ีสุด จึงตอ้งให้

ความสาํคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก โดยทางร้านจะมีการมอบส่วนลด 15% และรับประทานไอศรีมฟรี 1 สกู๊ป ใน

วนัเกิดของลูกคา้ และในเทศกาลสาํคญัๆต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ก็มีส่วนลดสาํหรับลูกคา้ดว้ย นอกจากน้ีทางร้าน

จะมีโปรโมชัน่ทุกวนัพุธ คือ ซ้ือเบเกอร่ีช้ินท่ี 3 ลด 50% เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี และทางร้าน

ควรจะมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม หรือป้ายหนา้ร้าน เพ่ือลูกคา้จะไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆ

ของทางร้านได ้
 

     กลุ่ม 2 Neutral  กลุ่มน้ีเนน้เร่ืองทาํเลท่ีตั้งร้านสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงกลุ่มน้ีจะนิยมไปใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี

ทัว่ไป(แถวบา้น/แถวท่ีทาํงาน)มากสุด เพราะฉะนั้นกค็วรจะเลือกสถานท่ีตั้ง ท่ีตอบสนองคนกลุ่มน้ี โดยกลุ่มน้ีจะมา

ใชบ้ริการดว้ยสาเหตุคือตอ้งการรับประทานเบเกอร่ีและเป็นสถานท่ีพกัผา่น ซ่ึงเร่ืองสถานท่ีตั้งเป็นส่ิงสาํคญัท่ีกลุ่มน้ี

จะพิจารณาเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ีและกลุ่มน้ีมกัจะไปใช้บริการในช่วงเย็นและใชบ้ริการนานกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

ดงันั้นอาจจะมีการเพ่ิมจาํนวนสาขาของร้านเบเกอร่ีในแหล่งชุมชนท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวกจึงเป็นเร่ืองท่ี

น่าจะตอบสนองคนกลุ่มน้ีไดม้ากข้ึน 
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     กลุ่ม 3 Careful กลุ่มน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัดา้นพนกังานมากท่ีสุดและในทุกเร่ืองดว้ย โดยเฉพาะเร่ืองพนกังานมี

ความสามารถท่ีจะให้คาํแนะนาํสินคา้หรือเบเกอร่ีไดเ้ป็นอย่างดี ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจควรจะมีการ

คดัเลือกพนกังาน ซ่ึงจะตอ้งทาํการฝึกอบรมพนักงานในทกัษะต่างๆให้มีความรู้มากยิ่งข้ึน เอาใจใส่ลูกคา้ และ

สามารถจดจาํเมนูท่ีลูกคา้ซ้ือเป็นประจาํได ้โดยพนกังานทุกคนก่อนจะปฏิบติังานตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมก่อน และมี

จดัทาํเป็นระเบียบในการปฏิบติังาน เช่น มีสคริปในการพูดกล่าวตอ้นรับ ตอ้งเมนูใหลู้กคา้ภายใน 30 วินาที หลงัจาก

ลูกคา้เขา้ร้าน เป็นตน้ และจะมีการจดัประชุมทุกเดือนเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานด้วย 

นอกจากน้ีพนกังานของทางร้านจะมีการแต่งกายโดยจะเนน้โทนสีอ่อน มีผา้กนัเป้ือนผูกเอว สวมหมวกและถุงมือ

เพ่ือความสะอาดดว้ย 

 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

     1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองความหลากหลายในรสชาติของเบเกอร่ีแต่ละประเภทท่ีผูบ้ริโภคช่ืน

ชอบและเบเกอร่ีเก่ียวกบัสุขภาพ เพ่ือท่ีจะไดน้าํมาพฒันาหรือปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์ให้ดีและหลากหลายเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

     2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงความแตกต่างในเร่ืองเบเกอร่ีท่ีวางจาํหน่ายในแต่ละร้าน ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือท่ีจะนาํมาปรับใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี

ไดง่้ายยิ่งข้ึน 
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การประเมินน า้หนักการพยากรณ์ทัศนคตต่ิอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อความภกัดขีองผู้บริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร 

Regression analysis predictor the marketing mix and the loyalty of  
True coffee’s customer in Bangkok 

กสิพงษ์ คงกฤตยาพนัธ์1 และ ธนธร วชิรขจร2 
Kasiphong Khonggrittayapun and Thanathorn Vajirakachorn 

บทคดัย่อ 
     งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาดา้นทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม คือ ความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟสดท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟทรูในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท 
มีความถ่ีในการบริโภคกาแฟทรู 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ มีวตัถุประสงค์หลกัในการใชบ้ริการร้านกาแฟทรูเพ่ือด่ืมกาแฟ 
และเดินทางมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบวา่ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน ซ่ึงมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความภักดี, ผู้บริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู 

Abstract 
     The purpose of this research was study to evaluate regression analysis attitude to the marketing mix (7Ps) on the 
loyalty of True coffee’s consumer in Bangkok. In case study the variables is the attitude of marketing mix and 
dependent variable is the loyalty of True coffee’s consumer in Bangkok. The sample group used in the research are 
consisted of 200 people which buy and drink coffee at True coffee shop in Bangkok. The result found that most of 
the respondents were female, aged 20-29  years, education were Bachelor degrees, occupation  were private 
company employees, income per month were 15,001-30,000 baht, the frequency of drink were 1-2 times/week, the 
objective were drink coffee and came with friends. By using multiple regression analysis method the result found 
the factors which affect the loyalty of True coffee’s consumer in Bangkok were product, price and physical evidence 
in the same way 
Keywords: The marketing mix, The loyalty, True coffee’s customer 
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1. บทน า 
     ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาธุรกิจร้านกาแฟเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีร้านท่ีซ้ือแฟรนไชส์
มาจากต่างประเทศ ร้านท่ีเป็นระบบแฟรนไชส์จากในประเทศ หรือร้านท่ีไม่ไดเ้ป็นระบบแฟรนไชส์ แต่เน่ืองดว้ย
สาเหตุดงักล่าวท่ีมีร้านกาแฟมากข้ึน ยิ่งท าใหต้ลาดธุรกิจน้ีแข่งขนักนัรุนแรงข้ึน ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งพิจารณา
เร่ืองความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นของรสชาติกาแฟ ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงการใหบ้ริการท่ีดี ท าให้
ร้านกาแฟสดร้านนั้นไดรั้บความนิยมและความประทบัใจของผูบ้ริโภค ท าใหเ้กิดช่ือเสียงและยอดขาย น าพาโอกาส
ในการกลบัมารับบริการจากร้านกาแฟนั้นต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งต่อลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยท่ี
ปรับเปล่ียนไปเช่นเดียวกนั สมยัก่อนผูบ้ริโภคนิยมบริโภคกาแฟส าเร็จรูป แต่ดว้ยกระแสความนิยมท่ีเปล่ียนไป จึงมี
การพฒันารูปแบบใหท้นัสมยัข้ึนมาเป็นร้านกาแฟตามแหล่งธุรกิจและบนัเทิง ร้านกาแฟดงักล่าวเป็นร้านขายกาแฟ
สดท่ีท ามาจากเมล็ดกาแฟคัว่บด ไม่ไดใ้ช้กาแฟผงส าเร็จรูปเหมือนในอดีตกาล มีความเป็นสมยันิยม มีการเพ่ิม
เมนูอาหารหรือของทานเล่น และจะมีการตั้งราคาขายท่ีสูงกว่า เรียกร้านกาแฟแบบน้ีว่ากาแฟพรีเมียม กระแสความ
นิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจเขา้
ลงทุนประกอบกิจการ ผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจกับร้านกาแฟพรีเมียมท่ีมีการตกแต่งและบรรยากาศร้าน
สวยงาม สร้างบรรยากาศ ท าใหดู้ดี มีความทนัสมยั ใชเ้ฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง มีดีไซน ์มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ
ครัน เพ่ือสร้างความผอ่นคลายใหก้บัผูม้ารับบริการ ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ีประกอบกบัการบริโภคกาแฟท่ีสูงข้ึนนั้น ท าให้
นกัลงทุนจ านวนมากสนใจเขา้มาในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมียม เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีดูไม่ซบัซอ้น แต่มีการแข่งขนัท่ีสูง 
ท าให้ผูป้ระกอบการต้องค านึงถึงการพฒันาและการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากร้านกาแฟพรีเมียมแต่ละร้านมีจุดแข็ง จุดอ่อน เอกลกัษณ์เฉพาะแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดเป็น
โอกาสของผูบ้ริโภคท่ีไดมี้ทางเลือกในการเสพหรือเลือกสรรร้านกาแฟพรีเมียมท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
     ร้านกาแฟสดพรีเมียมในประเทศไทยท่ีถือไดว้่าเป็นคู่แข่งระดบัเดียวกนัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
ร้านกาแฟทรู และร้านกาแฟคอฟฟ่ีเวิลด ์โดยอนัดบัหน่ึงคือร้านกาแฟสตาร์บคัส์ อนัดบัท่ีสองคือร้านกาแฟทรู และ
อนัดบัสามคือร้านกาแฟคอฟฟ่ีเวิลด์ และมีนโยบายท่ีจะขยายสาขาต่อไปอีก แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของตลาดท่ียงั
ไม่อ่ิมตวั สามารถขยายกิจการ และสร้างมูลค่าในธุรกิจน้ีได้อีก ซ่ึงถา้วิเคราะห์ถึงความแตกต่างในดา้นจุดแข็ง 
จุดอ่อนของทั้งสามแบรนด์ได้ดงัน้ี คือ สตาร์บคัส์มีจุดแข็งเป็นร้านกาแฟท่ีมีจ านวนสาขามากท่ีสุดในโลก ให้
ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัสถานท่ี บรรยากาศท่ีดึงดูดใจ แต่จุดอ่อนคือไม่มีบริการฟรี WiFi 
และสินคา้มีราคาท่ีสูง ส่วนร้านกาแฟทรูมีจุดแข็งคือมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ มีบริการฟรี WiFi แต่จุดอ่อนคือราคาท่ีต่าง
กว่าคู่แข่ง ยิ่งเป็นแบรนดข์องคนไทยจึงท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าสินคา้มีราคาสูง ในส่วนของร้านคอฟฟ่ีเวิลดมี์จุดแข็งคือ
การเลือกใช้เมล็ดกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา100% ซ่ึงเป็นกาแฟพนัธ์ุดีท่ีสุดในโลก แต่มีจุดอ่อนคือช่องทางท่ีผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงค่อนขา้งยากเพราะมีจ านวนสาขาไม่มาก  
     ร้านกาแฟทรูไดถื้อก าเนิดข้ึนจากความตั้งใจท่ีจะสร้างบา้นหลงัท่ีสามใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับคนยุคใหม่ท่ีมานัง่ด่ืม
กาแฟ โดยบา้นหลงัท่ีสามแห่งแรกนั้นไดถื้อก าเนิดข้ึนท่ีถนนขา้วสาร อนัเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและเป็นแหล่ง
รวมวฒันธรรมของไทยมาเป็นเวลายาวนาน ร้านกาแฟทรูใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การ
คดัเลือกเมล็ดกาแฟ การส่งมอบกาแฟให้แก่ลูกคา้ กาแฟทุกแกว้ถูกผลิตโดยคนชงกาแฟผูมี้ความช านาญท่ีผ่าน
หลกัสูตรการอบรมจากร้านกาแฟทรู มัน่ใจไดว้่าลูกคา้จะไดรั้บการบริการและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพระดบัสูงสุด 
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ปัจจุบนัร้านกาแฟทรูท่ีให้บริการในรูปแบบร้านกาแฟพรีเมียมมีสาขาทั้งหมด 133 สาขาทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นแบรนดก์าแฟระดบัพรีเมียมอนัดบัหน่ึงแห่งภูมิภาค 
     จากเหตุผลดังกล่าวผูศึ้กษาจึงเห็นถึงความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการประเมินน ้ าหนัก
ความสมัพนัธ์ดา้นทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาด้านทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ
ภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมิน
น ้ าหนกัความสัมพนัธ์ดา้นทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้าน
กาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการร้านกาแฟทรูน าผลการวิจยัไป
ใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และน าไปพิจารณาวางแผนพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในส่วนของผูท่ี้ตอ้งการประกอบกิจการร้านกาแฟสามารถน าผลการวิจยัไปเป็น
ตวัอย่างในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ น าไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเอง ตลอดจนเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นธุรกิจบริการ 
เกิดคุณค่าต่อผูบ้ริโภค เนน้ท่ีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั เคร่ืองมือน้ีถูกพฒันามาจากส่วนประสมทาง
การตลาดดั้งเดิม 4P’s เพราะการบริการเป็นธุรกิจท่ีไม่สามารถเกบ็รักษาและจบัตอ้งได ้จึงตอ้งเพ่ิมเคร่ืองมือเขา้ไปอีก 
3P’s ไดแ้ก่ บุคคล การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการในการเขา้มาช่วยในการบริหาร
จดัการธุรกิจบริการ 
     สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540) ไดก้ล่าวไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ กิจกรรมในรูปแบบธุรกิจบริการท่ี
ส่งผลต่อการซ้ือ การใช ้การน ามาซ่ึงสินคา้หรือบริการ เพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจของทั้งกิจการและตวัผูบ้ริโภคเอง 
     สุพรรณี อินทร์แก้ว (2547) ได้กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาดบริการคือกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด แต่การบริการจะมีเพ่ิมเขา้มา
อีกสามส่วนประสม คือ พนกังาน ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ ซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งจดัสรรให้
ตรงกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
     Gibson (2000) กล่าววา่ ทศันคติเป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา ซ่ึงบุคคลเราจะมีทศันคติท่ีเป็น
โครงสร้างทางดา้นความรู้สึกและความเช่ือ โดยท่ีองคป์ระกอบน้ีจะมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
     Oliver (1999) ไดก้ล่าววา่ความจงรักภกัดี คือขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้าหรือใหก้ารอุปถมัภสิ์นคา้หรือบริการ
ท่ีพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึงลกัษณะการซ้ือซ ้ าจะซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดิมหรือชุดของตราสินคา้เดิม การ
เปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะไดรับอิทธิพลจาก สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของความพยายามทางการตลาด 
     ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์(2549) ไดก้ล่าววา่ความจงรักภกัดีคือทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้ง
น าไปสู่ความสมัพนัธ์ระยะยาว เป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้ไวก้บัองคก์ร ความจงรักภกัดีไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงพฤติกรรมการ
ซ้ือซ ้าเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสมัพนัธ์ในระยะยาวดว้ย 
     Pong and Yee (2001 อา้งถึงในผุดผ่อง ตรีบุบผา, 2547)  ความภกัดีเกิดจากทศันคติท่ีดี มุมมองท่ีดีต่อสินคา้และ
บริการต่างๆท่ีตนเองไดไ้ปใชบ้ริการมา และเกิดการรับรู้เห็นประโยชน์จากการใชง้านหรือบริการจนเกิดความพึง
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พอใจ สามารถทราบไดจ้ากพฤติกรรมการกลบัมาใชห้รือซ้ือซ ้ าบ่อยๆข้ึน การแนะน าหรือชกัชวนผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ 
การบอกต่อถึงทศันคติมุมมองท่ีดีและนึกถึงเป็นอนัดบัแรกก่อนเสมอ ความภกัดีนั้นเกิดจากพฤติกรรม ทศันคติเชิง
บวก และความรู้ 
     Lau (1999) ไดก้ล่าวว่านกัการตลาดมีความสนใจในแนวคิดดา้นความจงรักภกัดีเพราะความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการและตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ให้บริษทัในการซ้ือซ ้ าและ
บอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคา้เป็นส่ิงส าคญัต่อความจงรักภกัดี แต่หากแนวคิดไม่ชดัเจนจะท าใหเ้กิด
ปัญหาในการศึกษาคน้ควา้และการปฏิบติังานได ้

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟสดท่ีใช้
บริการร้านกาแฟทรูในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพศชายและหญิง จ านวน 200 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางส าเร็จรูป (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 คน ระดบัความคลาดเคล่ือน (Margin of 
Error) ในระดบั±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 
2,232,347 คน ยอมรับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างได ้5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และสัดส่วนของ
ลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการเท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
ทางด้านเวลาและงบประมาณ ผูศึ้กษามีความประสงค์ลดกลุ่มตัวอย่างลงเหลือ 200 คน จึงท าให้ระดับความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณการค่าสัดส่วนของประชากรท่ีเปล่ียนไปเป็น 6.93 % ซ่ึงอาจท าใหค้วามน่าเช่ือถือของ
การวิจยัคร้ังน้ีลดนอ้ยลง การวิเคราะห์ประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีผา่นเง่ือนไข
ตามก าหนดทุกประการ ไดแ้ก่ จ านวนกลุ่มตวัอย่างมีมากกว่า 50 คน และมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีใช้ใน
การถามเก่ียวกบัตวัแปรทั้งหมด (Hair, Black, Babin and Anderson, 2008) 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการเก็บขอ้มูล เก่ียวกบัการวิเคราะห์
ประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้าน
กาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะเก็บแบบสอบถามจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามท่ีตอ้งการ และจะเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มท่ีได้เลือกไวใ้นขั้นตอนแรกซ่ึงในการแจกแบบสอบถามจ านวน 200 จะใช้วิธีการแจกและเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตนเองในร้านกาแฟทรู โดยรับแบบสอบถามคืนหลงัจากท่ีท าเสร็จทนัทีเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้
เง่ือนไขเท่านั้น คือ กลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู ส่วนผูท่ี้ไม่เคยบริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู ผูศึ้กษาจะไม่นบัเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบ และงดการแจกแบบสอบถามให ้พร้อมกล่าวขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดดว้ยตนเองจ านวน 200 ชุดกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู
ในเขตกรุงเทพมหานคร น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน ามาวิเคราะห์สถิติต่อไป การเลือก
กลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling)  ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภค
กาแฟร้านกาแฟทรูมา 5 เขตจากจ านวน 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มเขตข้ึนมา 5 เขต จะมีจ านวนตวัอย่าง
ท่ีเท่าๆกนั ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขตเท่ากบั 40 คน ในขั้นต่อมาผูศึ้กษาจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตาม
สะดวกในการเก็บข้อมูลจากแต่ละพ้ืนท่ีท่ีเลือกได ้โดยจะเก็บแบบสอบถามจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามท่ี
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ตอ้งการ และจะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มท่ีไดเ้ลือกไวใ้นขั้นตอนแรกซ่ึงในการแจกแบบสอบถามจ านวน 200 จะใชวิ้ธีการ
แจกและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
     การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินน ้ าหนักความสัมพนัธ์ดา้นทศันคติต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติ Regression Analysis ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใชว้ิธีวิธี Linear Correlation Coefficient และ ANOVA 
กรอบแนวคิด 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์” 
 
ตวัแปรต้นที่จะศึกษา (ข้อมูลเชิงปริมาณ)                                                       ตวัแปรตามที่จะศึกษา (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ดา้นทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสามารถ
อภิปรายไดด้งัน้ี ผูบ้ริโภคกาแฟทรูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท มีความถ่ีในการบริโภคกาแฟทรู 
1-2 คร้ัง/สปัดาห์ มีวตัถุประสงคห์ลกัในการใชบ้ริการร้านกาแฟทรูเพ่ือด่ืมกาแฟ และเดินทางมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน 

ความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟรา้น

กาแฟทรใูนเขตกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

มาตรวดัแบบ Likert-Scale ระดบั

ความเหน็ด้วย 

 

ด้านทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

ดา้นพนกังาน 

ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของรา้น 

 

มาตรวดัแบบ Likert-Scale ระดบัความเหน็ด้วย 

 

 

 

 

 

 

มาตรวดัแบบ Likert-Scale ระดบัความเหน็ด้วย 
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     สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคกาแฟทรูท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคห์ลกั
ในการใชบ้ริการร้านกาแฟทรู ผูท่ี้เดินทางมาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟทรูดว้ย มีผลต่อความภกัดีร้านกาแฟทรู ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดิฐวฒัน์ ธิปัตดี (2551) ท่ีไดผ้ลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์พบว่า
ขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ยระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีใน
ตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์แตกต่างกนั ส่วนความถ่ีในการบริโภคกาแฟทรูมีผลต่อความภกัดีร้านกาแฟทรู 
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Pong and Yee (2001 อา้งถึงในผุดผ่อง ตรีบุบผา, 
2547) ท่ีกล่าวว่าความภกัดีเกิดจากทศันคติท่ีดี มุมมองท่ีดีต่อสินคา้และบริการท่ีตนเองไดไ้ปใชบ้ริการ เกิดการรับรู้
เห็นประโยชน์จากการใชง้านหรือบริการจนเกิดความพึงพอใจ สามารถทราบไดจ้ากพฤติกรรมการกลบัมาใช้หรือ
ซ้ือซ ้ าบ่อยๆข้ึน การแนะน าหรือชกัชวนผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ การบอกต่อถึงทศันคติมุมมองท่ีดีและนึกถึงเป็นอนัดบั
แรกก่อนเสมอ ความภกัดีนั้นเกิดจากพฤติกรรม ทศันคติเชิงบวก และความรู้ ในการวดัความภกัดีนั้นไดแ้ก่ 
     1) พฤติกรรมการซ้ือซ ้า เป็นการแสดงถึงความผกูพนัท่ีลูกคา้มีต่อผูใ้หบ้ริการ 
     2) ค าบอกเล่า เป็นผลของการวดความภกัดีท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การบอกเล่านั้น รวมถึงการแนะน าผูอ่ื้นดว้ย 
และคนท่ีมีความภกัดีกม็กัจะมอบผลในทางบวกกลบัใหสู่้ผูใ้หบ้ริการ  
     3) ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ เป็นการวดัการเขา้รับบริการวา่มีความต่อเน่ืองหรือไม่ หรือรับบริการเดือน
ละก่ีคร้ัง ซ่ึงสามารถสะทอ้นสถานการณ์การบริโภควา่จะเป็นความภกัดีในระยะยาวหรือไม่ 
     4) ความไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง คือการท่ีราคาสูงข้ึน ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีก็ยงัเลือกการบริการของ
เราอยูท่  าใหเ้ห็นวา่ราคาไม่ไดส่้งผลต่อการเลือกการบริการของผูบ้ริโภค  
     5) ความตั้งใจซ้ือซ ้า เป็นการเลือกซ้ือในบริการเดิมเป็น ประจ า  
     6) ความชอบมากกวา่ ผูบ้ริโภคมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงจะแสดงความชอบ มากกวา่ออกมาเห็นไดช้ดั  
     7) การลดตวัเลือก ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจะมีการหาขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจนอ้ยลง 
     8) การเป็นอนัดบัแรกในใจ การบริการนั้นจะเป็นตวัเลือกแรกเสมอหาก ผูบ้ริโภคมีความภกัดี 
     สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์แบบไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าตวัแปรดา้น (7P) เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีร้านกาแฟทรูของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากความภกัดีเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม ปัจจยัทาง
ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการการเรียนรู้และปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคเขา้มารับบริการจากร้านกาแฟทรู แลว้
เกิดการเรียนรู้จนเกิดทศันคติท่ีดีจนผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ซ่ึงจากการทดสอบสมมุติฐาน จะพบว่ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อความภกัดีในร้านกาแฟทรู ซ่ึงการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมีหลายรูปแบบ เช่น การบริการดว้ยความสุภาพของ
พนักงาน ความสะอาดของภาชนะบรรจุภณัฑ์ การสร้างความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ การตกแต่งร้านท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของร้านกาแฟทรู รวมไปถึงเร่ืองของรสชาติท่ีมีความสม ่าเสมอตรงความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบั ฉตัยาพร เสมอใจ (2549 : 51-55) ท่ีไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาดบริการไดแ้ก่  
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     1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้หรือบริการนั้น ตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑน์ั้นเป็นหลกั  
     2.ดา้นราคา คือ ตน้ทุนท่ีลูกคา้ตอ้งเสียไปเพ่ือแลกผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าอาจเป็นการแลกเปล่ียนตน้ทุนค่าเดินทาง 
ตน้ทุนค่าท่ีจอดรถและตน้ทุนค่าเสียเวลา โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบตน้ทุนน้ีกบัคุณค่าผลิตภณัฑว์า่มนัคุม้ค่าหรือไม่ 
     3.ดา้นการจดัจ าหน่าย ตอ้งพิจารณาจากการรับบริการ การส่งมอบให้ลูกคา้ สถานท่ีและเวลาในการจดัส่ง อาจ
กล่าวไดว้า่ลูกคา้ควรจะไดรั้บความสะดวกสบายหรือการเขา้ถึงง่าย  
     4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัลูกคา้ เพ่ือเป็นการแจง้ข่าวสาร
ชกัจูงใหเ้กิดทศันคติหรือพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนั้นๆ อาจพิจารณาความเหมาะสมจากเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการ 
     5.ดา้นบุคลากร คือพนกังานตอ้งท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบ้ริการ พนกังานควรมีทกัษะ
ท่ีดี ความน่าเช่ือถือ ทศันคติท่ีดีในการตอบสนองต่อลูกคา้ 
     6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือกระบวนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพบริการ
ใหก้บัลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วและประทบัใจ 
     7.ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ คือการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ โดยการสร้างคุณภาพโดยรวมหรืออาจท าให้
เห็นถึงคุณภาพบริการโดยใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นไดเ้พ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ นอกจากน้ี ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์
(2549 : 27) ไดก้ล่าวว่าความจงรักภกัดีคือทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้งน าไปสู่ความสัมพนัธ์
ระยะยาว เป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้ไวก้บัองคก์ร ความจงรักภกัดีไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเท่านั้น แต่ยงั
ครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสัมพนัธ์ในระยะยาวด้วยซ่ึงการซ้ือซ ้ าของลูกค้าไม่ได้
หมายความว่า จะมีความจงรักภกัดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าอาจเกิดจากหลายปัจจยัรวมกนัเช่น มีท าเล
ท่ีตั้งตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยัหรือท่ีท างานของลูกคา้ ลูกคา้มีความคุน้เคย สินคา้หรือบริการมีราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนัรายอ่ืน 
เกิดจากความผิดพลาดของคู่แข่งขนั และความสัมพนัธ์หรือความประทบัใจในอดีตของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือ
บริการเป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มะลิวรรณ ช่องงาม (2553) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัในการสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ กรณีศึกษาโรงแรมในจงัหวดัปทุมธานี ผลจากการศึกษาพบว่า ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้น
ผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นราคาค่าบริการ ดา้นสถานท่ีบริการ มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อโรงแรมใน
จังหวดัปทุมธานี ในปัจจุบันลูกค้ามีการพิจารณาในทุกด้านของการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของ
พนกังาน ราคา การบริการของสถานบริการ ความสะดวกสบาย การตกแต่งภายในสถานบริการมีความเหมาะสม 
ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสถานบริการจะตอ้งพฒันาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจนเกิดการใช้บริการซ ้ า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม
ประกอบดว้ย ดา้นการขายโดยพนักงาน ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการโฆษณา มี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรมในจงัหวดัปทุมธานี ในยุคของโลกาภิวฒัน์ 
ลูกคา้สามารถเขา้ถึงส่ือในการประชาสมัพนัธ์ การโฆษณาไดง่้าย ท าใหลู้กคา้เลือกท่ีจะใชบ้ริการได ้

5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51) อยูใ่นช่วงอาย ุ20-29 ปี (ร้อยละ 35) การศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 58) ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 43.5) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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15,001- 30,000 บาท (ร้อยละ 31) มีความถ่ีในการบริโภคกาแฟทรู 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ (ร้อยละ 39) มีวตัถุประสงคห์ลกั
ในการใชบ้ริการร้านกาแฟทรูเพ่ือด่ืมกาแฟ (ร้อยละ 47.5) และเดินทางมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน (ร้อยละ 54)  
     ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ภาชนะบรรจุภณัฑมี์ความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.00) ร้าน
กาแฟทรูควรค านึงถึงและอาใจใส่เป็นอย่างมากคือความสะอาดของบรรจุภณัฑ ์ท่ีจ าเป็นตอ้งดูแลความสะอาดอยู่
ตลอดเวลา เพราะจะท าใหเ้พ่ิมความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูได ้รองลงมาคือ เมนูเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือก
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.94) ผูบ้ริโภคชอบมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ในส่วนของรสชาติกาแฟทรูมีความสม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) ผูบ้ริโภคมองว่าความสม ่าเสมอของรสชาติกาแฟเป็นเร่ืองส าคญั ควรจะมีมาตรฐานในการชงในแต่
ละคร้ังให้มีรสชาติท่ีเหมือนเดิม และในแต่ละสาขามีความคงท่ีเหมือนกัน ตอ้งรักษามาตรฐานตามท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ เร่ืองรสชาติกาแฟทรูมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.67) การมีเอกลกัษณ์เฉพาะของกาแฟทรูถือว่า
เป็นจุดแข็งของร้านกาแฟทรู แต่ผูบ้ริโภคนอ้ยคนท่ีจะสามารถแยกแยะความเป็นเอกลกัษณ์ของรสชาติกาแฟ และ
นอ้ยท่ีสุดคือ รสชาติกาแฟทรูดีกว่ายี่ห้ออ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตวัเลือกของผูบ้ริโภคมากมาย แต่ละร้านก็มีรสชาติดีท่ี
แตกต่างกนัออกไป บรรทดัฐานเร่ืองรสชาติกาแฟของแต่ละบุคคลเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน มาตรฐานกแ็ตกต่างกนั 
     ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ราคากาแฟเหมาะสมกบัสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.83) ควรจะท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกว่าสถานท่ีท่ีไปใชบ้ริการนั้นคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัราคา ดงันั้นการตั้งราคาจึงควร
ค านึงถึงภาพลกัษณ์ของตวัผลิตภณัฑ์ให้มาก รองลงมา คือ ราคากาแฟเหมาะสมกบัการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
ผูบ้ริโภคมองว่าการบริการเป็นเร่ืองใหญ่ถา้เทียบกบัความคุม้ค่าหรือตวัเงินท่ีเสียไป ในเร่ืองราคากาแฟเหมาะสมกบั
รสชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.60) ยิ่งมีรสชาติดีในการจ่ายเงินของผูบ้ริโภคกจ็ะคล่องตามไปดว้ย ส่วนเร่ืองราคากาแฟเหมาะสม
กบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.56) ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะถึงคุณภาพได้ และนอ้ยท่ีสุดคือ ราคากาแฟเหมาะสมกบั
ปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.45) ผูบ้ริโภคไม่ค่อยกงัวลกบัเร่ืองของปริมาณเม่ือเทียบกบัเร่ืองอ่ืน 
     ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ท่ีตั้งของร้านกาแฟทรูสะดวกแก่การไปใช้
บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่การไปใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเป็นพนกังานบริษทั มี
ชีวิตท่ีเร่งรีบ อาจเป็นสาเหตุหลกัในการตดัสินใจท่ีจะบริโภค รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านกาแฟทรูหาง่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.80) เพ่ิมความไดเ้ปรียบทางการแข็งขนัได ้ผูบ้ริโภคมีโอกาสไปใชบ้ริการร้านอ่ืน ถา้ร้านกาแฟทรูหายาก ร้าน
กาแฟทรูมีเวลาเปิดร้านท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.75) ร้านกาแฟทรูมีสาขาจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) เพ่ิมโอกาส
ทางการแข็งขนัใหป้ระสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน และนอ้ยท่ีสุดคือ ท่ีตั้งของร้านกาแฟทรูอยู่ใกลก้บัท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 
3.45) ไม่มีผลต่อการเลือกบริโภคกาแฟทรู เพราะการท่ีมีร้านกาแฟทรูอยู่ใกลท่ี้พกั อาจท าใหต้ดัสินใจง่ายข้ึน แต่มี
ปัจจยัอ่ืนดว้ย เช่น นดัพบเพ่ือน เป็นตน้ 
     ด้านส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ โปรโมชัน่ซ้ือ1ฟรี1ในวนัส าคญั (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
เพราะผูบ้ริโภคอาจมองว่าคุม้ค่ามาก รองลงมาคือ การมีบตัรสมาชิกทรูการ์ดท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
ผูบ้ริโภคถือว่าไดสิ้ทธิประโยชน์ ดา้นการมีกิจกรรมพิเศษเพ่ือร่วมสนุกลุน้รางวลั (ค่าเฉล่ีย 3.51) เช่นร่วมเล่นเกมส์
ในสงัคมออนไลน ์ดา้นการออกเคร่ืองด่ืมตามช่วงเทศกาลพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.41) เช่น เทศกาลวนัแห่งความรัก เป็นตน้ 
และนอ้ยท่ีสุดคือ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.29) ผูบ้ริโภคไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เพราะผูบ้ริโภคบางท่านอาจไม่ไดใ้ส่ใจกบัการกระตุน้ของการโฆษณาประชาสมัพนัธ์มากมายนกั 
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     ด้านพนักงาน พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.19) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการแต่งกาย
ของพนกังานท่ีดูสะอาด รองลงมาคือ พนกังานใชว้าจาสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ท าใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซ ้ าหรืออาจมา
เป็นลูกคา้ประจ าในอนาคต ส่วนพนกังานมีความเป็นกนัเอง (ค่าเฉล่ีย 3.96) ผูบ้ริโภครู้สึกว่าผ่อนคลาย เหมือนเป็น
บา้นท่ีใชใ้นการพกัผ่อน พนกังานสามารถจดจ าลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.59) ท าให้เกิดความประทบัใจ รู้สึกว่าเป็นคน
ส าคญั และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานจดจ าความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.52) ผูบ้ริโภคไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะใน
การสัง่แต่ละคร้ังนั้น ตอ้งมีการเขียนสญัลกัษณ์ลงในตวัของถว้ยกาแฟ ซ่ึงจะท าใหก้าแฟท่ีลูกคา้ไดรั้บนั้นถูกตอ้ง  
     ด้านขั้นตอนการให้บริการ การไดรั้บเคร่ืองด่ืมถูกตอ้งตามท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 4.35) การไดรั้บเคร่ืองด่ืมตามท่ีสั่งนั้น
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเหมือนเป็นกระบวนการท่ีเป็นการใส่ใจผูบ้ริโภค รองลงมาคือ มีความถูกตอ้งในการช าระ
เงิน (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีความรวดเร็วในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ไม่ตอ้งให้ลูกคา้รอเป็นเวลานาน มีการทวน
รายการเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 4.01) เพ่ือเป็นการย  ้าเตือนตวัพนกังานและผูบ้ริโภคดว้ย ถือเป็นบรรทดัฐานท่ีใชใ้น
กระบวนการท่ีผา่นการอบรมของการเป็นพนกังานร้านกาแฟทรู นอ้ยท่ีสุดคือ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.95)  
     ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน การตกแต่งภายในร้านมีความเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญัสูงสุดกบัการตกแต่งภายในร้านมีความเป็นเอกลกัษณ์ ควรตกแต่งร้านกาแฟทรูใหมี้เอกลกัษณ์ของร้าน 
เพ่ือท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคอยากท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟทรูเพ่ิมมากข้ึน รองลงมาคือ อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในร้านมี
ความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.06) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสะอาด ร้านกาแฟทรูควรค านึงถึงและ
เอาใจใส่เป็นอยา่งมาก เพราะจะท าใหเ้พ่ิมความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูได ้น ามาซ่ึงความเป็นตวัเลือก
แรกในใจของผูบ้ริโภคเวลาจะใชบ้ริการร้านกาแฟ ในส่วนท่ีมีท่ีนั่งให้ลูกคา้นั่งไดย้าวนาน (ค่าเฉล่ีย 3.84) ร้าน
กาแฟทรูควรใชเ้กา้อ้ีท่ีนัง่สบาย รู้สึกผอ่นคลายเขา้มา เพ่ือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการนัง่ท างานเป็น
เวลานาน ในดา้นการจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีท่ีเป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และนอ้ยท่ีสุดคือ มีจ านวนโต๊ะ เกา้อ้ีเพียงพอกบั
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตอ้งปรับปรุงจ านวนเกา้อ้ีหรือโต๊ะใหส้อดคลอ้งรองรับต่อจ านวนลูกคา้ 
ข้อเสนอแนะ 
     1. ผูป้ระกอบการร้านกาแฟทรูในเขตกรุงเทพมหานคร ควรพฒันาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของการท าธุรกิจ
กาแฟเพ่ือให้สอดคลอ้งกลบักลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส าคญักบักลยุทธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้น
สภาพแวดลอ้มของร้าน เน่ืองจากมีความส าคญัต่อความภกัดี ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระการร้าน
กาแฟทรู ควรค านึงถึงดงัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัสูงสุดกบัภาชนะบรรจุภณัฑ์มีความ
สะอาด ดงันั้นส่ิงท่ีร้านกาแฟทรูควรค านึงถึงและอาใจใส่เป็นอยา่งมากคือความสะอาดของบรรจุภณัฑ ์ท่ีจ าเป็นตอ้ง
ดูแลความสะอาดอยู่ตลอดเวลา เพราะจะท าให้เพ่ิมความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูได ้2) ดา้นราคา 
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัสูงสุดกบัราคากาแฟเหมาะสมกบัสถานท่ี ดงันั้นควรจะท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่สถานท่ีท่ีไป
ใชบ้ริการนั้นคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัราคาแลว้ และราคาก็ไม่ควรแตกต่างจากคู่แข่งมากจนเกินไป 
ดงันั้นการตั้งราคาจึงควรค านึงถึงภาพลกัษณ์ของกาแฟทรู ไม่ตั้งราคาท่ีถูกหรือแพงจนเกินไป ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่ม
เป้าท่ีสามารถจบัตอ้งได ้3) ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน ควรตกแต่งร้านกาแฟทรูให้มีเอกลกัษณ์ของร้านเช่น กล่ิน 
โทนสี รูปแบบการจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้ ร้านกาแฟทรูบางสาขามีความเป็นร้านคา้ท่ีให้บริการเก่ียวกับด้าน
โทรคมนาคมมากกว่าการเป็นร้านกาแฟ ควรแยกร้านกาแฟออกจากร้านคา้ท่ีให้บริการเก่ียวกบัดา้นโทรคมนาคม 
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เพ่ือความชดัเจนและเพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมาบริโภคกาแฟร้านกาแฟทรูมีความสะดวกสบายจากพ้ืนท่ีท่ีใหบ้ริการเพ่ิมมาก
ข้ึน มีท่ีนัง่ท่ีเพียงพอกบัจ านวนลูกคา้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคอยากท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟทรูเพ่ิมข้ึน 
     2.การวิจยัในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ว่าควรเพ่ิมความส าคญัและปรับปรุงคุณภาพในดา้นใด 
เพ่ือใหมี้ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ิมเติมปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู ในเขตกรุงเทพ
มหานคร เพ่ือน าไปพฒันาตลาดและปรับปรุงกลยทุธ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
     3.การวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาดา้นพฤติกกรมของผูบ้ริโภคในการเลือกด่ืมกาแฟจากร้านกาแฟทรู เช่น รสชาติ
กาแฟท่ีชอบด่ืม มีความเขม้ขน้มาก ปานกลาง นอ้ยอย่างไร ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการมีจ านวนเท่าไร 
เดินทางมาท่ีร้านกาแฟทรูอยา่งไร เป็นตน้ และควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลกบัความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคกาแฟร้านกาแฟทรู ในเขตกรุงเทพมหานครให้มีความละเอียด รอบคอบเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือน าขอ้มูลในการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4                                                                  1395 

 

บรรณานุกรม 
ฉตัยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่ 
ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ.์ (2549). คู่มือส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้. กรุงเทพมหานคร: ประชุมทอง พร้ินต้ิงกรุ๊ป 

จ ากดั 
ดิฐวฒัน์ ธิปัตดี. (2551). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผุดผ่อง ตรีบุบผา. (2547). ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการและความภักดีต่อการบริการ. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มะลิวรรณ ช่องงาม. (2553). ปัจจยัในการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ กรณีศึกษาโรงแรมในจงัหวดัปทุมธานี. 

การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิตสาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว. มหาวิทยาลยันเรศวร 
ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์ (2549). การตลาดบริการ.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2540). หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก 
สุพรรณี อินทร์แกว้. (2547). การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอยา่ง. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส 
Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H. (2000). Organizations : Behavior, Structure, Processes. 

10th ed. Boston: McGraw-Hill 
Hair, Black, Babin and Anderson. 2008. Multivariate Data Analysis. A Global Perspective. 7th eds. Pearson 

Education. Inc. Upper Saddle River. NJ: Pearson Prentice Hall. 
Krejcie and Morgan. 1970. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological 

Measurement. 
Lau Geok Theng, Mark Goh and Phua Chan Lei. (1999). Purchase-Related Factors and Buying Center Structure. 

Industrial Marketing Management. Vol 28.  
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty. Journal of Marketing. 63 Special issue 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1396 

 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซ้ือกบัความพงึพอใจ 

ต่อส่วนประสมการค้าปลกี กรณศึีกษาร้านสะดวกซ้ือ แฟมิลี ่มาร์ท 

The study of relationship between the purchasing behavior and satisfaction with  

the retail mix, a case study of Family Mart convenience store. 

ธีรุยทธ จันทร1 และ สวรส ศรีสุตโต2 

Teerayut Chantorn and Sawaros Srisutto 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชบ้ริการ ศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัความพึงพอใจดงักล่าว 

โดยผูศึ้กษาไดท้าํการสุ่มตวัอย่างและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากตวัอย่างจาํนวน 200 ราย แลว้นาํมา

วิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการค้าปลกี, ร้านสะดวกซื้อ, แฟมิลี ่มาร์ท 

 

Abstract 

The objectives are to study the purchasing behavior of consumers, level of satisfaction with the retail mix factors 

and to study the relationship between purchasing behavior and satisfaction with the retail mix. The study was 

conducted by questionnaire and sampling from a total of 200 cases. Then analyzed with a statistical include 

Percentage, Mean, Standard Deviation and One-Way ANOVA. 

 

Keywords: purchasing behavior, satisfaction, retail mix, convenience store, Family Mart. 
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1. บทนํา 

 

      ร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั และยงัเป็นตวัเลือก

อนัดบัตน้ ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและนิยมซ้ือสินคา้  อุปโภคบริโภคใกลบ้า้นดว้ยความ

พร้อมในดา้นทาํเลท่ีตั้ง และความหลากหลายของสินคา้ท่ีจดัจาํหน่าย อีกทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ท่ีดึงดูดให้

ผูบ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจดงักล่าวในปี 

2556 ถือวา่มีอตัราการเติบโตท่ีดีต่อเน่ืองจากปีก่อน ทั้งทางดา้นรายไดแ้ละจาํนวนสาขาท่ีมีอตัราการเติบโตอยา่งมาก

เม่ือเปรียบเทียบกบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทอ่ืนๆ  

     นอกจากน้ีร้านสะดวกซ้ือต่างๆ ไดท้าํกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคและเพ่ือผลกัดนัยอดขายให้

เพ่ิมข้ึน  ประกอบกบัจะตอ้งทาํใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจในการมาซ้ือสินคา้และบริการท่ีร้าน นโยบายท่ีสาํคญั

ประการหน่ึงของแฟมิล่ี มาร์ท คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านแฟมิล่ี มาร์ท 

(บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จาํกดั, 2558) ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ทั้งใน

ดา้นการเพ่ิมจาํนวนสาขาและการเพ่ิมยอดจาํหน่ายดว้ยกลยุทธ์การตลาดในดา้นต่างๆ จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีร้านสะดวก

ซ้ือตอ้งมีการปรับตวัในดา้นต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายเดิมและขยายฐานลูกคา้ไปยงั

กลุ่มใหม่ๆ มากยิ่งข้ึน  ประกอบกับจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์การค้าปลีกขององค์การให้สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมาย และตอ้งวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสม สาํหรับการเปิดสาขาใหม่ของแฟมิล่ี มาร์ท เพ่ือทาํใหอ้งค์กร

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

     ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงเนน้ศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ช้บริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท เพ่ือ

นาํไปใชใ้นการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีแตกต่าง

กนัออกไป รวมทั้ง ศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านฯ อนัจะนาํไปสู่การรักษา

มาตรฐานบริการและการปรับปรุงบริการทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดความภกัดีต่อร้านฯ มากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการคา้ปลีก 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นกุญแจสําคญัซ่ึงจะนาํไปสู่การวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกับส่วนตลาด 

(Market segmentation) ท่ีแบ่งตามกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท ในอนาคตได้

อีกดว้ย 

     วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท  

2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท  

3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการค้าปลีก 

กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท  

     ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

1) ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท เพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผน

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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2) ทาํใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี 

มาร์ท อนัจะนาํไปสู่การรักษามาตรฐานบริการและการปรับปรุงบริการทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนและ

เกิดความภกัดีต่อร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท 

3) ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการคา้ปลีก 

กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท ซ่ึงจะนาํไปใชใ้นการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัส่วนตลาด (Market 

segmentation) ท่ีแบ่งตามกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Engle, Blackwell และ Miniar, 2006) ไดใ้หค้วามหมายของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือทาํการประเมินผล 

(Evaluation) การจดัหา (Acquiring) การใช ้(Using) และการจ่าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และบริการ หรือกล่าวได้

วา่ เป็นการศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร (เงิน เวลา บุคลากรและอ่ืนๆ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก (Gilbert, 2003) ใหค้วามหมายของร้านคา้ปลีกวา่ หมายถึง ธุรกิจทั้งหลาย

ท่ีจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจโดยตรงกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Final consumer) บนพ้ืนฐาน 

การจดัองคก์าร การขายสินคา้และการบริการตามนยัการกระจายสินคา้ 

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวส่วนประสมการคา้ปลีก (Michael Levy และ Barton Weitz, 2007) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์คา้

ปลีก วา่มีองคป์ระกอบสาํคญัทั้งส้ิน 6 ดา้นประกอบดว้ย  

1) ทาํเลท่ีตั้ง (Location) หมายถึง การพิจารณาการคดัเลือกทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกใหเ้หมาะกบัสภาพธุรกิจเหมาะ

กบัธุรกิจแต่ละประเภทโดยคาํนึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชน อาํนาจการซ้ือ การแข่งขนัของกิจการ

ประเภทเดียวกนั อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสูงสุดและเสียค่าใชจ่้ายตํ่าสุด (วิไล

วรรณ ศรีจนัทร์อโนทยั, 2553)  

2) ความหลากหลายของประเภทสินคา้ (Merchandise Assortment) คือ ประเภทของสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายในร้านมีความ

หลากหลายในประเภทของสินคา้ ขนาด ราคาและคุณภาพ เพ่ือใหลู้กคา้มีทางเลือกและสามารถเลือกซ้ือตามความ

ตอ้งการ (Oxden and Oxden, 2005) ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบวงจร (One Stop 

Shopping) ปัจจุบนัจึงมีร้านคา้เฉพาะอยา่งท่ีมุ่งเนน้ขายสินคา้ในหมวดนั้นๆหรือประเภทนั้นๆครบวงจร (Category 

Killer) อยูเ่ป็นอยา่งมาก 

3) นโยบายราคา (Pricing Policy) ราคา (Price) หมายถึงจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ

หรือหมายถึงผลรวมของมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคใชแ้ลกเปล่ียนเพ่ือผลประโยชนใ์นการมีหรือการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

ราคาถือเป็นปัจจยัการตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียนและควบคุมไดง่้ายท่ีสุดแต่
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ขณะเดียวกนัราคาถือวา่เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีสุดในการตลาดเช่นกนั เพราะกลยทุธ์ดา้นราคาเป็นหวัใจสาํคญัใน

การแข่งขนัทางธุรกิจ 

4) ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (Communication Mix) ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดคือ การวางแผน

ภายใตแ้นวความคิดเดียวโดยใชกิ้จกรรมการส่ือสารหลายรูปแบบร่วมกนั (จิรวฒิุ หลอมประโคม, 2553) ส่วนประ

สมการส่ือสารการตลาดเป็นปัจจยัทางการตลาดในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผา่นช่องทางการส่ือสารประเภท

ต่างๆ การเลือกส่ือทางการตลาดท่ีจะนาํมาใชก้บัธุรกิจคา้ปลีกจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั โดยตอ้ง

คาํนึงถึงกลุ่มลูกคา้ ช่องทางส่ือสาร ตน้ทุนการส่ือสาร เป็นตน้ 

5) การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ (Store Design and Display) บรรยากาศในร้านคา้ (Store Atmosphere) คือ

การผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของร้านใหล้งตวัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของร้านในใจผูบ้ริโภค ลกัษณะทางกายภาพ

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมโครงสร้างแผนผงัการจดัวางสินคา้ป้ายแสงสีเสียงและอุณหภูมิของร้าน การออกแบบ

ร้านและการจดัวางสินคา้ภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านใหน่้าสนใจและเป็นท่ีดึงดูดใหลู้กคา้อยาก

เดินเขา้มาใชบ้ริการในร้าน  

6) การบริการลูกคา้ (Customer Service) คือ การปฏิบติัและการใหบ้ริการตามความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

ในร้าน การบริการลูกคา้ดว้ยรอยยิ้มและการมีอธัยาศยัท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของการใหบ้ริการภายในร้านพนกังาน 

ดงันั้น พนกังานทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองกิริยามารยาทการพดูจาตลอดจนการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ นอกจากน้ี

การบริการภายในร้านอ่ืนๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ในระหวา่งการใชบ้ริการในร้านกมี็ความจาํเป็นเพ่ือเพ่ิม

ยอดขายและจาํนวนลูกคา้ของร้านเพ่ิมมากข้ึน  

พิษณุ อิ่มวิญญาณ (2554) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค: กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร. โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการร้านคา้ปลีก และ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 5,001-10,000 บาท/เดือน กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่ร้านสะดวกซ้ือมีลกัษณะการจดัการร้านดา้น

การบริการ การคดัเลือกสินคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ เซเวน่-อีเลเวน่ สินคา้ท่ีซ้ือบ่อยคือ เคร่ืองด่ืมใน

ตูแ้ช่ ซ้ือช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใชเ้งินในการซ้ือเฉล่ีย 101.74 บาท/คร้ัง มีความถ่ีในการซ้ือ 5.59 คร้ัง/สปัดาห์ ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการซ้ือดา้นจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัอายุ อาชีพ 

การรับรู้ดา้นการบริการ ดา้นคุณค่า ดา้นความสะดวก ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการรับรู้ดา้นคุณภาพสินคา้ 

ชาญ มณีวงค์ (2556) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ท ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทาง

การตลาดและแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือและร้านมินิมาร์ท ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างความชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดและแนวโน้มการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก 
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รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กนั กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชบ้ริการร้านคา้ปลีกประเภท

ร้านสะดวกซ้ือและมินิมาร์ท จาํนวน 400 คน  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มากท่ีสุด และรู้สึกเฉยๆ กบัร้านมินิมาร์ทอ่ืนๆ ทัว่ไป 

ทั้งน้ี พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไม่ทาํให้การเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนัแต่อย่างใด แต่ทั้งน้ี พบว่า ผูท่ี้ใช้

บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านมินิมาร์ทอ่ืนๆ ทัว่ไป มีความชอบหรือความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท ในรูปแบบร้านมาตรฐานท่ี

อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท ในพ้ืนท่ีดงักล่าว มี

จาํนวนเฉล่ีย 650 ราย/สาขา/วนั (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2 ธนัวาคม 2557) โดย จาํนวนสาขาของร้านคา้แฟมิล่ี มาร์ท ใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 294 แห่ง (บริษทัเอเชียซอร์ฟ จาํกดั, 2558) ดงันั้น จาํนวนประชากรเป้าหมายจึง

เท่ากบั 191,100 ราย/วนั (650 ราย* 294 แห่ง) ผูวิ้จยัไดใ้ช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970) โดย

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จะเป็นขนาดท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํให้การประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร 

(Population Proportion) มีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น 

(Confidence Level) ท่ี 95% ซ่ึงจะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาและจาํนวนผูเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูล ทาํใหผู้วิ้จยัไม่สามรถทาํการวิจยัไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงใชจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 200 คน 

ซ่ึงไดผ้่านเง่ือนไขการศึกษาความสัมพนัธ์ ท่ีใช ้ANOVA มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±6.93 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไดด้ว้ยคาํถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่  

     ส่วนท่ี1 เป็นส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยคาํถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  

     ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบไปดว้ยคาํถาม ไดแ้ก่ ซ้ือสินคา้ประเภทใดใน

ร้านแฟมิล่ี มาร์ท บ่อยคร้ังท่ีสุด สาเหตุท่ีตดัสินใจซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เลือกใชบ้ริการร้านแฟมิล่ี 

มาร์ท ช่วงเวลาใดมากท่ีสุด สาขาร้านแฟมิล่ี มาร์ท ท่ีเลือกใชบ้ริการบ่อยคร้ังท่ีสุด ใชบ้ริการร้านแฟมิล่ี มาร์ท ก่ีคร้ัง

ต่อสปัดาห์ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้จากร้านแฟมิล่ี มาร์ท ก่ีบาทต่อคร้ัง  

     ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก ทั้ง 6 ดา้น 

ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้ง ความหลากหลายของประเภท สินคา้ นโยบายราคา ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด การออกแบบ

ร้านและการวางสินคา้ และการบริการลูกคา้ โดยคาํถามเป็นแบบ Rating Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร

ภาค (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ พอใจนอ้ยท่ีสุด พอใจนอ้ย พอใจปานกลาง พอใจมาก และพอใจ

มากท่ีสุด 
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     เม่ือเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามแลว้ จึงดาํเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม และนาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูล ทาํการประมวลผลโดยใชวิ้ธีการทางสถิติ ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปมี 2 รูปแบบ 

ดงัน้ี 

     1) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (frequency) และค่า

ร้อยละ (percentage) อธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ ส่วนค่าเฉล่ีย (means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max) และ

ค่าตํ่าสุด (min) ใชแ้สดงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก  

     2) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ี 

มาร์ทและความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชก้ารทดสอบแบบความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สาํหรับทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงตวัแปรตน้คือ พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในร้านสะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

สาขาท่ีซ้ือ ความถ่ีท่ีซ้ือ และจาํนวนเงินท่ีซ้ือต่อคร้ัง ส่วนตวัแปรตามคือความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้

ปลีก ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้ง ความหลากหลายของประเภทสินคา้ นโยบายราคา ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด การ

ออกแบบร้านและการวางสินคา้ และการบริการลูกคา้ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากผลการศึกษาสามารสรุปผลไดด้งัน้ี 

     ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี มีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสถานภาพโสดมี มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท และมีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน 

     พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมต่างๆเช่น นํ้าด่ืม นํ้ าอดัลม นํ้าผลไม ้

นํ้าชา นม ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง  ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01 น. - 21.00 

น.  จากร้านแฟมิล่ี มาร์ท สาขาใกลบ้า้น  ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้  3 - 4 คร้ัง/สัปดาห์ มีค่าจ่ายในการซ้ือสินคา้  1 - 100 

บาท/คร้ัง มีเหตุผลการเลือกซ้ือ คือ ความสะดวกดา้นสถานท่ี 

     ระดับความพึงพอใจในส่วนประสมการค้าปลีก การประเมินระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมการคา้ปลีก

ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปโดยจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ พบว่า การมีสินคา้ไวจ้าํหน่ายอย่างสมํ่าเสมอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ความทนัสมยัของสินคา้สาํหรับความหลากหลายของยี่หอ้หรือตราสินคา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

2) ดา้นนโยบายราคา พบว่า ความเหมาะสมของราคาในแต่ละผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ราคาของสินคา้ถูกกวา่ร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ สาํหรับความหลากหลายในระดบัราคาของสินคา้ มีค่าเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด  

3) ดา้นทาํเลท่ีตั้ง พบวา่ ความสะดวกของทาํเลท่ีตั้งในการเดินทางมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด) รองลงมา

คือ การจดัแต่งร้านสวยงาม สาํหรับการมีสาขาใหเ้ลือกซ้ือมากมาย มีค่าเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด 
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4) ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด พบวา่ ส่วนลดราคาของสินคา้และป้ายโฆษณาสินคา้มองเห็นชดัเจน 

อ่านแลว้เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด รองลงมาคือความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษของระบบบตัรสมาชิก สาํหรับ

ความต่อเน่ืองของการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชัน่ลดราคา การสะสมสแตมป์มีค่าเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด  

5) ดา้นการออกแบบร้านและการวางสินคา้ พบว่า แสงสว่างภายในร้านเพียงพอ สามารถมองเห็นสินค้า

ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด รองลงมาคือ การจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการเลือกซ้ือ สาํหรับ การเดินในร้าน

สะดวก พ้ืนท่ีทางเดินกวา้งมีค่าเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด  

6) ด้านการบริการลูกค้า พบว่า ความสะดวกในการรับชําระค่าบริการสลิปต่าง ๆ เช่น ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่า

โทรศพัท ์บริการเติมเงิน ค่าบตัรเครดิตมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการของพนกังาน 

เช่น การคิดชาํระเงิน การใหข้อ้มูลสินคา้ สาํหรับจาํนวนของพนกังานเพียงพอกบัการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษาท่ีไดรั้บในงานวิจยัน้ี สามารถนาํมาเป็นขอ้เสนอให้กบัผูบ้ริหารร้านคา้สะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท 

ดงัต่อไปน้ี 

1) เพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

- ใหค้วามสาํคญักบัการจาํหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมต่างๆเช่น นํ้าด่ืม นํ้ าอดัลม นํ้าผลไม ้นํ้ าชา นม ดงันั้น ทางร้านจึงควรเนน้ หรือใหค้วามสาํคญักบั

สินคา้ประเภทดงักล่าว โดยอาจนาํมาจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ทั้งทางดา้นชนิดของเคร่ืองด่ืม ยี่หอ้

และความหลากหลายทางดา้นราคา เป็นตน้ เพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกในการซ้ือแก่กลุ่มเป้าหมาย 

- จดัใหมี้พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการในช่วงท่ีมีลูกคา้จาํนวนมาก จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01 น. - 21.00 น. จึงอาจทาํใหช่้วงเวลาดงักล่าวมีลูกคา้จาํนวนมาก ดงันั้น ทางร้าน

จึงควรจดัใหมี้พนกังานไวค้อยบริการใหเ้พียงพอต่อจาํนวนลูกคา้ท่ีมีจาํนวนมากดงักล่าว 

- เนน้ขยายสาขาในแหล่งชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัจะใชบ้ริการร้านแฟมิล่ี

มาร์ทในสาขาใกลบ้า้น  โดยส่วนใหญ่เห็นวา่มีความสะดวกดา้นสถานท่ี ดงันั้น ในการพิจารณาขยายสาขาใหม่ ควร

เลือกเปิดสาขาใหม่ในแหล่งชุมชนท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่เป็นจาํนวนามาก เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการแก่

ลูกคา้ 

2) เพ่ือนาํระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก ไปใชเ้ป็นหลกัในการการรักษามาตรฐาน

บริการและการปรับปรุงบริการทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนและเกิดความภกัดีต่อร้านแฟมิล่ี มาร์ท 

- เพ่ิมความหลากหลายของสินคา้และระดบัราคา จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจดา้น

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ประเด็นความหลากหลายของยี่หอ้หรือตราสินคา้ และดา้นนโยบายราคา ประเด็น

ความเหมาะสมของระดบัราคาค่อนขา้งนอ้ยกว่าประเด็นอ่ืนๆ ดงันั้น ร้านร้านคา้สะดวกซ้ือแฟมิล่ี มาร์ท อาจมีการ

พิจารณาในการเลือกสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมาจาํหน่ายมากข้ึน โดยตอ้งมีความหลากหลายในประเภทของ

สินคา้และระดบัราคาดว้ย เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายมีตวัเลือกในการเปรียบเทียบซ้ือมากกวา่ในปัจจุบนั 
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- การขยายและกระจายสาขาการให้บริการ  จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง ประเด็นมีสาขาให้ใช้บริการจาํนวนมากอยู่ในระดบัน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ ดงันั้น ทางผูบ้ริหารควรมีการ

พิจารณาขยายจาํนวนสาขาของร้านเพ่ือให้บริการลูกคา้ให้มีจาํนวนมากกว่าน้ี โดยอาจพิจารณากระจายสาขาให้

ครอบพ้ืนท่ีให้บริการหลักๆ เพ่ือสามารถให้บริการแก่ลูกค้าเดิม รวมทั้ ง เป็นทางเลือกในการให้บริการแก่

กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ดว้ย 

- การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง จากผลการศึกษาดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด 

พบว่าประเด็นความต่อเน่ืองของการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชั่นลดราคา การสะสมสแตมป์มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าประเด็นอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มผูท่ี้ซ้ืออาหารพร้อมรับประทานมีระดบัความพึงพอใจน้อย

กว่าผูท่ี้ซ้ืออาหารแช่เยน็ ดงันั้น อาจมีการพิจารณาปรับเปล่ียนให้มีการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดดงักล่าวอย่าง

ต่อเน่ืองยิ่งข้ึน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดติ้ดตามร่วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อยอดขายสินคา้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในสินคา้ท่ีเป็นอาหารพร้อมรับประทาน โดยอาจเป็นการใหข้องแถม การสะสมช้ินส่วนเพ่ือรับ

ของแถม เป็นตน้ 

- การใหส่้วนลดสินคา้ จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเองมีระดบัความพึง

พอใจต่อความเหมาะสมของราคาน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมมีความพึง

พอใจประเด็นการใหส่้วนลดราคาสินคา้นอ้ยกว่ากลุ่มท่ีซ้ือสินคา้ประเภทขนมขบเค้ียวและไอศกรีม ดงันั้น ร้านฯ 

อาจพิจารณาประเดน็เก่ียวกบัการตั้งราคาสินคา้ใหมี้ความเหมาะสม โดยอาจมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดย

การลดราคาสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมลงบา้ง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีคนส่วนใหญ่มกัซ้ือเป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง การ

ลดราคาจะทาํใหมี้ยอดจาํหน่ายเพ่ิมสูงยิ่งข้ึนได ้ 

3) เพ่ือนาํความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ไปใช้

ในการพฒันาและปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มตามพฤติกรรม

การซ้ือ 

- การจดัหาทาํเลท่ีตั้ง เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือสาขาใกลบ้า้น มีระดบัความพึงพอใจ

ประเด็นการมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกกว่ากลุ่มท่ีซ้ือสาขาใกลต้ลาดสด/ศูนยก์ารคา้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสาขาในพ้ืนท่ี

ใกลต้ลาดสด/ศูนยก์ารคา้มกัมีขอ้จาํกดัดา้นท่ีจอดรถมากกว่า ดงันั้น ในการพิจารณาเปิดสาขาใหม่ของร้านฯ ใน

พ้ืนท่ีใกลต้ลาดสด/ศูนยก์ารคา้หรือศูนยก์ารคา้ ควรพิจารณาเลือกทาํเลท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีท่ีมีความสะดวกในท่ีจอดรถ 

เช่น ใกลท่ี้จอดรถของตลาดหรือหา้ง ใกลส้วนสาธารณะท่ีมีท่ีจอดรถ เป็นตน้ ส่วนสาขาท่ีอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนไม่มี

ความจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงท่ีจอดรถมากนกั เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชท่ี้จอดรถและสามารถเดิน

มาจากท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือมาใชบ้ริการไดเ้ลย 

- ปรับปรุงรอบการวางจาํหน่ายสินคา้ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีซ้ือสินคา้ทุกวนั หรือ 7 คร้ัง/สัปดาห์ มี

ความพึงพอใจต่อการนาํสินคา้มาจดัวางอย่างสมํ่าเสมอค่อนขา้งน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  อาจเน่ืองมาจากร้านฯ ยงัไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอนั้นได ้ดงันั้น ร้านฯ ควรมีการพิจารณาปรับปรุงรอบการวาง

จาํหน่ายสินคา้เพ่ือใหมี้สินคา้วางจาํหน่ายอยูเ่สมอ ตอบสนองความตอ้งการสินคา้ของกลุ่มเป้าหมาย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1404 

 
 
- การจดัแต่งร้านใหมี้ความสวยงาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการในช่วง 6.01 น. - 9.00 น 

มีระดบัความพึงพอใจประเด็นการจดัแต่งร้านใหส้วยงามนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีใชบ้ริการในช่วง 9.01 น. - 12.00 น ดงันั้น 

ร้านฯ จึงควรใหค้วามสาํคญักบัการจดัต่างร้านใหมี้ความสวยงาม น่าชม โดยเนน้การจดัแต่งร้านใหส้วยงามใหเ้สร็จ

เรียบร้อยในช่วงก่อน 6.01 น. เพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเชา้ตรู่ดงักล่าว 

- การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบับริการเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี

ใชบ้ริการในสาขาใกลบ้า้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้านฯ ท่ีอยู่ในแหล่งชุมชน มีระดบัความพึงพอใจในประเด็นความ

สะดวกในการรับชาํระค่าบริการสลิปต่าง ๆ มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือจากสาขาใกลแ้หล่งคมนาคม ทั้งน้ี ร้านฯ อาจเห็นว่า

ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้บริการชําระค่าบริการต่างๆ จากแหล่งบริการใกลบ้า้น จึงทาํให้ละเลยการ

ใหบ้ริการในสาขาใกลแ้หล่งคมนาคม โดยอาจไม่มีการส่ือสารใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบมากนกัวา่มีบริการดงักล่าวอยู่ 

จึงทาํใหลู้กคา้ไม่ทราบ จึงไม่ไดใ้ชบ้ริการและมีความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวค่อนขา้งนอ้ยดงันั้น จึงควรเนน้

การส่ือสารใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบว่าร้านมีบริการชาํระค่าบริการต่างๆ อยู่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการใชบ้ริการ

มากยิ่งข้ึน 

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

     ในการศึกษาคร้ังต่อไป นกัวิจยัควรจะพิจารณาตามประเดน็ท่ีเสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1) เพ่ือให้สามารถกาํหนดกลยุทธ์การแข่งขนักบัร้านสะดวกซ้ือประเภทเดียวกนัได ้ควรมีการศึกษาระดบั

ความพึงพอใจโดยการเปรียบเทียบกบัร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ เพ่ือใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือแต่ละ

ร้าน รวมทั้งประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของร้านสะดวกซ้ือแบรนดต่์างๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงกลยทุธ์การคา้ปลีกต่อไป 

2) การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ ต่อความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน

การนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์กบักลุ่มเป้าหมายตามลกัษณะประชากรได ้
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย 
โดยใช้ระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

กรณศึีกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 
 

The Customer Segmentation for Customer Deposits of Krungthai Bank  
Using Satisfaction Level towards Service Marketing Mix Case Study in Ladprao 71 Branch 

 
กติติยา นุรักษ์อภิชิตกุล1 และ ดร.นิอร ศรีสมยง2 

Kittiya Nurukapichitkul and Niorn Srisomyong,Ph.D 
 

บทคดัย่อ 
     การวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และเพื่อศกึษาการ
แบ่งกลุ่มลกูคา้เงนิฝากทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาลาดพรา้ว 71 โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 
200 ชุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Cluster 
Analysis One-Way ANOVA และ Chi-Squareผลศกึษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มจากกล่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
โดยกลุ่มแรก มจี านวนสมาชกิ 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 มรีะดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมเกอืบทุกดา้น กลุ่มที ่2 มจี านวนสมาชกิ 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 มรีะดบัความพงึ
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในแต่ละด้านทัง้ต ่าและสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม และกลุ่มที่ 3 มจี านวน
สมาชกิ 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 มรีะดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารสงูกว่าค่าเฉลีย่
รวมทกุดา้น 
 
ค าส าคัญ: ระดับความพึงพอใจ, ลกูค้าเงินฝาก, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
 

Abstract 
     The objective of this research was to study customer satisfaction level in the service marketing mix and to study 
the the customer segmentation that received the service at Krungthai Bank, Ladprao 71 Branch. The methodology 
of the research was to record information from 200 surveys. The tools in statistics used was frequency, percentage, 
average, standard deviation, Cluster Analysis, One-WayANOVA, and Chi-Square. The research results had the 
following findings; the sample size was divided into 3 groups, in the first group with 26 members or 13% had the 
lowest satisfaction level in terms of the average scores in the service marketing mix in all aspects. In the second 
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group with 35 people or 17.5% had the satisfaction level in terms of the average score both above and below an 
overall average. And the third group with 139 people or 69.5% had the satisfaction level in terms of the average 
score both above the overall average in every aspect. 
 
Keywords: Satisfaction Level, Customer Deposits, Service Marketing Mix 
 
 

1. บทน า 
 
     ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบันการเงินท่ีสามารถระดมเงินฝากและน าเงินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยการให้กู ้ยืม 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีธนาคารพาณิชยแ์ละสาขาของธนาคารท่ีเปิดด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากลูกคา้มีทางเลือกในการใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน ธนาคารต่างๆจึงตอ้งหาวิธีและแนวทางใน
การแข่งขนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของธุรกิจ และมีก าไรสูงสุด โดยแต่ละธนาคารไดมี้การแข่งขนัในการหาลูกคา้เพ่ิมทั้งในดา้น
เงินฝากและบริการอ่ืนๆ และเนน้เร่ืองของการใหบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 
(ณฐัดนยั ใจชน, 2555)โดยในปัจจุบนั ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 1 ของประเทศ และมีส่วน
แบ่งตลาดดา้นเงินฝากมากท่ีสุด แต่การแข่งขนัของธุรกิจธนาคารท่ีสูงข้ึน หากธนาคารไม่สามารถรักษาลูกคา้ไวไ้ด ้ก็
จะท าให้ธนาคารคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งตลาดไปได ้ซ่ึงหัวใจส าคญัของธุรกิจธนาคารในตอนน้ีคือการการสร้างความ
ประทบัใจในการใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ เพราะหากใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ลูกคา้ยอ่มเกิดความพึงพอใจ
และกลบัมาใชบ้ริการอีก และธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการใหบ้ริการลูกคา้ทุกกลุ่ม 
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงสาขา ประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย โดยทางสาขา ไดมุ่้งเนน้ให้
ความส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และไดน้ าผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้มาใชใ้นการ
ปรับปรุงและวางแผนงาน เพ่ือใหธ้นาคารคงอยูใ่นใจของลูกคา้  
     ดงันั้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และเพ่ือ
รักษาส่วนแบ่งตลาดดา้นเงินฝากของธนาคาร จึงตอ้งแบ่งกลุ่มลูกคา้ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยหากทราบถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้และสามารถแบ่งกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจน ธนาคารก็จะ
สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณาเพ่ือก าหนดต าแหน่งของการ
บริการ และส่วนตลาดของธุรกิจบริการ แต่ละส่วนของส่วนประสมทางการตลาดมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนั
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นการตลาดประสบความส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงประกอบดว้ย (ธีรกิติ นวรัตน ์ ณ 
อยธุยา, 2545 อา้งถึงใน อภิญญา ภทัราพรพิสิฐ, 2553) 
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        1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ใหลู้กคา้พึง
พอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีอรรถประโยชนแ์ละคุณค่าใน
สายตาของลูกคา้จึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้
        2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีไดม้า ในรูปเงินตราหรือหมายถึงจ านวนเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ี
ตอ้งใชเ้พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
        3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางเพ่ือใชเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองค์กรไปยงั
ตลาด การตดัสินใจเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ในการน าเสนอบริการแก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและประโยชนก์ารบริการท่ีน าเสนอ 
        4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารในเร่ืองของขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เพ่ือ
สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ โดยเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ และคู่แข่งขนั  
        5. บุคลากร (People) บุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ดึงนั้น จึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก 
การฝึกอบรม และการจูงใจ ธุรกิจบริการจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการคดัเลือกพนกังาน ซ่ึงจะตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ มี
บุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดีเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ให้
ไดม้ากท่ีสุดและเหนือคู่แข่งขนั สร้างความแตกต่างใหธุ้รกิจดว้ยการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
        6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) เป็นขั้นตอนและวิธีการในการใหบ้ริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพการใหบ้ริการ
แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็วและประทับใจ ซ่ึงธุรกิจธนาคารเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ ดังนั้น กระบวนการ
ให้บริการจึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับธุรกิจน้ี และเป็นความแตกต่างอย่างชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืน
ภายนอกตลาดบริการ  
        7. การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident and Presentation) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้ม
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการ และส่งมอบบริการ เช่น เคร่ืองแบบของพนกังาน
ท่ีให้บริการ การตกแต่งสถานท่ีให้บริการ การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจึงเป็นการน าเสนอส่ิงท่ี
เป็นภาพลกัษณ์ ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน  
     ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นความรู้สึกของลูกคา้ว่าพึงพอใจหรือไม่ โดยเป็นผลลพัท์จากการเปรียบเทียบ
ระหวา่งการรับรู้ในกระบวนการท างานของผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์
ต ่ากวา่ความคาดหวงัลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ แต่ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑเ์ท่ากบัความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้ก็
จะเกิดความพึงพอใจ และถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑสู์งกว่าความคาดหวงัของลูกคา้มาก ลูกคา้ก็จะเกิดความพึง
พอใจอยา่งมาก (Phillip Kotler อา้งถึงใน ปริญญา เพชรรุ่งฟ้า, 2553) 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา (Searching) ซ้ือ (Purchasing) ใช ้(Using) ประเมินผล 
และการใชจ่้าย (Disposing) ในสิรคา้หรือบริการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรี
รัตน,์ 2552) 
     การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ประกอบไปดว้ยการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มลูกคา้ (เป้าหมาย) ท่ี
เรียกว่าตลาดเป้าหมาย ท่ีมีบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม หรือความตอ้งารอย่างชดัเจน เป้าหมายของการแบ่งกลุ่มทาง
ตลาดคือแยกลูกคา้ออกเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างชดัเจน โดยมีลกัษณะท่ีคลา้งคลึงกนั
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เป็นอย่างมากกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม โดยประเด็นท่ีมีความส าคญัคือ กลุ่มตลาดจะตอ้งมีความแตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ นอกจากน้ีการแบ่งกลุ่มยงัตอ้งเกิดจากบุคลิกลกัษณะของลูกคา้จ านวนหน่ึงรายหรือมากกว่าท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานทางการตลาดขององคก์รดว้ย ดงันั้นการวิเคราะห์ลูกคา้อย่างรอบคอบจึงเป็นการ
บวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการแบ่งกลุ่มทางการตลาด (ปฏิพล  ตั้งจกัรวรานนท,์ 2551) 
     การบริการเป็นหวัใจของการขายบริการ ลูกคา้ท่ีมาซ้ือบริการคาดหวงัจะไดรั้บการบริการท่ีดี ถา้ลูกคา้ไดรั้บการ
ดูแลต ่ากวา่ท่ีคาดหวงั เขา้กอ็าจมีความรู้สึกไม่ดีต่อสถานบริการนั้นๆ แต่หากลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีกวา่ท่ีคาดหวงั
ไวก้็จะเกิดความพอใจมากท่ีสุดและยงัช่วยประชาสัมพนัธ์ให้อีกดว้ย (พิษณุ จงสถิตวฒันา, 2548 อา้งถึงใน สมรัก 
พบวนัดี, 2553) 
 
     กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกคา้เงินฝากของ

ธนาคารกรุงไทย 

สาขาลาดพร้าว 71 

ประชากรที่จะศึกษา 
 

กลุ่มท่ี 1       กลุ่มท่ี 2 

 

กลุ่มท่ี 3      กลุ่มท่ี K 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากร

เป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ (7Ps) 

- ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service) 
- ราคา (Price) 
- การจดัจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- บุคลากร (People) 
- กระบวนการในการใหบ้ริการ (Process) 
- สภาพแวดลอ้ม (Physical Evidence) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้เงินฝากของธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 ทุกประเภท โดยมี
จ านวนลูกคา้ทั้งส้ินเฉล่ีย 9,000 คน (ขอ้มูลจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71) 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จากจ านวนประชากร 9,000 คน ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตร Krejcie and Morgan, 1970 ระดบัความเช่ือมนั 95% และค่าความคลาดเคล่ือน  ±5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 368 คน 
แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดั ผูศึ้กษาจึงจ าเป็นตอ้งเกบ็กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 200 คน ค่าความคลาดเคล่ือน ±6.85% 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นศึกษาคือ ลูกคา้เงินฝากของ
ธนาคารกรุงไทยสาขาลาดพร้าว 71 กรุงเทพมหานครซ่ึงผูศึ้กษาจะท าการแจกแบบสอบถามภายในสาขาลาดพร้าว 
71 ในขณะท่ีลูกคา้รอรับการบริการ 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     3.3.1 การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลดา้นพฤติกรรม
การใชบ้ริการ ใชใ้นการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
     3.3.2 การวิเคราะห์ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของขอ้มูลดา้นระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
     3.3.3 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม และการแปลง
ขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน (Z Score) เพ่ือป้องกนัปัญหาการใชม้าตรวดัค าตอบท่ีต่างกนัส าหรับแต่ละค าถาม 
     3.3.4 การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 ขั้นตอนคือ วิธี Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม และ K-
Means เพ่ือใหท้ราบจ านวนประชากรท่ีอยูใ่นกลุ่มยอ่ย 
     3.3.5 การหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มส าหรับ
แต่ละตวัแปร และน าค่าท่ีไดต้ ่ากวา่ 0.05 มาแบ่งกลุ่มยอ่ยพร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 
     3.3.6 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยใชต้าราง 
Crosstab และวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์รหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-Square Test 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการแบ่งกลุ่มลูกคา้เงินฝากของธนาคารกรุงไทย โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) พบวา่ 
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     ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.5 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 
     ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
     ประเภทของบญัชีเงินฝากท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ่้อยท่ีสุดคือ เงินฝากออมทรัพย ์จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.5 เขา้มาใชบ้ริการ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ช่องทางท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ผา่น
เคา้น์เตอร์ธนาคาร จ านวน 113 คิดเป็นร้อยละ 56.5 ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ 10.30 – 12.30 น. จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 ผูมี้ส่วนร่วมต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.5 และเหตุผลท่ีใชบ้ริการการคือ ท าเลท่ีตั้งผูใ้กลบ้า้น/ท่ีท างาน จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 
     ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
     จากการศึกษาพบว่า การแบ่งกลุ่มลูกคา้เงินฝากของธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ของระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
ตารางท่ี 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถิติ ANOVA 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 
จ านวน 26 คน  

Cluster 2 
จ านวน 35 คน 

Cluster 3 
จ านวน 139 คน  

รูปแบบของบญัชีเงินฝากตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.21 

ค่าเฉล่ีย = 3.85 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.14 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.29 
 

ความทนัสมยัของรูปแบบการใหบ้ริการ 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.12 

ค่าเฉล่ีย = 3.15 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.89 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.35 
 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเหมาะสมกบัระยะเวลาในการฝาก 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.13 

ค่าเฉล่ีย = 4.12 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.31 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.33 
 

ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.70 

ค่าเฉล่ีย = 3.58 
 

ค่าเฉล่ีย = 2.66 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.99 
 

ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด-ปิดสาขา 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.92 

ค่าเฉล่ีย = 4.23 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.31 ค่าเฉล่ีย = 4.01 
 

ความทนัสมยัของอุปกรณ์และเทคโนโลยีการใหบ้ริการ
(ATM,ADM,เคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั) 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.92 

ค่าเฉล่ีย = 3.65 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.49 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.07 
 

มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.03 

ค่าเฉล่ีย = 3.23 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.60 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.28 
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ตารางท่ี 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถิติ ANOVA (ต่อ) 
ขอ้ค าถาม Cluster 1 

จ านวน 26 คน  
Cluster 2 

จ านวน 35 คน 
Cluster 3 

จ านวน 139 คน  
มีการส่งเสริมการขายอยา่งสม ่าเสมอ 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.04 

ค่าเฉล่ีย = 3.69 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.40 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.27 
 

มีการติดป้ายประกาศโฆษณาดา้นเงินฝากภายในสาขา 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.90 

ค่าเฉล่ีย = 3.31 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.31 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.15 
 

ความถูกตอ้งการใหบ้ริการของพนกังาน 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.19 

ค่าเฉล่ีย = 3.46 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.97 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.37 
 

ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.05 

ค่าเฉล่ีย = 3.15 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.71 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.30 
 

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของพนกังาน 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.99 

ค่าเฉล่ีย = 2.96 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.86 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.21 
 

ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑธ์นาคารของพนกังาน 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.04 

ค่าเฉล่ีย = 3.35 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.00 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.17 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.09 

ค่าเฉล่ีย = 2.92 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.20 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.28 
 

พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.14 

ค่าเฉล่ีย = 3.42 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.37 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.22 
 

พนกังานมีความเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.88 

ค่าเฉล่ีย = 3.23 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.54 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.09 
 

การจดัระบบคิวเพ่ือรอรับบริการ 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.19 

ค่าเฉล่ีย = 3.77 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.94 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.32 
 

การมีพนกังานใหค้ าแนะน าระหวา่งรอเรียกคิว 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.12 

ค่าเฉล่ีย = 3.62 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.80 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.29 
 

ความสะดวกของบริการรับฝาก-ถอนเงินโดยไม่ตอ้ง
เขียนสลิป 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.14  

ค่าเฉล่ีย = 3.65 ค่าเฉล่ีย = 4.46 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.15 
 

ความสะดวกสบายในการเขา้รับบริการตั้งแต่เร่ิมจนท า
ธุรกรรมเสร็จส้ิน 
ค่าเฉล่ียรวม = 4.05 

ค่าเฉล่ีย = 3.69 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.86 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.17 
 

การจดัตกแต่งภายในสาขา 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.83 

ค่าเฉล่ีย = 3.42 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.97 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.87 
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ตารางท่ี 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถิติ ANOVA (ต่อ)  
ขอ้ค าถาม Cluster 1 

จ านวน 26 คน  
Cluster 2 

จ านวน 35 คน 
Cluster 3 

จ านวน 139 คน  
มีป้ายบอกจุดบริการท่ีชดัเจน 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.86 

ค่าเฉล่ีย = 3.46 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.66 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.99 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการของสาขามีความ
ทนัสมยั 
ค่าเฉล่ียรวม = 3.88 

ค่าเฉล่ีย = 3.27 
 

ค่าเฉล่ีย = 3.74 
 

ค่าเฉล่ีย = 4.03 

 
     จากตางท่ี 1 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดช่ือกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มไม่พึงพอใจแต่ต้องมาใช้บริการ เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมเกือบทุกดา้น 
     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตอ้งการความสะดวกสบาย เน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ เร่ืองความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ และขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ความสะดวกของบริการรับฝาก – ถอนเงินโดยไม่ตอ้งเขียนสลิป 
     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพึงพอใจจึงมาใชบ้ริการ เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ค าถาม  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้เงินฝากของธนาคารกรุงไทย โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี             
     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มไม่พึงพอใจแต่ตอ้งมาใชบ้ริการ มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ25 – 34 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 -20,000 บาท ดา้นพฤติกรรม
การใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ใชบ้ญัชีประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพยบ่์อยท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อเดือนคือ 3 – 4 
คร้ัง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ 14.31 – 16.30 น. ตดัสินในใช้
บริการดว้ยตนเอง เหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้น
สินคา้หรือบริการ (Product or service)เร่ืองความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด – ปิดสาขาสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ส่วน
ระดบัความพึงพอใจดา้นอ่ืนๆต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ เร่ืองการจดัตกแต่งภายในสาขา 
  
     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตอ้งการความสะดวกสบาย มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 34 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 และ 20,001 – 30,000 
บาท ดา้นพฤติกรรมการใช้บริการ ส่วนใหญ่ใชบ้ญัชีประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพยบ่์อยท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีใช้
บริการต่อเดือนคือ 1 – 2 คร้ัง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ 08.30 – 
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10.30 น.และ 10.31 – 12.30 น. ตดัสินในใชบ้ริการด้วยตนเอง เหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้
บา้น/ท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นสินคา้หรือบริการ (Product or Service) ดา้นราคา (Price)ดา้นสถานท่ี 
(Place)และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม ขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ เร่ืองความสะดวก
ของสถานท่ีจอดรถ ขอ้ค าถามในดา้นบุคลากร (People) เร่ืองพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี และพนกังานแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ขอ้ค าถามในดา้นกระบวนการ (Process) เร่ืองความสะดวกสบายของบริการฝาก-ถอนเงินโดยไม่ตอ้งเขียน 
สลิป และขอ้ค าถามดา้นสภาพแวดลอ้ม (Physical Evident) เร่ืองการจดัตกแต่งภายในสาขา มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ีย
รวม และขอ้ท่ีสูงท่ีสุดคือ เร่ืองความสะดวกของบริการรับฝาก – ถอนเงินโดยไม่ตอ้งเขียนสลิป 
 
     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพึงพอใจจึงมาใช้บริการ มีลกัษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ดา้นพฤติกรรม
การใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ใชบ้ญัชีประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพยบ่์อยท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อเดือนคือ 1 – 2 
คร้ัง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการคือ 10.31 – 12.30 น. ตดัสินในใช้
บริการดว้ยตนเอง เหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจสูง
กวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มไม่พึงพอใจแต่ต้องมาใช้บริการ เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมเกือบทุกดา้น และมีค่าเฉล่ียดา้นสินคา้หรือบริการ (Product or Service) เร่ือง
ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด – ปิดสาขา สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ดงันั้น ธนาคารจึงควรเพ่ิมระดบัความพึงพอใจดา้น
อ่ืนๆใหลู้กคา้ เพ่ือใหลู้กคา้ยงัคงมาใชบ้ริการ เช่น เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยการแจกของสมนาคุณแก่ลูกคา้ 
การปรับปรุงการให้บริการของพนกังาน มีบริการน ้ าด่ืมส าหรับลูกคา้ เพราะหากมีคู่แข่งท่ีสามารถท าให้ลูกคา้พึง
พอใจไดม้ากกวา่ ธนาคารอาจเสียลูกคา้กลุ่มน้ีไปได ้
 
     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตอ้งการความสะดวกสบาย เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นสินคา้หรือบริการ (Product 
or Service) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยู่ในระดบัต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียรวม ขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ เร่ืองความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ ขอ้ค าถามในดา้นบุคลากร (People) เร่ืองพนกังาน
มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี และพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ข้อค าถามในด้านกระบวนการ (Process) เร่ืองความ
สะดวกสบายของบริการฝาก-ถอนเงินโดยไม่ตอ้งเขียน สลิป และขอ้ค าถามดา้นสภาพแวดลอ้ม (Physical Evident) 
เร่ืองการจดัตกแต่งภายในสาขา มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม และขอ้ท่ีสูงท่ีสุดคือ ความสะดวกของบริการรับฝาก – 
ถอนเงินโดยไม่ตอ้งเขียนสลิป จะเห็นไดว้่า เร่ืองท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดและต ่าสุด เป็นเร่ืองของความ
สะดวกสบาย ดงันั้น หากลูกคา้ กลุ่มน้ีเขา้ไปใชบ้ริการ พนกังานธนาคารควรอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่
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ลูกคา้ เช่นอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ การมีพนกังานออกไปยืนตอ้นรับ การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 
ยิ้มแยม้แจ่มใส หรืออาจรวมไปถึงการออกไปอ านวยความสะดวกภายนอกสาขา (Outbound) เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความ
ประทบัใจในการรับบริการ และยงัคงใชบ้ริการกบัธนาคาร 
         
     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพึงพอใจจึงมาใชบ้ริการ เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด ธนาคารจึงควรรักษาลูกคา้กลุ่มน้ีไวใ้หดี้ท่ีสุด เพราะเป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดว้ยความ
พึงพอใจ พนกังานจึงควรดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เพ่ือรักษาระดบัความพึงพอใจในทุกๆดา้น ปรับปรุงการใหบ้ริการอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือใหส้ามารถรักษาลูกคา้กลุ่มน้ีไวไ้ด ้และสร้าง Loyalty Program ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     1. ควรมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมดา้นอ่ืนๆ ของธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 71 เช่น ลูกคา้ดา้นสินเช่ือ 
ลูกคา้กองทุน เป็นตน้ เพ่ือสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่กลุ่ม 
     2. การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะลูกคา้ของธนาคารกรงไทย สาขาลาดพร้าว 71 ดงันั้น จึงควรศึกษาลูกคา้ใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆดว้ย และน ามาเปรียบเทียบลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการด้านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย สาขาส านักพหลโยธิน 
โดยใช้ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ 

Cluster Analysis of Counter Service At Kasikorn Bank PhahonYothin Branch 
Of Quality of Service 

ชลดิา ช้างศรี1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Chalida Changsri and Anuchat Chamchong 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตุัประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกั
พหลโยธิน และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม ผูใ้ช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาส านักพหลโยธิน โดยใช้ปัจจยัดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ ผูว้ิจยัไดท้ าการเกบ็ตวัอยา่งโดยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน คือ ผู ้
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในธนาคารกสิกรไทยสาขาส านกัพหลโยธิน ท่ีท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ผา่นหนา้เคานเ์ตอร์ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการแบ่งกลุ่มย่อย
โดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ท าการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยดว้ยวิธี 
One Way ANOVAจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 
Allegiance เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยไดรั้บการบริการแลว้ เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มท่ี 2 Easy เป็นกลุ่มผูใ้ช้บริการทั่วไปท่ีต้องการความง่ายและ
รวดเร็วในการใหบ้ริการกลุ่มท่ี 3 Necessity  เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการดว้ยความจ าเป็น 
ค ำส ำคัญ: ผู้ใช้บริกำรด้ำนเคำน์เตอร์, คุณภำพกำรบริกำร, ควำมพึงพอใจ, กำรแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
        This research aimed to study about the Quality of Service of Kasikorn Bank‘s customer PhahonYothin 
Branch and the cluster analysis of Quality of Service. The Researcher total collected from 200 questionnaires 
from the Counter Service at Kasikorn Bank, PhahonYothin Branch. The Researcher 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 Researcher found that there 3 groups of customer as follows: Cluster 1 was 
customer that have a Brand Royalty from service at the Kasikorn Bank, Phahon Yothin Branch including service 
satisfaction from the employee. Cluster 2 was general customer who need fast and comfortable of the service and 
Cluster 3 was customer who think that service of Kasikorn Bank, Phahon Yothin Branch is only one choice 
cannot switch to others because limited time on financial transactions. 
Keywords: Counter Service, Quality of Service, satisfaction, Cluster Analysis 
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1. บทน า 

        ในยุคปัจจุบันน้ีธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวแข่งขันกันสูงมากข้ึน ธนาคารหลายแห่งต่างพากัน
ปรับเปล่ียนนโยบายในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการแข่งขนัในเร่ืองการใหบ้ริการเป็นหลกั เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจและความประทบัใจใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้นั้นกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก อีกทั้งยงั
เป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัธนาคาร ซ่ึงในช่วงปี 2557 ท่ีผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยไดใ้ห้บริการลูกคา้กว่า 12.7 ลา้น
ราย ทัว่ประเทศ ดงันั้นทางธนาคารกสิกรไทย จึงไดเ้ลง็เห็นความส าคญักบัคุณภาพการบริการท่ีดีเยี่ยม ท่ีมีมาตรฐาน
และคุณภาพ สามารถมุ่งเนน้ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัการบริการของ
ธนาคารให้ดียิ่งข้ึนไป จากขอ้มูลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในฐานะท่ีผูวิ้จยัท างานอยู่ท่ีธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 
อาคารพหลโยธิน จึงไดมี้โอกาสพบเห็นจ านวนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในธนาคารพบว่ามีจ านวนมาก และดว้ยเหตุน้ี
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ ภายในธนาคารกสิกรไทย สาขาส านัก
พหลโยธินอยู่ท่ีระดบัใด เพ่ือน าผลวิจยัท่ีไดน้ าไปเป็นขอ้มูลเพ่ือใช้ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการใหดี้ต่อไปในอนาคต และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ใชบ้ริการภายในธนาคาร จ านวน 3 
ท่าน พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสาขานั้นเกิดจาก การรอคิวนาน พนกังานไม่ไดน้ัง่ปฏิบติังานประจ าเคาน์เตอร์ทุก
ช่องบริการ และเปิดช่องบริการด่วนเพียงช่องเดียวเท่านั้น และในช่องบริการด่วนนั้นส่วนมากจะเป็นพนกังานใหม่ 
จึงไม่สามารถให้ค าแนะน าหรือรับการปรึกษาเร่ืองอ่ืนๆ ไดน้อกเหนือจากการบริการรับฝาก-ถอนหรือช าระบิล
ค่าบริการเท่านั้ น ส่วนในด้านการท าธุรกรรมเปิดบัญชี ท าบัตรเครดิต ปัญหาท่ีพบคือ พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไม่เพียงพอ การให้บริการมีความล่าช้า ซ่ึงตรงกบัการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานใน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน จ านวน 2 ท่าน พบว่า ถูกร้องเรียนจากลูกคา้เร่ืองหลกัๆ คือ ขั้นตอนใน
การท างานมีความล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวได ้การบริการยงัมีข้อบกพร่อง มีความ
ผิดพลาดในการบริการหลายคร้ัง ซ่ึงส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ รวมทั้งในปัจจุบนัน้ี
ธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์คู่แข่งเพ่ิมข้ึนจ านวนมากข้ึน ซ่ึงอาจท าให้ธนาคารเสียรายได้จากการเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับคู่แข่งการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย 
สาขาส านกัพหลโยธิน โดยใชปั้จจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ทั้งน้ีประโยชนจ์าการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ เพ่ือ
รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถน าผลวิจยัมาเป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินการเพ่ือพฒันาหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในดา้นท่ีลูกคา้ไม่พึงพอใจ อีกทั้งยงัเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถน าผลวิจยัท่ีไดจ้าก
การแบ่งกลุ่มลูกคา้อาจแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างหรือความสมัพนัธ์กนัทางดา้นความพึงพอใจไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับการบริการ 
        ธีรกิติ นวรัตน ์ณ อยธุยา (2547) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวว้า่ การบริการ คือกิจกรรมท่ีโดยทัว่ไปไม่
สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงโดยตามปกติมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการ และ/
หรือ ทรัพยากรท่ีมีตวัตนหรือสินคา้ และ/หรือระบบของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงใชส้ าหรับเพ่ือแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับคุณภาพการบริการ 
        Parasuraman, Zeithaml& Berry (Parasuraman, Zeithaml& Berry, 2010 ; Lovelock, 2011 อา้งถึง
ใน ชชัวาล ทตัศิวชั)ไดส้รุปการวิจยัคร้ังต่อมาของคณะผูวิ้จยัทั้ง 3 คนขา้งตน้พบวา่ มีระดบัของความสมัพนัธ์ 
(Degree of Correlation) กนัเองระหวา่งตวัแปรดงักล่าวค่อนขา้งสูง จึงปรับเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของบริการ
ใหม่ใหเ้หลือเกณฑอ์ยา่งกวา้งทั้งหมด รวม 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
        1. Reliability (ความไวใ้จ หรือ ความน่าเช่ือถือ) ความสามารถในการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นย  า การ
ให้บริการตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ และบริการท่ีให้ทุกคร้ัง มีความสม ่าเสมอ ท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกว่า
น่าเช่ือถือในมาตรฐานการใหบ้ริการ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 
        2. Assurance (ความมัน่ใจ) ผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ มีความสุภาพและเป็นมิตรกบั
ลูกคา้  มีความช่ือสตัย ์และสามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้อีกทั้งยงัแสดงความมัน่คงและปลอดภยั  
        3. Tangibles (ความเป็นรูปธรรมของบริการ) บริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการต้องแสดงให้เห็นว่าผูรั้บบริการ 
สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการให้บริการ มีความสวยงาม และ
ทนัสมยั และสถานท่ีท่ีใหบ้ริการมีความสะดวก สบาย 
        4. Empathy (ความใส่ใจ) ผูใ้ห้บริการควรให้บริการโดยค านึงถึงจิตใจ และความแตกต่างของผูรั้บบริการตาม
ลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
        5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้) ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความพร้อมและมีความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการทนัที 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามความตอ้งการ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบักลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing Strategy) 
        สุวฒัน ์ศิรินิรันดร์, ภาวนา สายชู (2552 ) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ์การแบ่งส่วนตลาด หรือ STP Marketing 
ไวว้่า STP เป็นการตลาดท่ีน าเอากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การเลือกส่วนตลาด (Targeting) และ
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั 
1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เป็นกระบวนการท่ีนักการตลาดใช้ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target 
market) ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งมกัค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target market) เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถท าการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดมีกล
ยุทธ์ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ 1. การตลาดท่ีไม่แตกต่าง การน าเสนอผลิตภณัฑห์น่ึงรูปแบบให้กบัผูบ้ริโภค โดยยึดหลกัท่ีว่า
ตลาดมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์เหมือนๆกนั 2. การตลาดแบบแตกต่างน าเสนอผลิตภณัฑใ์นหลายรูปแบบ หลายรุ่น 
ใหก้บัตลาด เพ่ือดึงดูดความสนใจของส่วนตลาดท่ีแตกต่างกนั 3. การตลาดแบบมุ่งเนน้เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ตลาดเป็นการน าเสนอผลิตภณัฑเ์พียงรูปแบบเดียว รุ่นเดียว เขา้สู่ตลาดท่ีมีความตอ้งการเฉพาะส่วน 
3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็นการสร้างและรักษาแนวความคิดในใจของลูกค้าเก่ียวกับ 
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เม่ือเทียบกบัตราสินคา้ของคู่แข่ง ท าใหลู้กคา้จดจ าผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
        ยทุธนา ธรรมเจริญ (2541)ไดใ้หค้วามหมายของ “ผูบ้ริโภค” ไวว้า่ ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลหน่ึงหรือหลายคน
ท่ีแสดงออกซ่ึงสิทธิท่ีจะต้องการ และบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายในตลาด ผูบ้ริโภคอาจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีจะ
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ตอบสนองความตอ้งการของตนเองและครอบครัว หรือซ้ือเพ่ือสร้างความพอใจใหก้บักลุ่มสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่
อย่างไรก็ตามในแง่นกัการตลาด ไม่สามารถสรุปว่าทุกคน คือ ผูบ้ริโภคของกิจการ ดงันั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งก าหนด
องคป์ระกอบของผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
        1. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูมี้ความตอ้งการ  (Needs) 
        2. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ  านาจซ้ือ   (Purchasing Power) 
        3. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการซ้ือ   (Purchasing Behavior) 
        4. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการบริโภค  (Consumption Behavior) 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัความพงึพอใจ 
Millet (1954) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในการบริการ (Satisfactory service) หรือการพิจารณาว่าการบริการท่ี
ไดรั้บนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ โดยมีเกณฑพิ์จารณาดงัต่อไปน้ี 
        1. การใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกนั คือ ไม่วา่ผูรั้บบริการนั้นจะเป็นใคร ผูใ้หบ้ริการตอ้งแสดงความยติุธรรมและ
มีความเสมอภาคกบัผูรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 
        2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา คือ การใหบ้ริการตามลกัษณะท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
        3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ คือ ความเพียงพอในดา้นบุคลากร สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
        4. การใหบ้ริการอย่างต่อเน่ืองและมีความสม ่าเสมอ คือ การใหบ้ริการในดา้นต่างๆจนกว่างานนั้นจะส าเร็จตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
        5. การให้บริการท่ีมีความกา้วหนา้ คือ การพฒันางานบริการใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทั้งดา้นปริมาณและดา้น
คุณภาพ 

2.6 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
        จนัทนา ประสงค์กิจ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาย่อยแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นความเต็ม
ใจและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในเร่ืองของพนกังานมีความเต็มใจใหค้วามช่วยเหลือท่านในทุกคร้ังท่ี
ท่านมาใชบ้ริการ มากท่ีสุด 
        สุพรรณนภา ธรรมมา (2551) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญ
ประเทศ จงัหวดัสระแกว้พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในดา้นความไวว้างใจการปฏิบัติงานและความ
เช่ือมัน่ในความรู้ของพนกังาน ในเร่ืองของพนกังานมีการบนัทึกขอ้ความ ตวัเลขในเอกสารไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า 
รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ มากท่ีสุด ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในเร่ืองของ ธนาคารมีช่ือเสียงและภาพพจนท่ี์ดีมากท่ีสุด และดา้นอธัยาศยัไมตรีและการ
เขา้ใจถึงความรู้สึกของลูกคา้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในเร่ืองของพนกังานมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมสะอาด
และเรียบร้อย รองลงมาคือ พนกังานมีมารยาทและสุภาพในการใหบ้ริการ มากท่ีสุด 
        อภิวฒัน์ ไหวพริบ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาเนินเต็ง จงัหวดัชลบุรีพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงอ านวย
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ความสะดวกในเร่ืองของ ท าเลท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ และธนาคารจดัท่ีนัง่ส าหรับรอ
รับบริการไวเ้พียงพอส าหรับผูม้าใชบ้ริการ มากท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในธนาคารกสิกรไทยสาขา
ส านักพหลโยธิน ท่ีท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ เช่น การฝาก-ถอน-โอน จ่ายบิลค่าใช้จ่าย 
แลกเปล่ียน/โอนเงินต่างประเทศ เปิดบญัชีใหม่ สมคัรบตัร ATM และบตัรเครดิต และการฝากเช็ค/ดราฟท์ แต่ไม่
รวมถึงผูท่ี้ใช้บริการด้านตู้ ATM  ซ่ึงมีจ านวนทั้ งหมด 18,000 คน (ข้อมูลสนับสนุน : จ านวนคนกดบัตรคิวท่ี 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน ขอ้มูล ณ วนัจนัทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2558 – วนัศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2558)ผูว้ิจยั
ไดท้ าการก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ระบุเอาไวท่ี้ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95%ส่งผลใหร้ะดบัความคาดเคล่ือนเท่ากบั 6.89 จึงท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 375 
คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัของผูวิ้จยั จึงจ าเป็นตอ้งลดขนาดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากเดิมลง 
ซ่ึงจะเหลือกลุ่มตวัอยา่งเพียง 200 คน   

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลท่ีธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูเ้ขา้ใช้บริการภายในธนาคารเป็น
ระยะเวลา 1 อาทิตย ์เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะกระจายและส่งผลใหง้านวิจยัมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
      

ผูใ้ชบ้ริการ 

ธนาคารกสิกรไทย  

สาขาส านกัพหลโยธิน 

ประชากรที่จะศึกษา 

กลุ่มท่ี 1             กลุ่มท่ี 2 

 

กลุ่มท่ี …       กลุ่มท่ี k 
 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย  
(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

 1.  ความน่าเช่ือของธนาคาร 
 2.  การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 3.  การใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้ 
 4.  การใหค้วามใส่ใจต่อลูกคา้ 
 5.  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
     ท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
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สดัส่วนท่ีเหมาะสม ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

วนัจนัทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2558   17%       34 

วนัองัคารท่ี 27 ตุลาคม 2558   18%       36 

วนัพุธท่ี 28 ตุลาคม 2558    19%       38   

วนัพฤหสับดีท่ี 29 ตุลาคม 2558   22%       44 

วนัศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2558    24%       48 

 รวม     100%     200 

เม่ือผูวิ้จยัไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมแลว้ ผูวิ้จยัจึงมาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ใชบ้ริการภายในสาขา 

โดยแยกตามประเภทธุรกรรมเพ่ือใชใ้นการแจกแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 

ประเภทการท าธุรกรรม    สดัส่วนท่ีเหมาะสม  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

การฝาก /ถอน /โอนเงิน /จ่ายบิลค่าใชจ่้าย  82%     164 

เปิดบญัชีใหม่ สมคัรบตัร ATM และบตัรเครดิต 3%      6 

แลกเปล่ียน/โอนเงินต่างประเทศ   5%     10 

การฝากเช็ค/ดราฟท ์    10%     20 

        รวม     100%   200 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 
        ขั้นตอนท่ี 1 การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม ดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
        ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม ดว้ยวิธีPartitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้ านวนกลุ่มตามท่ีตอ้งการจากผลการท าวิธี 
Hierarchical แลว้น ากลุ่มมาก าหนดจุดเร่ิมตน้และจบัขอ้มูลในแต่ละรายการลงในกลุ่มดว้ยวิธี K-Means 
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรและท าการสรุปกลุ่ม 
        ขั้นตอนท่ี 5 น าค่าท่ีไดห้ลงัจากวิธี K-Means ไปทดสอบ ANOVA เพ่ือให้ไดค่้าท่ีต ่ากว่า 0.05 ซ่ึงอยู่ในเกณฑดี์ 
และน ามาแบ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
สามารถแบ่งกลุ่มย่อยของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากทั้ง 3 

กลุ่มน้ีมีความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นต่างๆของแต่ละกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
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กลุ่มย่อยที่ 1 Allegiance  มีผูบ้ริโภค 77 คน แบ่งเป็นเพศชาย 37 คน เพศหญิง 40 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 

21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้

15,001-25,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อยน้ีมกัจะเข้ามาใช้บริการในวนัศุกร์ มีความถ่ีในการเข้าใช้

บริการ 1-5 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีเขา้บริการบ่อยท่ีสุดคือ 12.31-13.30 น.มีระยะเวลาในการมาใช้บริการ 3-5 ปี 

จ านวนเงินในการท าธุรกรรมต่อคร้ังนอ้ยกว่า 10,000 บาท ส่วนมากเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารกสิกร

ไทย โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะสาขาอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างานของท่าน และเลือกใช้ประเภทการ

บริการดา้นเงินฝาก/ถอน/โอน เป็นส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกนอ้ย

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม แต่เลือกใชบ้ริการเพราะท่ีจอดรถส าหรับผูม้าใชบ้ริการส านกั

พหลโยธิน มีอย่างเพียงพอ ให้ความส าคญักบัดา้นความไวว้างใจการปฏิบติังานและความเช่ือมัน่ในความรู้ของ

พนักงาน เลือกใช้บริการเพราะพนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังาน พนกังานสามารถอธิบายลูกคา้ใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างเขา้ใจ และพนกังานเขา้ใจในความคาดหวงัของลูกคา้ ให้

ความส าคัญกบัด้านความเต็มใจและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยเลือกใช้บริการเพราะพนักงาน

สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็วทนัต่อเวลา พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะอธิบายเม่ือลูกคา้มีขอ้สงสัย และพนกังาน

ของส านกัพหลโยธินมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ในดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคารกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีได้

ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด โดยมีโดยมีค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม แต่ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นอธัยาศยั

ไมตรีและการเขา้ใจถึงความรู้สึกของลูกคา้ เลือกใชบ้ริการเพราะพนกังานเต็มใจรับฟังขอ้ต าหนิและค าร้องเรียนของ

ลูกคา้และพนกังานมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้พบผูจ้ดัการเม่ือลูกคา้มีปัญหา 

กลุ่มย่อยที่ 2 Easy  มีผูบ้ริโภค 76 คน แบ่งเป็นเพศชาย 24 คน เพศหญิง 52 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 

ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้5,001-

15,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มย่อยน้ีมกัจะเขา้มาใชบ้ริการในวนัศุกร์ มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 

คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีเขา้บริการบ่อยท่ีสุดคือ 14.31-15.30 น. มีระยะเวลาในการมาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 3 ปี จ านวน

เงินในการท าธุรกรรมต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ส่วนมากเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารกสิกรไทย โดยมี

เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะสาขาอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างานของท่าน และเลือกใชป้ระเภทการบริการดา้นเงิน

ฝาก/ถอน/โอน เป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มตวัอยา่งน้ีไดใ้หค้วามส าคญักบักบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ซ่ึง

ไดแ้ก่ ดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความไวว้างใจการปฏิบติังานและความเช่ือมัน่ในความรู้

ของพนกังาน ดา้นความเต็มใจและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคารและดา้น

อธัยาศยัไมตรีและการเขา้ใจถึงความรู้สึกของลูกคา้ อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุดในทุกดา้น 

กลุ่มย่อยที่  3 Necessity มีผูบ้ริโภค 47 คน แบ่งเป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 29 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้
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35,001-45,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มย่อยน้ีมกัจะเขา้มาใชบ้ริการในวนัองัคาร มีความถ่ีในการเขา้ใช้

บริการ 1-5 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีเขา้บริการบ่อยท่ีสุดคือ 12.31-13.30 น. มีระยะเวลาในการมาใช้บริการ 3-5 ปี 

จ านวนเงินในการท าธุรกรรมต่อคร้ัง 10,000-30,000 บาท ส่วนมากเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารกสิกร

ไทย โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะสาขาอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างานของท่าน และเลือกใช้ประเภทการ

บริการดา้นเงินฝาก/ถอน/โอน เป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มตวัอย่างน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบักบัปัจจยัดา้นคุณภาพการ

บริการทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความไวว้างใจการปฏิบติังานและ

ความเช่ือมัน่ในความรู้ของพนกังาน ดา้นความเต็มใจและความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ

ของธนาคารและดา้นอธัยาศยัไมตรีและการเขา้ใจถึงความรู้สึกของลูกคา้ อยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยมากท่ีสุดในทุกดา้น 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ผลการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการดา้นเคาวน์เตอร์อขงธนาคารกสิกรไทย สาขาส านักพหลโยธิน จ านวนทั้งส้ิน 200 คน 
พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี  

        กลุ่มย่อยที่ 1 Allegiance เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยไดรั้บการ
บริการแลว้ เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน อีกทั้งยงัพึงพอใจในท่ีจอดรถส าหรับผูม้าใชบ้ริการ
ส านักพหลโยธิน มีอย่างเพียงพอ ในส่วนของการปฏิบติังานของพนักงานนั้นกลุ่มย่อยน้ี เลือกใช้บริการเพราะ
พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน พนกังานสามารถอธิบาย
ลูกคา้ใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างเขา้ใจ และพนกังานเขา้ใจในความคาดหวงัของลูกคา้ อีกทั้งพนกังานยงัสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะอธิบายเม่ือลูกคา้มีขอ้สงสัย และพนกังานของส านกัพหลโยธินมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ในดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคารกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีไดใ้ห้ความส าคญันอ้ย
ท่ีสุด โดยมีโดยมีค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม และให้ความส าคญัโดยเลือกใชบ้ริการเพราะพนกังาน
เตม็ใจรับฟังขอ้ต าหนิและค าร้องเรียนของลูกคา้และพนกังานมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้พบผูจ้ดัการเม่ือลูกคา้มีปัญหา 
จากการแบ่งกลุ่มท าใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากลุ่ม 2 และ 3 นอกจากน้ียงัคน้พบความแตกต่าง
ดา้นประชากรศาสตร์เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดถึง 77 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีความแตกต่างกนัทางเร่ืองรายได ้โดยกลุ่มย่อยท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาทต่อ
เดือน และมกัเขา้มาใชบ้ริการในวนัศุกร์ โดยมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีเขา้บริการ
บ่อยท่ีสุดคือ 12.31-13.30 น.มีระยะเวลาในการมาใช้บริการ 3-5 ปี จ านวนเงินในการท าธุรกรรมต่อคร้ังน้อยกว่า 
10,000 บาท 

        กลุ่มย่อยที่ 2 Easy เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปท่ีตอ้งการความง่ายและรวดเร็วในการให้บริการ เน่ืองจากเขา้มา
ใชบ้ริการในช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เยอะ ซ่ึงส่งผลดีกบัธนาคารเพราะพนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี
โดยไม่ตอ้งเร่งรีบในการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัส่งผลดีในดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อธนาคารอีกดว้ย โดย
กลุ่มตวัอยา่งน้ีไดใ้หค้วามส าคญักบักบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นความไวว้างใจการปฏิบติังานและความเช่ือมัน่ในความรู้ของพนกังาน ดา้นความเตม็ใจและ
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ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคาร และดา้นอธัยาศยัไมตรีและการเขา้ใจถึง
ความรู้สึกของลูกคา้ อยู่ในระดบัท่ีมากกว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 3 ในดา้นประชากรศาสตร์นั้นเป็นกลุ่มท่ีมี
ผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากกลุ่มย่อยท่ี 1 คือ 76 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 52 คน ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนเช่นเดียวกบักลุ่มย่อยท่ี 1 มีความแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 1 ในเร่ืองรายไดโ้ดยมีรายไดร้ะหว่าง 5,001-
15,000 บาทต่อเดือน และมกัเขา้มาใชบ้ริการในวนัศุกร์ มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ังต่อเดือนเช่นเดียวกนั 
อีกทั้งยงัแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 1 และกลุ่มย่อยท่ี 3 ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการคือ 14.31-15.30 น. และแตกต่าง
กบักลุ่มยอ่ยท่ี 1และกลุ่มยอ่ยท่ี 3 ในเร่ืองระยะเวลาในการมาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 3 ปี จ านวนเงินในการท าธุรกรรมต่อ
คร้ังนอ้ยกวา่ 10,000 บาท เช่นเดียวกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1  

        กลุ่มย่อยที่ 3 Necessity เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการดว้ยความจ าเป็น บริการเน่ืองดว้ยผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จึงมีเวลาในการใชบ้ริการท่ีจ ากดั การใหบ้ริการตอ้งท าดว้ยความเร่งรีบ ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีอาจลดลงได ้โดยกลุ่มตวัอย่างน้ีไดใ้หค้วามส าคญักบักบัปัจจยัดา้นคุณภาพ
การบริการทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความไวว้างใจการปฏิบติังาน
และความเช่ือมัน่ในความรู้ของพนักงาน ดา้นความเต็มใจและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นความ
น่าเช่ือถือของธนาคาร และดา้นอธัยาศยัไมตรีและการเขา้ใจถึงความรู้สึกของลูกคา้ อยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยกวา่กลุ่มยอ่ยท่ี 
1 และกลุ่มย่อยท่ี 2 ในดา้นประชากรศาสตร์นั้นเป็นกลุ่มท่ีมีผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยมีผูบ้ริโภคเพียง 47 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 29 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนเช่นเดียวกนัทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกนัในเร่ือง
รายได ้โดยกลุ่มยอ่ยน้ีมีรายไดร้ะหวา่ง 35,001-45,000 บาทต่อเดือน แตกต่างจากกลุ่มยอ่ยอ่ืนโดยกลุ่มย่อยท่ี 3 มกัจะ
เขา้มาใชบ้ริการในวนัองัคาร แต่มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ังต่อเดือนเช่นกนั ช่วงเวลาท่ีเขา้บริการบ่อยท่ีสุด
คือ 12.31-13.30 น. ซ่ึงเหมือนกับกลุ่มย่อยท่ี 1  มีระยะเวลาในการมาใช้บริการ 3-5 ปีเช่นเดียวกับกลุ่มย่อยท่ี 1 
จ านวนเงินในการท าธุรกรรมต่อคร้ัง 10,000-30,000 บาท ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มยอ่ยท่ี 1 และกลุ่มยอ่ยท่ี 2 
 

ข้อเสนอแนะ 
        จากการศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการดา้นเคานเ์ตอร์ของธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน โดย
ใช้ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ” ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของธนาคาร
กสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน โดยรวมอยู่ในระดบัดี และเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัคุณภาพการ
บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาส านกัพหลโยธิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

          กลุ่มย่อยที่ 1Allegianceเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยไดรั้บ

การบริการแลว้ เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ในด้านความน่าเช่ือถือของธนาคารกลุ่ม

ตวัอย่างกลุ่มน้ีได้ให้ความส าคัญน้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการมีความมัน่ใจในการท างานของพนักงาน

ธนาคาร จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคาร ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะโดยเน้นท่ีการ

บริการซ่ึงอาจจะเร่ิมจากพนกังาน จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นการบริการหรือดา้นขอ้มูลในการท าธุรกรรม

ต่างๆเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ย
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ท่ีสุด เพ่ือรักษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการให้เพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ลูกคา้รู้สึกประทบัใจในการบริการ ใน

ดา้นระยะยาวผูใ้ชบ้ริการจะเกิดความจงรักภกัดีกบัธนาคาร และจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีธนาคารอีกคร้ัง 

กลุ่มย่อยที่ 2 Easyเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปท่ีตอ้งการความง่ายและรวดเร็วในการใหบ้ริการ เน่ืองจากเขา้

มาใชบ้ริการในช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เยอะ ซ่ึงส่งผลดีกบัธนาคารเพราะพนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเตม็ท่ี

โดยไม่ตอ้งเร่งรีบในการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัส่งผลดีในดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อธนาคารอีกดว้ยโดย

กลุ่มตวัอย่างน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบักบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นเน่ืองจากกลุ่มย่อยกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

ผูใ้ช้บริการท่ีต้องการความรวดเร็วในการบริการ จึงเลือกใช้บริการในเวลาท่ีคนใช้บริการไม่เยอะ ผูวิ้จยัจึงขอ

เสนอแนะโดยการเพ่ิมนโยบายในการมอบการบริการอย่างรวดเร็วให้กบัผูใ้ชบ้ริการรวมทั้งในเร่ืองการให้ความ

สนใจตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงโดยใหบ้ริการดว้ยความพร้อมและความเตม็ใจสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

กลุ่มย่อยที่ 3 Necessity  เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการดว้ยความจ าเป็น บริการเน่ืองดว้ยผูใ้ชบ้ริการส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จึงมีเวลาในการใชบ้ริการท่ีจ ากดั การให้บริการตอ้งท าดว้ยความเร่งรีบ 

ซ่ึงอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีอาจลดลงได ้โดยกลุ่มตวัอย่างน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบักบัปัจจยัดา้น

คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น เพราะกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เวลาในการท า

ธุรกรรมจึงมีค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเวลา 12.31-13.30 น. ซ่ึงเป็นเวลาช่วงพกักลางวนั ผูใ้ชบ้ริการจะ

มีเยอะกว่าช่วงเวลาอ่ืน พนักงานประจ าช่องบริการก็จะมีน้อยเพราะจะแบ่งเวลากนัไปพกักลางวนั ซ่ึงตรงกบับท

สมัภาษณ์ท่ีพบขอ้ร้องเรียนในดา้นการบริการ ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะโดยเนน้ใหเ้พ่ิมการเปิดช่องบริการ โดยการเพ่ิม

พนกังานประจ าช่องบริการในช่วงเวลาน้ีใหม้ากข้ึน และพนกังานประจ าช่องบริการควรมีทกัษะหรือความสามารถ

ในการตอบสนองลูกคา้ไดดี้ไม่ใช่พนกังานใหม่มาบริการ เพราะ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความเร่งรีบอาจไม่ชอบการ

รอคอย และเพ่ือเป็นการส่งผลใหลู้กคา้เกิดความประทบัในการบริการมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชยโ์ดยใชค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร”  
 วตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  โดยจะศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารไทยพาณิชย ์โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้เฉพาะผูท่ี้มีบทบาท
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 ตวัอยา่ง ซ่ึงจะใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย Cluster analysis One-Way 
ANOVA และ Chi-Square และจะเกบ็ส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ  
 งานวิจยัในคร้ังน้ีท าใหท้ราบวา่สามารถแบ่งลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาขาท่ีมีทัว่ถึง : ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัในกลุ่มน้ี จะใหค้วามพึงพอใจในดา้นสถานท่ีหรือสาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชยท่ี์มีมากมายหลายสาขาท าใหลู้กคา้สะดวกสบายแก่การท าธุรกรรมทางการเงิน ยงัมีท่ีจอดรถ
สะดวก ตกแต่งบริษทัใหท้นัสมยั และ อาคารส านกังานมีขนาดใหญ่ กลุ่มท่ี 2 ความน่าเช่ือของสินคา้ : ลูกคา้ในกลุ่ม
น้ีจะใหค้วามพึงพอใจอยา่งมากในส่วนของผลิตภณัฑสิ์นเช่ืออยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็น
เพราะผลิตภณัฑสิ์นเช่ืออยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชยมี์ความน่าเช่ือถือ กลุ่มท่ี 3 ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ : 
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชยน์ั้น กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในธนาคาร โดยจะพึงพอใจท่ีธนาคาร มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัท าใหมี้ความรวดเร็วในการใชบ้ริการ และมีความ
น่าเช่ือถือของตราโลโกข้องธนาคารไทยพาณิชย ์
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Abstract 
 A study of ‘Customer Segmentation of Mortgage Service by using Satisfaction Level toward Marketing 
Mix in Bangkok: A Case Study of The Siam Commercial Bank’ 
 The objectives of this study are to segment customers of mortgage service by using satisfaction level 
toward mortgage provided by The Siam Commercial Bank and to examine customer segmentation that use 
mortgage service provided by The Siam Commercial Bank by using marketing mix. The sample of this study is 
250 targeted customers who play a role of making decision about selecting mortgage service and live in Bangkok. 
Statistical tools used in data analysis including standard deviation, percentage, frequency, mean, Cluster analysis 
One-Way ANOVA, and Chi-Square. Data is collected by using questionnaire and analyzed by using 
programming statistical. 
 This study informs that customers of mortgage service can be classified into 3 groups; Group 1, The 
group has many branches : the customers belong to this group show their satisfaction toward places or branches of 
The Siam Commercial Bank where spread across the country, results in the customers perform their financial 
transaction easily as well as there are comfortable parking, modern decorated places, and large-scale offices. 
Group 2 Reliability of products: the customers belong to this group show their high satisfaction toward products 
of mortgage provided by The Siam Commercial Bank due to its products are reliable. Group 3 The credibility of 
the brand : the customers who use mortgage service provided by The Siam Commercial Bank show their high 
satisfaction toward environment of the bank including modern instruments and machines that make its service 
quickly and creditability of logo of The Siam Commercial Bank. 
 

1. บทน า 
 อสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดท่ีอยู่อาศยั  
ซ่ึงท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต ความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนนับวนัจะเพ่ิม
จ านวนมากข้ึน แต่ท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัมีราคาสูง ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมาใช้บริการ
สินเช่ือของสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นสินเช่ือต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ปัจจุบนัภาวะทางเศรษฐกิจยงัคงเอ้ืออ านวย
และความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชาชนยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัธนาคารพาณิชยย์งัคงใหค้วามส าคญัต่อ
การเพ่ิมปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเพราะเป็นสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงต ่า เน่ืองจากมีการค ้าประกนัดว้ยสินทรัพยต่์างๆ 
เช่น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  และยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปสู่ธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ของธนาคาร  ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หรือ
เป้าหมายในตลาดท่ีอยู่อาศยัจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของทางธนาคาร  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด
สินเช่ือให้เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย  ดงันั้นธนาคาร จึงจ าเป็นตอ้งปรับแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดของตนเองใหม้ากยิ่งข้ึน  โดยส่วนใหญ่จะใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา คือ ก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าและระยะเวลา
การกูย้ืมถึง 30 ปี หรือการให้วงเงินกูย้ืมท่ีสูงเม่ือเทียบกบัมูลค่าของหลกัประกนั และมีขอ้เสนอสิทธิพิเศษเพ่ิมเติม 
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เช่น ยกเวน้ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ หรืออนุมติัสินเช่ือพร้อมอนุมติับตัรเครดิตพร้อมยกเวน้ค่าธรรมเนียมในตอนแรก 
และรายปี เป็นตน้ เพ่ือเป็นการจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือกบัธนาคารของตนเอง 
 โดยรายไดข้องของธนาคารไทยพาณิชย ์ปี 2553 – ปี 2557 มีอตัราเติบโตเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอตัราเพ่ิมของ
รายไดจ้าก ปี 2553 และ ปี 2557 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 117  ในปัจจุบนันั้น สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีอตัราการเติบโตข้ึน
จากปีก่อนๆ แต่ไม่ไดต้ามท่ีคาดการณ์หรือตามเป้าหมายท่ีทางธนาคารไทยพาณิชยไ์ดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้เพราะ
เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่าลง ซ่ึงดว้ยจากมาตรการปล่อยหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีมีความเขม็งวดเพ่ิมมากข้ึนจากปี
ก่อนๆ ความตอ้งการจากลูกคา้โดยรวมของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีชะลอตวัลงหรือลดนอ้ยลงไป  
วตัถุประสงคท์างการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชย ์
 2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารไทยพาณิชย ์โดยใชปั้จจยัส่วน
ประสมทางการตลาด  
ขอบเขตการศึกษา 
 กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งมี
จ านวนทั้งหมด 250 ตวัอยา่ง  
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
 1. ช่วยในการรับรู้ถึงปัญหาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้สินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ช่วยในการรับรู้ถึงปัญหาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดขอลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วกบัความพงึพอใจ 
        Kotler and Armstrong (2002) กล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนมาไดต้อ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบั
ดนั (drive) คือความตอ้งการท่ีกดดนัมากจนพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง  ซ่ึงความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการของทางชีววิทยา เกิดข้ึน
จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ การยกยอ่ง หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความ
ตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บ
การกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ  (2549:141)  กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และความ
จงรักภกัดี (Customer Loyalty) เกิดจากการสร้างคุณภาพในการบริการ หรือการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ แต่
พนักงานคนเดียวกนัไม่สามารถส่งมอบการบริการให้ลูกคา้ทุกราย เกิดความพึงพอใจเหมือนกนัหมดทุกรายได ้
เน่ืองจากลูกคา้แต่ละรายมีพฤติกรรมทีไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าคือพิจารณาจากภาพรวม” 
 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น จะสรุปได้ว่าความพึงพอใจ “Satisfaction” 
หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือรู้สึกดีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จึงเกิดเป็นแรงจูงใจหรือตอบสนองท่ีจะตอ้งการต่อส่ิงๆนั้น 
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2.2 แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552:  80-86) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดว่าเป็นเคร่ืองมือหรือตวัแปร

หลกัท่ีส าคญัทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานดา้นการตลาด และ
ควรพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และตลาดเป้าหมาย(Target Market) ท่ีได้
เลือกเอาไว ้
 ชยัสมพล ชาวประเสิรฐ (2550) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของตลาดบริการนั้น จะแตกต่าง
จากส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑโ์ดยมาเนน้ไปท่ี พนกังานท่ีใหบ้ริการ ส่ิงแวดลอ้มต่างๆทางกายภาพ และ
กระบวนการในการใหบ้ริการ ทั้ง 3 อยา่งน้ีคือส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการใหบ้ริการ 
เพราะฉะนั้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการบริการจึงประกอบไปดว้ย 7Ps 
2.3 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 เอกรัฐ วงศว์ีระกลุ (2553) กล่าววา่ โดยมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องพนกังานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยใชแ้บบสอบถามคนท่ีทา
งานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีจานวนทั้งส้ิน 413,978 คน (สานกังานสถิติจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. 2551)
 ผลจากการศึกษาถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตามอาศยั  กบัธนาคารพาณิชย ์ ของ
คนท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบวา่เป็นเพศชาย ท่ีอายอุยูใ่นช่วง  20-29 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท 
 ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณ์ท่ีอยูอ่าศยัพบวา่อาศยัเป็นทาวนเ์ฮา้ส์,ทาวนโ์ฮม ราคาท่ีอยูต่  ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 
วตัถุประสงคใ์นการถือครองท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือใชอ้าศยัอยูเ่องเท่านั้น ในดา้นการขอสินเช่ือนั้นจะขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือ ส่ิงอา
นวยความสะดวกโดยรอบท่ีอยู่อาศยัท่ีจาเป็นนั้น การมีสถานีต ารวจอยูบ่ริเวณโดยรอบมีความจ าเป็น การไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจากส่ือจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัจากส่ือโทรทศัน ์ การใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ี
อยูอ่าศยักบัสถาบนัการเงินในปัจจุบนั จะใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน 
 ส่วนปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามอยูร่ะดบัมาก 
 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  
 สรชา สุขศรีนวล (2554) กล่าววา่ โดยจะมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
ขอบเขตดา้นประชากรเพ่ือศึกษาผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร โดย ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ตวัอยา่ง และขอบเขต
ดา้นระยะเวลานั้นท าการศึกษา ระหวา่ง เดือนกุมภาพนัธ์ 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 
 สรุปการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีอาชีพพนกังานงานบริษทั มีการใชว้งเงินสินเช่ือประเภทท่ีอยูอ่าศยักบั
สถาบนัทางการเงิน และตอ้งการกูเ้งินระหวา่ง 1,000,001-2,000,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ 
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 ส่วนปัจจยักลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ในในภาพรวมนั้นดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นบุคลากร 
 ส่วนสรุปผลการทดสอบสมมติฐานนั้น พบวา่ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้ชสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนักบัความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 Vera และ Trujillo (2013) กล่าววา่ ศึกษาท่ีเก่ียวกบัคุณภาพบริการและประเมินความรู้ท่ีเก่ียวกบัการบริการ
ของธนาคาร ในกรณีศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็น ลูกคา้ของธนาคารแมก็ซิโก จ านวน 209 ราย โดยจะมีตวัประเมินตวั
แปร คือ ความพึงพอใจของความจงรักภกัดีต่อธนาคาร ซึงจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลไดพ้บวา่ ความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีต่อธนาคารมีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 
กรอบแนวคิดส าหรับการวจิยั 
            ประชากรท่ีจะศึกษา                                        กลุ่มประชากรยอ่ย                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 รูปภาพและตาราง 
 ตารางเปรียบเทียบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบั และค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบั ของแต่ละ Cluster 
โดยจะมีจุดเด่นของแต่ละ Cluster  มีดงัน้ี 
ตารางค าถามที่มค่ีาเฉลีย่สูงสุด 10 อนัดบัของแต่ละกลุ่ม 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการแบง่ประชากรเป็นกลุ่มย่อย 

(ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลติภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นสง่เสรมิการขาย 
- ดา้นบุคคล 
- การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกาบภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารใช้

บรกิารสนิเชือ่ทีอ่ยู่

อาศยักบัธนาคาร

ไทยพาณิชยใ์นเขต

กรงุเทพมหานคร 
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ขอ้ค ำถำม ค่ำเฉล่ีย ขอ้ค  ำถำม ค่ำเฉล่ีย ขอ้ค  ำถำม ค่ำเฉล่ีย

สำขำมีจ ำนวนมำกในกำรบริกำร 4.69
ควำมน่ำเช่ือถือผลิตภณัฑ์สินเช่ือ

ท่ีอยูอ่ำศยั
5.00 ควำมน่ำเช่ือถือของตรำสินคำ้ 4.94

กำรติดป้ำยโฆษณำเพ่ือโปรโมท

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
4.63 อตัรำของดอกเบ้ีย 5.00

กำรแต่งกำยของพนกังำนมีชุด ยู

นิฟอร์ม
4.61

กำรแต่งกำยของพนกังำนมีชุด ยู

นิฟอร์ม
4.63

กำรมี นกัประชำสมัพนัธ์ หรือ PR 

เป็น พรีเซ็นเตอร์ในกำร

ประชำสมัพนัธ์

5.00 ช่องทำงในกำรช ำระเงิน 4.55

เวลำในกำรขอหรือกำรอนุมติั

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
4.62 พนกังำนตอบค ำถำมได้ชดัเจน 5.00 สำขำมีจ ำนวนมำกในกำรบริกำร 4.53

พนกังำนตอบค ำถำมได้ชดัเจน 4.55 พนกังำนใหบ้ริกำรได้อยำ่งถูกตอ้ง 5.00 สำขำอยูใ่กล้แหล่งชุมชน 4.42

ควำมน่ำเช่ือถือผลิตภณัฑ์สินเช่ือ

ท่ีอยูอ่ำศยั
4.54

เวลำในกำรขอหรือกำรอนุมติั

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
5.00

กำรตกแต่งของแต่ละสำขำ

สวยงำมทนัสมยั
4.35

พนกังำนใหบ้ริกำรได้อยำ่งถูกตอ้ง 4.54 สำขำแต่ละสำขำมีอุปกรณ์ทนัสมยั 5.00
พนกังำนสำมำรถแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหนำ้ได้อยำ่งถูกตอ้ง
4.29

ช่องทำงในกำรช ำระเงิน 4.51 ควำมน่ำเช่ือถือของตรำสินคำ้ 5.00
ในกำรอนุมติัวงเงินท่ีขอกูเ้ป็นไป

ตำมท่ีตอ้งกำร
4.13

สำขำอยูใ่กล้แหล่งชุมชน 4.50
พนกังำนสำมำรถแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหนำ้ได้อยำ่งถูกตอ้ง
4.83 พนกังำนใหบ้ริกำรได้อยำ่งถูกตอ้ง 4.13

กำรตกแต่งของแต่ละสำขำ

สวยงำมทนัสมยั
4.50

ควำมหลำกหลำยของประเภท

ของผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
4.65 ระยะเวลำในกำรช ำระเงินคืน 4.11

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
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ตารางค าถามที่มค่ีาเฉลีย่ต า่สุด 10 อนัดบัของแต่ละกลุ่ม 

ขอ้ค ำถำม ค่ำเฉล่ีย ขอ้ค  ำถำม ค่ำเฉล่ีย ขอ้ค  ำถำม ค่ำเฉล่ีย

อตัรำของดอกเบ้ีย 3.81 ระยะเวลำในกำรช ำระเงินคืน 2.98 พนกังำนตอบค ำถำมได้ชดัเจน 3.39

มีระบบแจ้งเตือนลูกคำ้ ก่อนถึง

เวลำท่ีจะช ำระเงิน เช่น SMS Alert
3.86

กำรมีท่ีจอดรถพียงพอกบัจ ำนวน

ลูกคำ้
3.00

กำรมี นกัประชำสมัพนัธ์ หรือ PR 

เป็น พรีเซ็นเตอร์ในกำร

ประชำสมัพนัธ์

3.42

กำรมี นกัประชำสมัพนัธ์ หรือ PR 

เป็น พรีเซ็นเตอร์ในกำร

ประชำสมัพนัธ์

3.91 สำขำอยูใ่กล้แหล่งชุมชน 3.00
ขั้นตอนหรือกระบวนต่ำงๆ ไม่

ซับซ้อน
3.45

พนกังำนมีควำมเขำ้ใจกบัควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้
3.94

กำรแจกของขวญัปีใหม่ใหก้บั

ลูกคำ้
3.00 อตัรำของค่ำธรรมเนียม 3.57

อตัรำของค่ำธรรมเนียม 3.97 อตัรำของค่ำธรรมเนียม 3.85 กำรใหด้อกเบ้ียพิเศษใหก้บัลูกคำ้ 3.58

ควำมหลำกหลำยของประเภท

ของผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
4.18

ในกำรอนุมติัวงเงินท่ีขอกูเ้ป็นไป

ตำมท่ีตอ้งกำร
3.96 อตัรำของดอกเบ้ีย 3.62

กำรใหด้อกเบ้ียพิเศษใหก้บัลูกคำ้ 4.20 สำขำมีจ ำนวนมำกในกำรบริกำร 4.00
กำรมีท่ีจอดรถพียงพอกบัจ ำนวน

ลูกคำ้
3.65

พนกังำนสำมำรถแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหนำ้ได้อยำ่งถูกตอ้ง
4.20 ช่องทำงในกำรช ำระเงิน 4.00

พนกังำนมีควำมเขำ้ใจกบัควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้
3.66

ควำมสะดวกสบำยในกำรช ำระ

ค่ำใช้จ่ำย
4.20

กำรติดป้ำยโฆษณำเพ่ือโปรโมท

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
4.00

ควำมน่ำเช่ือถือผลิตภณัฑ์สินเช่ือ

ท่ีอยูอ่ำศยั
3.72

กำรแจกของขวญัปีใหม่ใหก้บั

ลูกคำ้
4.21

พนกังำนมีควำมเขำ้ใจกบัควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้
4.00

ควำมหลำกหลำยของประเภท

ของผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั
3.75

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 140,048 
คน (ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ,2558)  
กลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการด าเนินวิจยัในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจะอา้งอิง ความน่าเช่ือถือจากการ
ประมวลผลจากตารางของ Krejcie and Morgan(1970) ซ่ึงส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มานั้ น เป็นการ
ประมาณการโดยภายใตใ้นระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% และค่าของความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % 
โดยจ านวนประชากร140,048คน โดยจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลส าหรับศึกษา 2 แหล่ง คือ ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และ ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากเอกสารเพ่ือจะใชเ้กิดความชดัเจน
ของ องคก์รหรือหน่วยงานสินเช่ือผูอ้ยูอ่าศยัของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีไดค้าดการณ์เอาไว ้
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาขอ้มูล แนวความคิด ทฤษฎี และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการ
ก าหนดขอบเขตใหค้รอบคลุมในทุกๆประเดน็ของการศึกษา 
 โดยวิธีในการเก็บขอ้มูลนั้น ผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีจดัเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามแบบจดั
กลุ่มพ้ืนท่ี โดยจะแบ่งออกเป็น 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารไทยพาณิชยโ์ดยใช้

ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะใช ้ทั้งหมด 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

1) Cluster Analysis มีขั้นตอนดงัน้ี 

- ก าหนดตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณท่ีจะใชแ้บ่งกลุ่ม 

- การก าหนดวิธีการวดัระยะห่างระหวา่งของขอ้มูลแต่ละชุด 

- การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical และ Partitioning 

- การอธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม 

2) ANOVA มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

- การก าหนดสมมติฐาน 

H0 : กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

- การทดสอบสมมติฐาน ( ค่าสถิติ F-Ratio และค่า Sig. < 0.05 ) 

- การแปลความหมาย ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีไดม้า 

3) Chi-Square Test มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

- การก าหนดสมมติฐาน 

  H0 : กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

- การทดสอบสมมติฐาน (ค่าสถิติ Pearson Chi-Square และค่า Exact Sig.<0.05) 

-  การประเมินขนาดความสมัพนัธ์   

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากตารางสรุปการศึกษา การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาขอใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารไทยพาณิชย์

โดยใชค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร ในขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมานั้น ผูวิ้จยั

ไดพ้บประเดน็ท่ีส าคญัหรือน่าสนใจมาน าเสนออภิปรายผล ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาขาท่ีทัว่ถึง 
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 ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในกลุ่มน้ี จะใหค้วามพึงพอใจในดา้นสถานท่ีหรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชยท่ี์มี

มากมายหลายสาขาท าใหลู้กคา้สะดวกสบายแก่การท าธุรกรรมทางการเงิน ยงัมีท่ีจอดรถสะดวก ตกแต่งบริษทัให้

ทนัสมยั และ อาคารส านักงานมีขนาดใหญ่ โดยจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร์ หงส์อนุรักษ์ (2551) ศึกษา

ความพึงพอใจของลูกคา้ธุรกิจรายปลีกต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของส านักธุรกิจสันป่าข่อยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้รายปลีกต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของส านกั

ธุรกิจสันป่าข่อยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  โดยตามแนวคิดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P)  ซ่ึง

จะพบว่าปัจจยัในดา้นสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความ

สะดวกสบาย เหมาะแก่การไปใชบ้ริการอยา่งยิ่ง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม Reliability of products 

 โดยลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะให้ความพึงพอใจอย่างมากในส่วนของผลิตภณัฑสิ์นเช่ืออยู่อาศยัของธนาคารไทย

พาณิชย์เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นเพราะผลิตภัณฑ์สินเช่ืออยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชยมี์ความน่าเช่ือถือ โดยจะ

สอดคลอ้งกบังานวิจยั สรชา สุขศรีนวล (2554) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยตามแนวคิดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P)  

ซ่ึงจะพบวา่ปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ืออยูอ่าศยั  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม The credibility of the brand 

 ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในด้าน

สภาพแวดลอ้มภาพในธนาคาร โดยจะความพึงพอใจคือ มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัจึงท าใหมี้ความรวดเร็วในการใชบ้ริการ 

และมีความน่าเช่ือถือของตราโลโกข้องธนาคารไทยพาณิชย ์โดยจะสอดคลอ้งกบังานวิจยั เอกรัฐ วงศวี์ระกลุ (2553) 

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  กบัธนาคารพาณิชย ์ของคนทางานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

โดยตามแนวคิดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P)  ซ่ึงจะพบว่าปัจจยัในด้านสภาพแวดลอ้มภาพใน

ธนาคาร เพราะมีความสะดวกสบายทนัสมยั 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.8เป็น เพศชาย 
จ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีอายุอยู่ในช่วงระหวา่ง 25-30 ปี จ านวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมา 
มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่งระหวา่ง 31- 40 ปี จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และนอ้ยท่ีสุด มีอายตุ ่ากวา่ 25 ปี จ านวน 
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.2 มีวุฒิการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี จ านวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมาจะมีวุฒิ
การศึกษาอยู่ท่ีปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 99 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.4 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ จ านวน 
0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,001 – 30,000 บาทจ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมามี
รายไดอ้ยู่ท่ี 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.8 และท่ีนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 สถานภาพโสด จ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาสถานภาพสมรส 
จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่ บา้นเด่ียว จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา ทาวน์โฮม 
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จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.6 และท่ีนอ้ยท่ีสุด อ่ืนๆ จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.2 และ ตวัอย่างส่วนใหญ่ 
มีราคาท่ีอยู่ในช่วง 1,000,000 – 3,000,000 บาทจ านวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา มีราคาท่ีอยู่อาศยัอยู่
ในช่วง 3,000,001 – 5,000,000บาท จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 
 ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้นลูกคา้ใหค้วามพึงพอใจไดด้า้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ค่าเฉล่ีย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.684 
รองลงมาไดแ้ก่ การแต่งกายของพนกังานมีชุดยูนิฟอร์ม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 และ สาขามีจ านวนมากในการบริการ 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.50  นอกจากน้ี ค่าเฉล่ียท่ีมีค่าต ่าท่ีสุดดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ คือการมีท่ีจอดรถพียงพอกบั
จ านวนลูกคา้ โดยจะมีค่าเฉล่ียเพียง 3.79  
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับการท าวิจยัในคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลในส่วนลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารไทยพาณิชย ์ของ

จงัหวดัอ่ืนๆท่ีอยูใ่กลก้บัจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือจะเป็นการใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแตกต่างและหลากหลาย 

2. ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ธนาคารไทยพาณิชย ์มีทั้งลูกคา้ ท่ีกูท่ี้แตกต่างกนัและ

หลายหลายกันออกไป ส าหรับในการเก็บข้อมูลคร้ังต่อไปควรท่ีจะเก็บข้อมูล การลูกค้าท่ีมีกู ้ท่ีแตกต่างและ

หลากหลายดว้ย 

3. ส าหรับการท าวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ในคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีเก็บขอ้มูลในมีขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากกว่าน้ี ตามท่ีไดจ้ากการประเมินโดย  Krejcie and Morgan (1970) เพ่ือจะไดผ้ลการศึกษาท่ีมี

ความแม่นย  าและถูกตอ้งมากกวา่เดิม 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้า Generation Y ที่เข้ามาใช้บริการธนาคารออมสิน โดยใช้ 
ระดับความส าคญัของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 2 จังหวดักรุงเทพมหานคร 

Cluster analysis of Generation Y the customers who use the Government Saving 
Bank. The priority of factors marketing mix decisions on service select: Case 

study of Government Saving Bank sector 2 in Bangkok 
ธมลวรรณ ฤทธิกูล1 และ อศัวิณ ปสุธรรม2 

Thamonwan Ritthikun and Asawin Pasutham 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน ภาค 2 ของกลุ่มลูกคา้ generation Y ตลอดจนการแบ่งกลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีเขา้
มาใช้บริการธนาคารออมสิน โดยใช้ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีเขา้มาใช้
บริการธนาคารออมสิน ภาค 2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการแบ่งกลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ โดยใชว้ิธี Hierarchical และ 
K-Means Cluster Analysis ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวิ ธี  One Way ANOVA พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ
แบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มโลกสวย กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพนัธมิตร และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มคนภกัดี 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม 1, ความส าคัญ 2, ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3 

Abstract 
This Study aimed to learn the factor of the marketing service mix, the customer’s behavior Generation Y to make a 
decision to use the Government Saving Bank sector 2. The priority of marketing service mix factor to decide the 
service which collected from the questionnaire sample who is the Generation Y customer that use the bank service 
about 200 peoples. Data were analyzed by using frequencies, percentage, average, and standard deviation to deride 
the customer Generation Y segmentation with Hierarchical and K-Means Cluster Analysis method. Analyzing the 
difference in each group with the One Way ANOVA method found that the customer focus on the middle level in 
the marketing service mix factor and there are three groups which is the Beautiful World group, Alliance group and 
the Loyalty group. 
Keywords: Cluster Analysis 1, Importance 2, Marketing Mix 3 
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1. บทน า 
 
 ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคลในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของกระทรวงการคลงั โดยใหก้ารบริการดา้นการเงินครบวงจร มีรูปแบบของสินเช่ือและเงินฝากท่ีหลากหลาย 
โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ฐานราก สร้างนิสัยการออมเงินตั้งแต่วยัเด็ก สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัประชาชน วนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหด้ าเนินการ
จดัตั้ง “คลงัออมสิน” ข้ึนในสังกดักรมพระคลงัมหาสมบติั กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั โปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
เงินทุนจากเงินคงพระคลังมหาสมบัติหน่ึงแสนบาทให้เป็นทุนด าเนินการรัฐบาล ต่อมารัฐบาลได้เห็นถึง
คุณประโยชน์ของการออมทรัพย ์และความส าคญัของคลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ จึงไดย้กฐานะข้ึนมา
เป็นองค์กรของรัฐ ด าเนินธุรกิจภายใต้ “พระราชบัญญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” และ”คลงัออมสิน” ก็ได้
เปล่ียนเป็นค าว่า “ธนาคารออมสิน” นับแต่บดันั้นเป็นตน้มา เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับองค์กร คือกลุ่มลูกค้า 
generation Y ของธนาคารออมสินท่ีมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการนอ้ยมาก เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีมองว่าธนาคารพาณิชยท่ี์มี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการไดดี้กว่าธนาคารออมสิน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัญหาน้ีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ generation Y โดยการสร้างทศันคติท่ี
ดี น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจและใหสิ้ทธิประโยชนท่ี์คุม้ค่าเหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มน้ี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงจะสร้างใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีมีความผกูพนักบัธนาคารออมสินมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกับ generation Y 
 ทศพล กระต่ายนอ้ย (2555) กล่าววา่ กลุ่มคน generation Y มีลกัษณะเด่น คือ เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกบั
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ท าใหมี้ความกลา้แสดงออกเป็นเอกลกัษณ์ทงัในดา้นความคิดและการ
แสดงออก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นคนมีเหตุผล มีความทะเยอทะยานและชอบเรียกร้องความสนใจ ตอ้งการมี
ความโดดเด่นในสงัคม ชอบใหค้นรักคนช่ืนชม มัน่ใจในตนเองสูง ชอบงานท่ีทา้ทายความสามารถ ชอบงานท่ี
เจริญเติบโตไดเ้ร็ว มีความมัน่คง มองโลกในแง่บวก มีความคาดหวงัสูง ชอบคิดและท าหลายๆอยา่งพร้อมกนั 
ตอ้งการสร้างสมดุลในชีวิตและหนา้ท่ีการงาน ไม่มีความอดทน ชอบคน้หาส่ิงใหม่ 
 

2.2 แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้น ามาใชเ้พ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ เราเรียกส่วนประสมทางการตลาดวา่ 7 P’s ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ี จะท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการ
ส่ือข่าวสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูรั้บสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์ วารีวนิช, 2551: 112-
117) 
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  1) ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product) ผลิตภณัฑอ์าจเป็นส่ิงท่ีมีตวัตน เรียกวา่ สินคา้ (Goods) หรือบริการ 
(Service) ท่ีไม่มีตวัตน เป้าหมายของการท าธุรกิจนั้นเนน้ประโยชนใ์ชส้อย สถานท่ีผลิตเป็นทั้งสถานท่ีขาย สถานท่ี
บริโภค เม่ือน าเสนอแลว้กจ็ะจบส้ิน จะปรับปรุงมาน าเสนอใหม่หรือคืนสินคา้ไม่ได ้(รังสรรค ์เลิศในสตัย,์ 2549: 53) 
 2) ราคา (Price) คือ การก าหนดมูลค่าของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูซ้ื้อและผูข้าย ท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจกบัทั้งสองฝ่าย ดงันั้น การตั้งราคาสินคา้หรือบริการนั้น จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลายๆ ดา้น
ดว้ยกนั เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมและเป็นธรรมท่ีสุด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543: 241-242) 
 3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย เพ่ือแจง้ข่าวสารใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ เพ่ือจูงใจใหเ้กิดทศันคติท่ีดีและท าใหเ้กิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์โดยใชพ้นกังาน
ขายเป็นผูติ้ดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ (ทนงศกัด์ิ จิรวฒันวิจิตร, 2554: 17-18) 
 4) ช่องทางการจดัจ าหน่าย/ สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและ
กิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ จากองคก์ารหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด (ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์วารีว
นิช, 2551: 21) 
  5) บุคลากร/ พนกังาน (People) พนกังานผูใ้หบ้ริการหรือพนกังานขาย จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ
ดา้นการบริการหรือการขายเป็นอยา่งดี มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ 
ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ (ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์วารีวนิช, 2551: 22) 
  6) กระบวนการในการท างาน/ ใหบ้ริการ (Process) กระบวนการในการใหบ้ริการจะมีหลากหลายรูปแบบ 
เป็นขั้นตอนท่ีท าใหเ้กิดสินคา้และส่งมอบคุณภาพใหก้บัลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดท้นัเวลา และสร้างความประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) (ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์วารีวนิช, 
2551: 22) 
 7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นการพฒันารูปแบบการ
ใหบ้ริการ โดยการสร้างคุณภาพรวม เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ การ
ออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนการใชพ้ื้นท่ี (ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์วารีวนิช, 2551: 22) 
 
2.3 แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
  ก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา และคณะ (2550: 5) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคแต่ละคนวา่จะท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการอะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) และสมมติวา่ถา้จะ
ซ้ือ จะซ้ือสินคา้ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) อยา่งไร (How) ซ้ือบ่อยแค่ไหน (How often) และซ้ือจากใคร (Who) 
จึงจะเหมาะสม และสร้างความพอใจในการซ้ือใหแ้ก่ตนมากท่ีสุด 
 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกับการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และ
การก าหนดต าแหน่งในตลาด (Positioning) 

รณชยั ตนัตระกลู (2552) กล่าววา่ การตดัสินใจขายสินคา้ในตลาด ไม่วา่จะเป็นตลาดผูบ้ริโภค หรือตลาด
อุตสาหกรรม จะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ โดยทัว่ไปแลว้บริษทัไม่สามารถผลิตสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกๆ
ตลาดได ้เน่ืองจากลูกคา้มีจ านวนมากท่ีอยูก่ระจดักระจาย และมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั บริษทัจึงตอ้งท าการ
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แข่งขนั เฉพาะตลาดท่ีบริษทัมีความช านาญมากท่ีสุด เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะและความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ  

1) การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) หมายถึง การแบ่งลูกคา้เป็นกลุ่มยอ่ยท่ีแตกต่างกนั โดยใชเ้กณฑ์
ความตอ้งการ บุคลิกลกัษณะ หรือพฤติกรรม ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มเดียวกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้หรือ
บริการท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) หมายถึง กระบวนการในการประเมินความน่าสนใจของแต่ละ
ส่วนตลาดและเลือกเขา้สู่ตลาดเพียงหน่ึงหรือหลายส่วนตลาด  

3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) เป็นการจดัผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่าง ชดัเจน และตรง
กบัความตอ้งการ โดยการเปรียบเทียบผลิตภณัฑข์องบริษทักบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัใหอ้ยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภค 

 
3. วธิีการศึกษา 
      ประชากร คือ กลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสิน ภาค 2 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 เขต 
ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขตถนนเพชรบุรี เขตคลองจัน่ เขตพระโขนง เขตพร้อมพงษ ์และเขตมีนบุรี ตามล าดบั โดยมี
จ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินทุกสาขาของภาค 2 รวมกนัทั้งส้ินประมาณ 58,306 รายต่อเดือน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีใชบ้ริการธนาคารออมสินภาค 2 ซ่ึงเป็นคนท่ีเกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2523-2535 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จะไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 381 ตวัอยา่งโดยระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท าใหร้ะดบัค่าความคลาดเคล่ือนเป็น 5% แต่เน่ือง
ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ผูวิ้จยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 ตวัอย่าง ท าใหร้ะดบัค่าความคลาดเคล่ือน
เพ่ิมข้ึนเป็น 6.92%  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นการเลือกสุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเพ่ือตอบแบบสอบถาม ท าการ
แจกแบบสอบถามภายในหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีธนาคารออมสินสาขาตั้งอยู่หรือดา้นหนา้ธนาคารออมสินสาขาต่างๆ 
ในทุกเขตของภาค 2 ในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์ ระหวา่งวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 - 7 มกราคม 2559 เวลา 9.00 - 15.00น. 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการแบ่งกลุ่มลูกคา้โดยใช ้
Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวิธี One Way 
ANOVA และท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พฤตกิรรม และผลการศึกษาระดบัความส าคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 7 P’s ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน ภาค 2  
 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพหยา่ร้าง ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ในดา้นการประกอบอาชีพ 
มีการประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัจ านวนสูงท่ีสุด รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษา และเป็นพ่อบา้น/แม่บา้น
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นอ้ยท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท รองลงมาคือ มีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 
และรายไดท่ี้มีผูต้อบนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 
 พฤติกรรมทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารออมสินส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้กบั
ธนาคารอยูท่ี่ 1 – 3 ปี รองลงมาคือ 4 – 6 ปี และจ านวนผูท่ี้ตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้
กบัธนาคาร 7 – 9 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคาร 1 – 3 คร้ังต่อเดือน รองลงมาคือ 4 – 6 คร้ังต่อเดือน 
และมีผูเ้ลือกนอ้ยท่ีสุดคือ 7 – 9 คร้ังต่อเดือน และ 10 คร้ังข้ึนไป ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการส่วนใหญ่
อยูท่ี่เวลา 11.31 – 14.30 น. รองลงมาคือ 14.31 – 17.30 น. และ 17.31 – 19.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีผูต้อบแบบสอบถาม
ไปใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด และในเร่ืองของประเภทของการใชบ้ริการส่วนใหญ่จะใชบ้ริการดา้นเงินฝาก/โอน รองลงมา
คือ ดา้นสินเช่ือ และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นต่างประเทศ/การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ออมสิน ภาค 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัในแต่ละดา้นพบวา่ 
 3.1 ด้านผลติภัณฑ์/บริการ (Product) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ 
แอพพลิเคชัน่ MYMO (My Mobile) บนโทรศพัทมื์อถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ สมุดเงินฝากและบตัร ATM ลายคุกก้ี รัน (GSB GEN CARD) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 
      3.2 ด้านราคา (Price) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ
บา้นออมสินเพ่ือประชาชนส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย ปีท่ี 1 อตัราดอกเบ้ีย 3.50% ต่อปี ปีท่ี 2 อตัราดอกเบ้ีย 4.25% ต่อปี 
ปีท่ี 3 อตัราดอกเบ้ีย MRR-1.00% ต่อปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด
คือ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือธนาคารประชาชน 0.75% ต่อเดือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 
      3.3 ด้านสถานที่ (Place) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้งของ
ธนาคารอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน สะดวกต่อการเดินทาง และธนาคารมีสาขาใหบ้ริการทัว่ประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ มีการจดัมุมกาแฟหรือมุมหนงัสือไวบ้ริการลูกคา้ระหวา่ง
รอท าธุรกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
      3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ 
ขอ้มูลการใหบ้ริการของธนาคารทนัสมยัและครบถว้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
      3.5 ด้านพนักงาน (People) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ พนกังานอ านวย
ความสะดวกในการใหค้ าปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานมีความรับผิดชอบดูแลลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนเสร็จส้ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
      3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ 
การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ การให้
ค าตอบเร่ืองผลอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 
      3.7 ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแต่งทนัสมยัและสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ซ่ึงในขณะท่ีปัจจยัท่ี
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 
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ส่วนที่ 2 การแบ่งกลุ่มลูกค้า generation Y ที่เข้ามาใช้บริการธนาคารออมสิน โดยใช้ระดบัความส าคัญของปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 2 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร แบ่งกลุ่มตวัอย่างได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 โลกสวย ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ มี
จ านวน 91 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้กบัธนาคารออมสิน 1 – 
3 ปี ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารอยูท่ี่ 1 – 3 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาในการใชบ้ริการคือ 11.31 – 14.30 น. การใช้
บริการส่วนใหญ่เป็นดา้นเงินฝาก/โอน 
        กลุ่มท่ี 2 พนัธมิตร ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ มี
จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้กบัธนาคารออมสิน 1 – 3 ปี 
ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารอยูท่ี่ 1 – 3 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาในการใชบ้ริการคือ 11.31 – 14.30 น. การใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นดา้นเงินฝาก/โอน 
        กลุ่มท่ี 3 คนภกัดี ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ มี
จ านวน 59 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้กบัธนาคารออมสิน 1 – 
3 ปี ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารอยูท่ี่ 1 – 3 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาในการใชบ้ริการคือ 11.31 – 14.30 การใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นดา้นเงินฝาก/โอน 

จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ Generation Y ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสิน โดยใชร้ะดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 2 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ใชท้ฤษฎี แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์ วารีวนิช 
(2551) ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นแนวทางในการพิจารณาทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 

ความส าคัญด้านผลติภัณฑ์/บริการ (Product) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง
แอพพลิเคชัน่ MYMO (My Mobile) บนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอเนก กลุชุติสิน (2550) ท่ี
พบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีบริการท่ีครบวงจร และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรปวีณ์ กองแพง 
(2549) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานท่ีใชห้รือร้านคา้ใหบ้ริการใชบ้ตัรเครดิต และตูก้ดเงินสดมีเป็น
จ านวนมาก 

ความส าคัญด้านราคา (Price) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือบา้น
ออมสินเพ่ือประชาชนส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย ปีท่ี 1 อตัราดอกเบ้ีย 3.50% ต่อปี ปีท่ี 2 อตัราดอกเบ้ีย 4.25% ต่อปี ปีท่ี 3 
อตัราดอกเบ้ีย MRR-1.00% ต่อปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประพาส ชนนัชนะ (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ อตัราดอกเบ้ีย และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาธิต โงว้สวสัด์ิ (2552) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รายปี และค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน 
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ความส าคัญด้านสถานที่ (Place) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของธนาคาร
อยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน สะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอเนก กลุชุติสิน (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ะดวกต่อการติดต่อ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประพาส ชนนั
ชนะ (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ธนาคารมีสาขาหรือเครือข่ายกวา้งขวางทัว่ประเทศ 

ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง
ขอ้มูลการใหบ้ริการของธนาคารทนัสมยัและครบถว้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาธิต โงว้สวสัด์ิ (2552) ท่ี
พบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การมีพนกังานธนาคารออกไปแนะน าบริการท่ีสถานท่ีท างานหรือท่ีบา้นลูกคา้ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรปวีณ์ กองแพง (2549) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การยกเวน้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ การลดค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี และการยกเวน้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 

ความส าคัญด้านพนักงาน (People) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังานอ านวย
ความสะดวกในการใหค้ าปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประพาส ชนนัชนะ (2550) 
ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ พนกังานสามารถใหค้ าปรึกษาหรือแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง/ชดัเจน และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุษณีย ์ สวสัด์ิประดิษฐ (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เจา้หนา้ท่ีมีความ
กระตือรือร้น อธัยาศยัดี ใหบ้ริการเป็นกนัเอง 

ความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการ (Process) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประพาส ชนนัชนะ (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อและใชบ้ริการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริพร ชีวินไกรสร (2550) ท่ี
พบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ไม่มีขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

ความส าคัญด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดใน
เร่ืองภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแต่งทนัสมยัและสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาธิต โงว้สวสัด์ิ 
(2552) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ บรรยากาศและการตกแต่งท่ีทนัสมยัสวยงาม และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของอุษณีย ์ สวสัด์ิประดิษฐ (2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ธนาคารออมสิน 

จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ Generation Y ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสิน โดยใชร้ะดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 2 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการได ้3 กลุ่ม มีดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 โลกสวย เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมองโลกในแง่บวก ตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วและสะดวกสบาย มี
การท างานอยา่งเป็นระบบ ช่ืนชอบในภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีดูทนัสมยั มุ่งเนน้ไปท่ีสถานท่ีใหบ้ริการและลกัษณะ
ทางกายภาพของธนาคารเป็นหลกั ชอบใชบ้ริการสาขาท่ีมีการตกแต่งสถานท่ีไดเ้รียบหรูดูดี มีความสะอาด มีการจดั
วางเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมกาแฟและหนงัสือใหบ้ริการระหวา่งรอท าธุรกรรม มีสถานท่ีจอดรถเพ่ือ
รองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ และมีความปลอดภยั นอกจากสถานท่ีท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัแลว้ยงัให้
ความส าคญักบัพนกังานท่ีใหบ้ริการของธนาคารอีกดว้ย ซ่ึงพนกังานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑข์อง
ธนาคารเป็นอยา่งดี มีการแนะน าผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีมนุษยส์มัพนัธ์และ
กริยามารยาทท่ีดี คอยใหค้ าปรึกษาดูแลตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนถึงท าธุรกรรมเสร็จส้ิน 
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กลุ่มที่ 2 พนัธมติร เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีใหค้วามส าคญักบัพนกังานธนาคารเป็นหลกั ตอ้งการท าธุรกรรม
ทางการเงินกบัพนกังานท่ียิ้มแยม้แจ่มใส มีความเป็นมิตร มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้ ลูกคา้
กลุ่มน้ีจะมองพนกังานธนาคารเป็นเหมือนคนสนิทท่ีคอยใหค้ าปรึกษาทางดา้นการเงิน ถา้ไดรู้้จกักบัพนกังานคน
ไหนแลว้ก็จะชอบไปใชบ้ริการกบัพนกังานคนนั้น นอกจากน้ียงัชอบใหธ้นาคารมีการจดัเตรียมมุมกาแฟและมุม
หนงัสือไวใ้หบ้ริการระหวา่งท่ีรอท าธุรกรรม ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่จึงเป็นลูกคา้ระดบัชาวบา้น จะไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑข์องธนาคาร แต่จะใหค้วามส าคญักบัพนกังาน
ท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มท่ีเป็น 
กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ฐานรากของธนาคาร 

กลุ่มที่ 3 คนภักด ี เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีกบัธนาคารเป็นอยา่งดี มีการใชบ้ริการทางดา้นเงินฝาก
มาเป็นระยะเวลานาน ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑข์องธนาคารท่ีคอยอ านวยความสะดวกให ้ เพ่ือเป็นการ
ประหยดัเวลา และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท าธุรกรรมท่ีธนาคาร ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงไม่ใหค้วามส าคญักบั
ลกัษณะทางกายภาพของธนาคาร หรือท าเลท่ีตั้งของธนาคาร แต่จะใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์สะดวกต่อการใช้
บริการผา่นโทรศพัทมื์อถือ มีความสนใจในผลิตภณัฑข์องธนาคารท่ีจะท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่เม่ือใชบ้ริการแลว้จะท าให้
เกิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชนม์ากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น มีความช่ืนชอบแอพพลิเคชัน่ MYMO เพราะสะดวกต่อ
การโอน จ่าย ตรวจสลากออมสิน หรือตรวจสอบยอดเงินของบญัชีเงินฝากและบญัชีสินเช่ือ โดยไม่จ าเป็นตอ้งไปท า
ธุรกรรมหนา้ตู ้ATM 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสิน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
ของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

ระดบัความส าคัญด้านผลติภัณฑ์/บริการ (Product) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง
ของแอพพลิเคชัน่ MYMO (My Mobile) บนโทรศพัทมื์อถือ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ generation 
Y ส่วนใหญ่ค านึงถึงความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือมากยิ่งข้ึน  ดงันั้น 
ธนาคารออมสินควรมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีใหมี้ความทนัสมยั รวดเร็ว ง่ายต่อ
การใชง้าน มีฟังกช์ัน่หลากหลายใหไ้ดเ้ลือกใชง้าน  

ระดบัความส าคัญด้านราคา (Price) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย
สินเช่ือบา้นออมสินเพ่ือประชาชนส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มลูกคา้ generation Y ท่ีก าลงัอยู่ในวยั
เรียนและวยัท างานตอนตน้ ใหค้วามส าคญักบัการสร้างอนาคตมากข้ึน ดงันั้นธนาคารควรมีการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีช่วยเหลือผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยหรือลูกคา้ฐานรากท่ีอยากมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นของตนเองเพ่ือดึงดูด
ใหลู้กคา้กลุ่ม generation Y เขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินมากยิ่งข้ึน  

ระดบัความส าคัญด้านสถานที่ (Place) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง
ของธนาคารอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างานสะดวกต่อการเดินทาง แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินค านึงถึง
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สถานท่ีตั้งของธนาคารเป็นหลกั ดงันั้นธนาคารควรมีการเปิดสาขาใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั้งในแหล่ง
ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

ระดบัความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ
ขอ้มูลการใหบ้ริการของธนาคารทนัสมยัและครบถว้น แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการค านึงถึงการใหค้ าแนะน าและ
การใหค้ าปรึกษาของพนกังานเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องธนาคาร ดงันั้นธนาคารจึงควรมีการจดัอบรมพนกังานใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างๆของธนาคาร เพ่ือใหพ้นกังานสามารถน าเสนอหรือแนะน าผลิตภณัฑใ์หก้บั
ลูกคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้  

ระดบัความส าคัญด้านพนักงาน (People) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองของพนกังานอ านวย
ความสะดวกในการใหค้ าปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้ชบ้ริการค านึงถึงการใหบ้ริการของ
พนกังานเป็นหลกั ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหพ้นกังานดูแลการท าธุรกรรมทางการเงินให ้ ดงันั้นธนาคารควร
มีการจดัอบรมใหก้บัพนกังานในเร่ืองของการใหบ้ริการ และวิธีปฏิบติัตนกบัลูกคา้ทุกประเภท เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความ
ประทบัใจในการใหบ้ริการและกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป  

ระดบัความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการ (Process) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว แสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา จึงท าใหไ้ม่สามารถใชบ้ริการไดเ้ป็น
เวลานาน ดงันั้นธนาคารควรลดขั้นตอนในการปฏิบติังานของพนกังานลง เพ่ือไม่ใหเ้กิดความยุง่ยากและล่าชา้ หรือ
แนะน าใหลู้กคา้ไปท าธุรกรรมทางการเงินผา่นตู ้ ATM หรือแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือแทนการเขา้มาท า
ธุรกรรมท่ีธนาคาร  

ระดบัความส าคัญด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ือง
ของภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแต่งทนัสมยัและสวยงาม แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ชอบความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและการตกแต่งสถานท่ีของธนาคารใหมี้ความสวยงาม น่ามอง และปลอดภยั มีท่ีนัง่ใหบ้ริการเพียงพอกบั
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้น ธนาคารควรท าความสะอาดสาขาอยา่งสม ่าเสมอ และมีการจดัวางเอกสารใหเ้ป็น
ระเบียบ มีการจดัวางตูโ้ชวใ์หส้วยงาม  
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การแบ่งกลุ่มผู้เคยใช้บริการสินเช่ือบ้านบัวหลวงธนาคารกรุงเทพส านักงานใหญ่สีลม  
โดยใช้ปัจจยัด้านคุณภาพในการให้บริการ 

Cluster Analysis who ever used the service a Bualuang home loan Bangkok bank Head 
Office on Silom by Factors SERVQUAL Model 

ธนากร ทนงศิลป์1 และ ศกัดิพล เจือศรีกลุ2 

Tanakorn Thanongsin and Sakdipon Juasrikul 

บทคัดย่อ 
        งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของกลุ่มผูเ้คยใชบ้ริการสินเช่ือบา้นบวัหลวงธนาคารกรุงเทพ
ส านกังานใหญ่สีลม และแบ่งกลุ่มผูเ้คยใชบ้ริการสินเช่ือบา้นดงักล่าว จากขอ้มูลแบบสอบถาม 200 ชุด วิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม
โดยใช้สถิติ คือ Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธี One Way 
ANOVA และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูเ้คยใชบ้ริการดว้ยวธีิ Chi-Square  
        การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มได ้ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีไดรั้บการบริการจากแบบสอบถามของผูท่ี้ไดรั้บสามารถ
แบ่งได ้3 กลุ่มดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 เนน้เร่ืองของความปลอดภยั กลุ่มท่ี 2 เนน้เร่ืองของพนกังาน กลุ่มท่ี 3 เนน้เร่ืองความสะดวกสบาย 
และในส่วนของความส าคญัสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ให้ความส าคญัในดา้นของความมัน่ใจ กลุ่มท่ี 2 ให้
ความส าคญัดา้นความยืดหยุน่ กลุ่มท่ี 3 ให้ความส าคญัเร่ืองความรวดเร็ว ไดรั้บรู้คุณภาพในการให้บริการในปัจจุบนัและเม่ือ
เปรียบเทียบกบัความส าคญัของบริการ ท าใหเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่สี
ลมในการวางกลยทุธ์ในการใหบ้ริการใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้คยใชบ้ริการในแต่ละกลุ่มไดม้ากท่ีสุด 
ค ำส ำคัญ : กำรแบ่งกลุ่ม, ผู้ เคยใช้บริกำร, คุณภำพกำรให้บริกำร 

Abstract 

        This research is a study about Factors service quality of who ever used the service Bualuang home loan of Bangkok 
Bank Head Office on Silom and to study Cluster Analysis who ever used the service a home loan. The data from 200 
questionnaires were analyzed by using Hierarchical and K-Means Cluster Analysis to analyze the differences between each 
group, with One Way ANOVA Analysis and Correlation of personal data and behaviors of previous service with Chi-
Square. 
        This piece of research can be separated into two characteristics which include a group completing a survey who can 
further more be categories into three groups. First, focus on managing security as a main priority. Second, focus on 
employees. Third, emphasis on comfort. Also, in second segment there were three main priorities. First, give importance to 
Confident. Second, give importance to Flexible. Third, give importance to rapid. Get to know the service quality and 
Compared to the importance of service. This will benefit a development of Bangkok Bank service in aspect of marketing 
strategies to meet all stakeholder’s expectations. 
Keywords: Cluster Analysis, Who ever used the service, Service Quality 
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บทน า 
        ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบันการเงินท่ีถือว่าเป็นธุรกิจให้บริการประเภทหน่ึงท่ีมีการแข่งขันกนัสูง และมี
แนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สถาบันการเงินมีหน้าท่ีหลกั คือ ระดมเงินฝากจากผูฝ้ากเงินเพ่ือปล่อย
สินเช่ือใหแ้ก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ เพ่ือใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคหรือเพ่ือการลงทุนด าเนินธุรกิจ โดยการ
จ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูอ้อมเงินและเรียกเกบ็ดอกเบ้ียจากผูกู้ย้ืมเงิน รายไดห้ลกัมาจากอตัราดอกเบ้ียในการปล่อยวงเงิน
สินเช่ือ อีกทั้งยงัมุ่งเน้นการหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงดา้นการบริการ โดยมีการขยายบริการทาง
การเงินใหค้รบวงจรมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการใชบ้ริการของลูกคา้ ประกอบกบัในยคุปัจจุบนัมีการแข่งขนั
ในดา้นการบริการ รวมทั้งการน าเสนอผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีความหลากหลาย จึงท าใหลู้กคา้เกิดทางเลือกในการ
ตดัสินใจใช้บริการ ดังนั้นเศรษฐกิจในปัจจุบันจะต้องมีการวางแผน วางกลยุทธ์ เพ่ือขยายฐานของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ประกอบกบัรักษาฐานลูกคา้เดิมไวแ้ละสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพในการใหก้ารบริการ 
        ความส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากผูวิ้จยัเป็นหน่ึงในพนกังานท่ีดูแลเก่ียวกบัสินเช่ือบา้นบวัหลว เพ่ือท่ีจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพบริการในมุมมองจากผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ียงัเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้คือ 
คู่แข่งยงัมีผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการคลา้ยคลึงกนั จะแข่งขนักนัก็คือ อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงจากการส ารวจอตัราดอกเบ้ียแต่
ละธนาคารแตกต่างกนัไม่มากนัก จึงเล็งเห็นความส าคญัในดา้นคุณภาพในการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้คยใชบ้ริการให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ียงัมีปัญหาส าคญัท่ีตอ้งปรับปรุงและแกไ้ข คือ ผลการ
พิจารณสินเช่ือบา้นบวัหลวงในระยะนาน ราคาประเมินมีมูลค่าต ่ากว่าทอ้งตลาด วงเงินท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั
ต ่าเกินไป รวมถึงกระบวนการพิจารณามีหลายขั้นตอนจนเกิดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจจะยงัไม่ใช่ประเด็นของ
ปัญหาทั้งหมด จึงท าให้ผูวิ้จยัตอ้งศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือบา้นธนาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่              
สีลมโดยใชปั้จจยัดา้นคุณภาพบริการ เพ่ือท่ีจะสามารถน าผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบริการ
สินเช่ือบา้นธนาคารกรุงเทพส านักงานใหญ่สีลมให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการในแต่ละดา้นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

จากประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในฐานะผูวิ้จยัเป็นหน่ึงในพนกังานธนาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่สีลมท่ีดูแล
แผนกสินเช่ือบา้นบวัหลวง จากผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได ้มาวางกลยุทธ์และแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาในการใหบ้ริการของธนาคาร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

ประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ผูว้ิจัยได้รับรู้ถึงคุณภาพบริการท่ีผูรั้บบริการพ่ึงประสงค์และ
ความส าคญัของผูรั้บบริการท่ีให้ความส าคญัในแต่ละดา้น โดยท่ีสามารถแบ่งแยกกลุ่มออกไดว้่าในแต่ละกลุ่มมี
ความตอ้งการในลกัษณะใด ท าใหธ้นาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่สีลมสามารถก าหนดทิศทางเพ่ือท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงจุดท่ีมีความบกพร่อง เพ่ือเสริมเสริมจุดแขง็ใหแ้ก่ธนาคาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
        ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดของ Parasuraman ,Zeithaml and Berry (1988) แนวคิดทฤษฎี SERVQUAL 
Model เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัคุณภาพในการใหบ้ริการ เพ่ือท่ีจะทราบถึงความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ี
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ไดรั้บบริการจริง รวมถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเอง ถา้บริการท่ีไดเ้ท่ากบัความคาดหวงัหรือดีกวา่ถือว่าบริการ
นั้นมีคุณภาพ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) 2.ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 3.การตอบสนอง (Responsiveness) 4.การให้ความมั่นใจ (Assurance) 5.การเอาใจใส่ (Empathy)               
จากการศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัคุณภาพบริการของธนาคาร ดงัน้ี 

        จุรีพร กาญจนการุณ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลจากการศึกษา ผลจากการศกึษาพบว่าปัจจยัภายในน
ธนาคารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ ธ.ก.ส. ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ คือ นโยบายการจดัการ สถานท่ีตั้ง/อุปกรณ์ส านกังาน และฐานะ/ช่ือเสียง โดยสามารถร่วมกนั
พยากรณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดป้ระมาณร้อยละ 10.2 ทั้งน้ีธนาคารควรใหค้วามใส่ในนโยบายจดัการ
สินเช่ือและฐานะช่ือเสียง 

        วิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการลูกคา้ ธนาคารออมสิน 
สาขาวชัรพล จากผลการศึกษาวิจยัจากผลการศึกษาวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีข้ึนไป 
สถานภาพโสด มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย รายไดเ้ฉล่ีย 40,000 บาทต่อเดือน ผูใ้ชบ้ริการ
คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

        สุจิตตรา ไนยจิตย ์(2555) ความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) สาขามีนบุรี จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย มีควาดคาดหวงัต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมากเช่นกนั เพศและ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ มีการรับรู้ต่อคุณภาพ
บริการท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่า ระดบัความคาดหวงัมีผลต่อระดบัการรับรู้ในดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 
ความเร็วในการบริการ สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

        พินนะรัฏ สุริยะโชติ (2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ ไดผ้ลการศึกษาว่าระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
ดา้นความปลอดภยั และความนน่าเช่ือถือ ตามล าดบั ส่วนคุณภาพบริการอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการสร้าง
บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ดา้นความสามารถในการใหบ้ริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้น
ความมีอธัยาศยัดี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร และดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ ตามล าดบั 

 
วธิีการศึกษา 

 
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ กลุ่มผูเ้คยใชบ้ริการทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงจากขอ้มูลการขอสินเช่ือบา้น
บวัหลวง ทั้งหมดของส านกังานใหญ่สีลม มีจ านวน 2,021 คน (แหล่งขอ้มูลจากฐานขอ้อมูล Database BBL ในปี 
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2557-2558) และท าการคน้หาจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ท าให้ใน
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีจ านวนกลุ่มตวัอยยา่ง 322 ตวัอยา่ง แต่เน่ืองดว้ยทรัพยากรของผูวิ้จยัมีขอ้จ ากดัและขอบเขต
ของระยะเวลา จึงท าการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเหลือ  200 คน  
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามวดัระดบัคุณภาพการให้บริการ และความส าคญัของการ
ใหบ้ริการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ตามแบบจ าลอง SERVQUAL Model  
        เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งกลุ่มผูเ้คยใชบ้ริการสินเช่ือ
บา้นบวัหลวง โดยจะแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป กลุ่มลูกคา้วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มลูกคา้ผูมี้รายไดสู้ง 
และเก็บแบบสอบถามตามสถานท่ีออกเก็บ ตามวนัและเวลาท่ีไดก้ าหนด จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มูลเชิงสถิติ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 
        1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าทางสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
        2. ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ (เชิงลกัษณะ) โดยการหาค่าทางสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ  
        3. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (เชิงปริมาณ) โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        4. วิเคราะห์ขอ้มูลของการแบ่งกลุ่ม โดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis โดยใชว้ิธี Hierarchical และ K-Means 
Cluster Analysis เพ่ือจะใชแ้บ่งกลุ่มชุดขอ้มูล ซ่ึงเป็นการแบ่งกลุ่มท่ีคลา้ยคลึงกนัให้อยู่กลุ่มเดียวกนัและแยกส่ิงท่ี
แตกต่างกนัไปอีกกลุ่ม ท าใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มยอ่ยของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม  
        5. วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีน ามาแบ่งออกไดจ้ากหัวขอ้ท่ี 3 โดยการใช้วิธี One Way 
ANOVA 
        6. จากหวัขอ้ท่ี 5 น าค าถามท่ีมีระดบัท่ีมีระดบัส าคญั Sig นอ้ยกวา่ 0.05 มาท าการสร้างแผนภาพ เพ่ือจะทราบถึง
ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อย หลงัจากนั้นผูวิ้จัยท าการตั้ งช่ือกลุ่มย่อยต่างท่ีแบ่งได้ตามลกัษณะของความ
แตกต่างในแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได ้
        7. วิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนท่ี 1 และขอ้มูลส่วนท่ี 2 ในแบบสอบถาม กบักลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งได้
ในแต่ละกลุ่ม โดยการแจกแจงความถ่ีแบบสองทางและ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
        ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้กบ็แบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (101 
คน, 49.5%) มีอายุระหว่าง 25-35 ปี (64 คน, 32%) สถานภาพสมรส (95 คน, 47.5%) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (115 
คน, 57.5%) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน (85 คน, 42.5%) รายได้เฉล่ียอยู่ระหว่าง 20,001-40,000 และ 
40,001-60,000 (43 คน, 21.5%) 
        ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริการ ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมท่ีธนาคารไม่แน่นอน (65 คน, 32.5%) โดยท าธุรกรรม
ช่วงเวลา 14.01-15.30 น. (59 คน, 29.5%) บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ คือเป็นตวัท่านเอง (98 คน, 49.0%) 
เลือกซ้ือหลกัประกนัประเภทห้องชุด/คอนโด (45 คน, 22.5%) โดยมีวงเงินในการขอสินเช่ือ 3,000,001-5,000,000 
บาท (66 คน, 33% และการใชบ้ริการมาเป็นระยะเวลา 1-5 ปี (93 คน, 46.5%)  
        ผลการศึกษาในดา้นของคุณภาพบริการ ทั้ง 5 ดา้น ผูว้ิจยัไดท้ าการวดัระดบั 2 มิติ เพ่ือท่ีจะทราบคือคุณภาพร
ผูรั้บบริการในปัจจุบนัความส าคญัท่ีผูรั้บบริการใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 
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1. ระดบัของคุณภาพบริการ 
        ดา้นบริการท่ีเป็นรูปธรรม คือ ท าเลท่ีตั้งและมีความสะดวกสบายต่อการมาติดต่อเป็นอนัดบัแรก มีค่าฉล่ีย
เท่ากบั 3.67 รองลงมาคือพนกังานบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และพนกังานทกัทาย
ท่าน ดว้ยวาจาสุภาท่ีพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 
        ดา้นบริการท่ีสามารถเช่ือถือได ้คือ การบริหารงานของธนาคารน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาคือ
พนกังานความซ่ือสตัยสุ์จริต ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และแสดงอตัราดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้าย และยอดผอ่นช าระในการติดต่อ
กบัธนาคาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 
        ดา้นการตอบสนอง คือ ในการยื่นเอกสารมีความยืดหยุ่น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมาคือพนักงานเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และพนกังานมีความพร้อมเต็มใจให้บริการ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
        ดา้นความเช่ือมัน่ คือ ธนาคารมีระบบป้องกนัความปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 รองลงมาคือความลบัไม่ถูก
เปิดเผย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และพนกังานสร้างความเช่ือมัน่แก่ท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
        ดา้นบริการดว้ยความเอาใจใส่ คือ สามารถเรียกใชพ้นกังานได ้ในการรับเอกสารนอกสถานท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.59 รองลงมาคือไดรั้บการแจง้ข่าวสารหรือแนะน าสม ่าเสมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และพนกังานแจง้ความคืบหนา้
เป็นระยะๆ อยูเ่สมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 

 

2. ระดบัความส าคัญของบริการ 
        ดา้นบริการท่ีเป็นรูปธรรม คือ พนกังานกล่าวค าทกัทายท่าน ดว้ยวาจาสุภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ
ลานจอดรถมีปริมาณท่ีเพียงพอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 สถานท่ีมีความสะอาดและท าเลท่ีตั้ง
ของธนาคาร 
        ดา้นบริการท่ีสามารถเช่ือถือได ้คือ ราคาประเมินมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 รองลงมาคือขั้นตอน
กระบวนการพิจารณามีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และพนกังานซ่ือสตัยสุ์จริต ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
        ดา้นการตอบสนอง คือ มีพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 รองลงมา คือ สามารถแกไ้ข
ปัญหาใหท่้านได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และในการยื่นเอกสารมีความยืดหยุน่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  
        ดา้นสร้างความเช่ือมัน่ คือ ความลบัของไม่ถูกเปิดเผย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือเช่ือมัน่ในวงเงินท่ีไดรั้บ
การอนุมติั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และการใหบ้ริการ มีความถูกตอ้ง แม่นย  า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 
        ดา้นบริการดว้ยความเอาใจใส่ สามารถเรียกใชพ้นกังานได ้ในการรับเอกสารนอกสถานท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
รองลงมาคือพนกังานความเอาใจใส่แกไ้ขปัญหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และพนักงานรู้จกัและจดจ ารายละเอียดได ้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 
 
อภิปรายผล จากผลการสรุปผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงพบ
ประเด็นท่ีแตกต่างและน่าสนใจของผูเ้คยใชบ้ริการทั้ง 3 กลุ่ม แยกออกเป็นระดบัคุณภาพการให้บริการและระดบั
ความส าคญัในการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
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1. ระดบัคุณภาพในการให้บริการ 
        กลุ่มย่อยที่ 1 Safety คนกลุ่มน้ีเนน้ในเร่ืองระบบความปลอดภยัท่ีสามารถไวว้างใจไดข้องธนาคารในการใช้
บริการ ทั้งยงัเร่ืองของความน่าเช่ือถือในการบริหารงานของธนาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่สีลม ท าเลท่ีตั้งมีส่วน
ส าคญัในการติดต่อมาใชบ้ริการซ่ึงพบวา่มีความสะดวกสบายในการมาใชบ้ริการ และพนกังานมีความสนใจและเอา
ใจใส่ในการช่วยแหลือ แกไ้ขปัญหาให้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความพร้อมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ
ธนาคาร และมีความซ่ือสัตยสุ์จริตโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ การ
ให้บริการลูกคา้ทุกท่านตอ้งมีความเท่าเทียมกนั กลุ่มน้ีมองถึงคุณภาพบริการในทุกๆ ดา้นเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงจากคุณภาพบริการท่ีไดท้ าการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัเป็นคุณภาพบริการท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่าง
ไปจากกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 นอกจากน้ียงัพบว่าความแตกต่างดา้นของประชากรมีความแตกต่าง คือ มีจ านวนผูเ้คย
ใชบ้ริการและผลิตภณัฑต่์างๆท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพเป็นล าดบัสอง รองจากกลุ่มท่ี 2 มีรายไดน้อ้ยท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบักลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีรายได ้20,001-40,000 บาท คนกลุ่มน้ีจะเลือกซ้ือหลกัประกนัประเภทคอนโด/หอ้ง
ชุด  
        กลุ่มย่อยที่ 2 Rigid คนกลุ่มน้ีเน้นในเร่ืองของพนักงานมีความทะมดัทะแมง บุคลิกภาพท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
หนา้ตาสะอาดสะอา้น แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พนกังานแสดงออกถึงความซ่ือสตัยสุ์จริต สามารถเสนอผลิตภณัฑท่ี์
ตรงความตอ้งการได ้การบริหารงานของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ ท่ีแตกต่างออกไปจากกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 คือ
การแสดงอตัราดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายและยอดผอ่นช าระใหท้ราบทุกคร้ัง และพนกังานสามารถเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อ
ความตอ้งการได ้ทั้งยงักรณีไม่สะดวกมาท าธุรกรรมท่ีธนาคาร พนกังานสามารถออกไปพบไดต้ามสถานท่ีท่ีสะดวก 
กลุ่มน้ีมองถึงคุณภาพบริการในทุกๆ ดา้นเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงจากคุณภาพบริการท่ีไดท้ าการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกนัเป็นคุณภาพบริการท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 นอกจากน้ียงัพบว่า
ความแตกต่างดา้นของประชากรมีความแตกต่าง คือ กลุ่มน้ีมีจ านวนผูเ้คยใชบ้ริการมากสุดอนัดบั 1 ดว้ยจ านวน 90 
คน มีอายุประมาณ 36-45 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 60,001-80,000 บาท ซ้ือหลกัประกนัประเภทตึกแถว/อาคารพาณิชย ์ท า
ธุรกรรมเวลา 10.01-12.30 น. วงเงินขอสินเช่ือ 5,000,001-10,000,000 บาท ซ่ึงมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ี 1 
และกลุ่มท่ี 3 
        กลุ่มย่อยที่ 3 Convenient คนกลุ่มน้ีเนน้ในเร่ืองของความสะดวกสบายในการติดต่อใชบ้ริการของท าเลท่ีตั้ง
ธนาคาร และความสะอาด เรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ ลานจอดรถมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผูม้าใชบ้ริการ 
กรณีไปติดต่อเขา้พบเจา้หน้าท่ีสามารถติดต่อนดัหมายล่วงหนา้ได ้พนกังานสามารถเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงความ
ตอ้งการได ้รวมถึงมีจ านวนพนกังานท่ีมีปริมาณเพียงพอโดยไม่ตอ้งรอคิวเป็นระยะเวลานานๆ ทั้งยงัสามารถแจง้ผล
พิจารณาอนุมติัเป็นระยะๆ อยู่เสมอ เนน้เร่ืองของความเช่ือถือของการบริหารงาน และพนกังานแสงออกถึงความ
ซ่ือสัตยโ์ดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน กลุ่มน้ีมองถึงคุณภาพบริการในทุกๆ ดา้นเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงจากคุณภาพ
บริการท่ีไดท้ าการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัเป็นคุณภาพบริการท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากกลุ่มท่ี 1 และ
กลุ่มท่ี 2 นอกจากน้ียงัพบว่าความแตกต่างดา้นของประชากรมีความแตกต่าง คือ มีจ านวนผูเ้คยใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 
มีรายได ้80,000-100,000 บาท ซ่ึงมารายไดม้ากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัอีก 2 กลุ่ม และระยะเวลาในการใชบ้ริการ 
6-10 ปี  
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2. ระดบัความส าคัญของบริการ 

        กลุ่มย่อยที่ 1 Confident คนกลุ่มน้ีให้ความส าคญัในเร่ืองของความน่าเช่ือถือในการประเมินสินเช่ือบา้นบวั
หลวงเม่ือเปรียบเทียบกบัทอ้งตลาด พนกังานใหบ้ริการดว้ยวาจาท่ีสุภาพ และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีท่านพบเจอได้
ทันท่วงที รวดเร็วตามความต้องการ ข้อมูลความลบัจะไม่ถูกเปิดเผยเม่ือยื่นเอกสารขอสินเช่ือกับทางธนาคาร
กรุงเทพ ทั้งยงัสามารถเรียกใหพ้นกังานกรณีไม่สะดวกมายื่นเอกสารท่ีธนาคารตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีสะดวก กลุ่มน้ี
มองถึงความส าคญัในทุกๆ ดา้นเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงจากความส าคญัของบริการท่ีไดท้ าการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกนัเป็นความส าคญัท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 นอกจากน้ียงัพบว่าความ
แตกต่างดา้นของประชากรมีความแตกต่าง คือ มีจ านวนผูเ้คยใช้บริการเป็นอนัดบัสองรองจากกลุ่มท่ี 3 โดยมี
สถานภาพโสด เลือกซ้ือหลกัประกนัประเภทหอ้งชุด/คอนโด 
        กลุ่มย่อยที่ 2 Flexible คนกลุ่มน้ีให้ความส าคญัในเร่ืองของความเช่ือถือในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือบา้น
บวัหลวง โดยผลการพิจาณาอนุมติัของพนกังานตรงตามท่ีแจง้ไว ้พนกังานผูใ้ชบ้ริการมีความสนใจ เอาใจใส่เป็น
อยา่งดีกรณีมีขอ้สงสยัอะไรเก่ียวกบัการขอสินเช่ือ แจง้ข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีโปรโมชัน่อะไรใหม่ๆ ความลบั
จะไม่ถูกเปิดเผยเม่ือในบริการสินเช่ือบา้นบวัหลวง วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัตรงตามท่ีไดป้รารถนาเอาไว ้มีความยื่น
หยุ่นในดา้นของเอกสารสามารถพิจารณาอนุมติัไม่ครบ สามารถพิจาณาไปไดก่้อนค่อยแนบเร่ืองท่ีหลงั ในแผ่นพบั
มีรายละเอียดท่ีสามารถอ่านและเขา้ใจไดง่้าย กลุ่มน้ีมองถึงความส าคญัในทุกๆ ดา้นเฉล่ียอยู่ในระดบัปานนอ้ย ซ่ึง
จากตวามส าคญัของบริการท่ีไดท้ าการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัเป็นความส าคญัท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างไป
จากกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 นอกจากน้ียงัพบว่าความแตกต่างดา้นของประชากรมีความแตกต่าง คือ คนกลุ่มน้ีมี
จ านวนผูเ้คยใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด สนใจในการซ้ือหลกัประกนัประเภทบา้นเด่ียว เป็นกลุ่มเดียวท่ีมีการกระจายของ
วนัท่ีใชบ้ริการ 
        กลุ่มย่อยที ่3 Rapid คนกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของพนกังานผูใ้หบ้ริการมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อลูกคา้ท่ีมา
ใช้บริการโดยไม่ต่อคิวเป็นระยะยเวลานาน โดยความลับท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในท่ีสาธารณะชน พนักงานผู ้
ใหบ้ริการมีความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการโดยใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน ทั้งยงัสามารถจดจ ารายละเอียดในการขอสินเช่ือ
ได ้และมีความซ่ือสตัยโ์ดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใดๆ ในการติดต่อขอกบัทางธนาคารมีปริมาณลานจอดรถท่ีเพียงพอ
ต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ กลุ่มน้ีมองถึงความส าคญัในทุกๆ ดา้นเฉล่ียอยู่ในระดบัปานมาก ซ่ึงจากตวามส าคญัของ
บริการท่ีไดท้ าการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัเป็นความส าคญัท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากกลุ่มท่ี 1 และ
กลุ่มท่ี 2 นอกจากน้ียงัพบวา่ความแตกต่างดา้นของประชากรมีความแตกต่าง คือ เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนผูเ้คยใชบ้ริการ
มากท่ีสุด จ านวน 131 คน อายปุระมาณ 38-45 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 60,001-80,000 บาท ซ่ึงถา้เปรียบเทียบทั้ง 3 กลุ่มแลว้
กลุ่มน้ีจะมีรายไดม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง 
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สรุปผลการศึกษา 
 
        จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปภาพรวมของลกัษณะคุณภาพในการใหบ้ริการและความส าคญัในการ
ใหบ้ริการ ไดด้งัน้ี 
        คุณภาพในการให้บริการและความส าคญัในการให้บริการต่อการมาใชบ้ริการในดา้นต่างๆ โดยรวมอยู่ใน
เกณฑม์าก ซ่ึงผูเ้คยใชบ้ริการมองถึงคุณภาพในการใหบ้ริการและความส าคญัในการใหบ้ริการมากท่ีสุดในดา้นการ
สร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้และบริการดว้ยความรู้ความช านาญ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และการบริการท่ีสามารถเช่ือถือ
และไวว้างใจได ้ค่าเฉล่ีย 3.75 ตามล าดบั และผูเ้คยใชบ้ริการมองถึงคุณภาพในการใหบ้ริการและความส าคญัในการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดในดา้นบริการท่ีเป็นรูปธรรมสามารถจ าตอ้งได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 
ตามล าดบั 

จากการศึกษาใน SEVQUAL Model ทั้ง 5 ดา้น ผูว้ิจยัไดท้ าการวดัระดบั 2 มิติ โดยหาผลส่วนใหญ่ท่ีตอบ
ขอ้ค าถามสูงสุด ดงัน้ี 

คุณภาพในการใหบ้ริการ SERVQUAL Model ความส าคญัของบริการ 

ท าเลท่ีตั้งของธนาคาร Tangibles พนกังานกล่าวค าทกัทานดว้ยวาจาสุภาพ 

การบริหารงานมีความน่าเช่ือถือ Reliability ราคาประเมินมีความน่าเช่ือถือ 

มีความยดิหยุน่ในการยืน่เอกสาร Responsiveness มีปริมาณพนกังานท่ีเพียงพอ 

ระบบป้องกนัความปลอดภยั Assurance ความลบัไม่ถูกเปิดเผย 

สามารถเรียกใชบ้ริการออกสถานท่ี Empathy สามารถเรียกใชบ้ริการออกสถานท่ี 

 จากตารางจะเห็นไดว้า่ทั้ง 2 มิติ ใน 4 ดา้นแรกมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั มีส่ิงท่ีน่าสนใจอยูจุ่ดหน่ึง 
ในดา้นท่ี 5 Empathy คุณภาพบริการในการใหบ้ริการและความส าคญัของบริการ ผูรั้บบริการไดรั้บตรงกนั ตอนน้ี
ธนาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่สีลมตอบโจทยลู์กคา้เพียงแค่หน่ึงดา้น ดา้น Tangibles จะเห็นไดว้า่ความส าคญัของ
บริการคือพนกังานกล่าวค าทกัทานดว้ยวาจาสุภาพ แต่ดา้นคุณภาพบริการคือท าเลท่ีตั้งของธนาคาร ดา้น Reliability 
ผูรั้บบริการเช่ือถือในราคาประเมิน แต่คุณภาพบริการคือการบริหารงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ ดา้น Responsiveness 
ความส าคญัคือจ านวนปริมาณพนกังานมีเพียงพอต่อผูรั้บบริการโดยไม่ตอ้งรอคิวนาน แต่ดา้นคุณภาพบริการคือ
ความยืดหยุ่นในการยื่นเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบสามารถพิจารณาไปก่อนได ้และดา้น Assurance ความส าคญั
คือความลบัจะไม่ถูกเปิดเผยเม่ือมาใช้บริการกบัทางธนาคารกรุงเทพส านักงานใหญ่สีลม เช่น โฉนดท่ีดิน บัตร
ประชาชน ฯลฯ แค่คุณภาพบริการคือธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งน้ีจะมีการพฒันา
คุณภาพในการให้บริการในปัจจุบนัให้ตรงตามความส าคญัของผูรั้บบริการท่ีพ่ึงปรารถนาเพ่ือท่ีจะท าให้ธนาคาร
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เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กร ในการดึงดูดลูกค้าให้มารับบริการกับธนาคาร อีกทั้ งยงัสามารถทราบถึง
ขอ้บกพร่องต่างๆท่ีธนาคารพ่ึงประสบปัญหาอยูใ่นขณะน้ี 

ข้อเสนอแนะ 

        จากผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของคุณภาพบริการกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากข้ึน
และยงัน าลกัษณะคุณภาพบริการและความส าคญัของบริการมาแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมเฉพาะของกลุ่มในแต่ละ
กลุ่มมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ช่วยท าให้ผูวิ้จัยง่ายแก่การน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละส่วนไดง่้ายข้ึนเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมปริมาณลูกคา้ต่อไป จากขอ้มูลจะ
เห็นไดว้่ากลุ่มลูกคา้มีความตอ้งการไดรั้บบริการท่ีเหนือความคาดหมาย โดยในดา้นของพนักงานควรตอ้งมีการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การพูดจาดว้ยค าพูดท่ีเหมาะสม หรือไม่อาจเกิดจากปริมาณพนกังานมีไม่เพียงพอ ตอ้งมีการรับ
สมคัรพนกังานเพ่ิม หรือพนกังานท่ีมีอยู่ยงัมีศกัยภาพไม่เพียงพอ ควรจะมีการจดัฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
ความสามารถใหก้บัพนกังาน ในดา้นของขั้นตอนในการพิจารณาควรจะลดขั้นตอนในการพิจารณาเพ่ือลดระยะห่าง
เก่ียวกบัขั้นตอนการพิจารณา 
        การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาคุณภาพการให้บริการและความส าคญัของการให้บริการดา้นสินเช่ือประเภท
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้นสินเช่ือโดยรวมทุกประเภท และท าการศึกษา
นอกเหนือจากท่ีไดท้ าการศึกษามา เช่น แรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ รวมถึงทศันคติต่างๆ เพ่ือน าผล
วิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ใหมี้ความเหมาะสมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมถึง
การเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในคุณภาพบริการกบัความจงรักภักดีของลูกค้า 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวถิี 

the relationship between customer satisfaction with service quality and customer loyalty 
at the Siam Commercial Bank Public Company Limited,  Rajavithi Hospital branch 

หนึ่งฤทัย โพธ์ินอก และดร. องัศุธร ศรีสุทธิสอาด 
Nuengruethai Phonok and Dr. Angsuthon Srisuthisa-ard 

  
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการ ความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย
สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
Independent Sample t-test, One-way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการโดยรวมส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผลการทดสอบดา้นรูปลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ทั้ง 5 ดา้น ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ และผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ของลูกคา้ 
พบว่า จ านวนคร้ังเฉล่ียในการใช้บริการต่อเดือนและ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้   

Abstract 
The purposes of this research was to study the relationship between service behavior, customer satisfaction with 
service quality and customer loyalty at the Siam Commercial Bank Public Company Limited,  Rajavithi Hospital 
branch. The sample consisted of 200 branch customers responding a questionnaire. Descriptives (i.e., frequency, 
percentage, mean, standard deviation) were analyzed. ANOVA and linear correlation were used to test the 
hypotheses. The study found that customer satisfaction on five service quality dimensions generally affected on 
customer loyalty. Specifically, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy correlated with 
customer loyalty. The results of the study also showed that the average number of branch visits and a reference for 
service decision impacted customer loyalty.   
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1. บทน า 

     ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เป็นอีกหน่ึงสาขาของธนาคาร เร่ิมเปิดท าการเม่ือ
วนัท่ี 26 มีนาคม 2527  ตั้งอยู่เลขท่ี 2 อาคารสิรินธร ชั้น 1 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 เปิดท าการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ในช่วงเวลา 8.30 ถึง15.30 น. มีเคาน์เตอร์บริการทั้งหมด 11 เคาน์เตอร์บริการ 
มีจ านวนพนกังานค่อยใหบ้ริการในปัจจุบนัทั้งส้ิน 17 คน เป็นธนาคารท่ีใหบ้ริการทางการเงินท่ีครบวงจรชั้นน าของ
ประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างครบถว้น ครอบคลุมการใหบ้ริการทาง
การเงินส าหรับลูกคา้บุคคล มีจ านวนลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดาท่ีเปิดบญัชีทั้งส้ิน 17,593 ราย  
     ในปัจจุบนังานธนาคารมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือ
การใหบ้ริการอ่ืนๆทางการเงิน เพ่ือสร้างความประทบัใจ  ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้มากท่ีสุดและเม่ือลูกคา้เกิดความ
พึงพอใจ ส่งท่ีส่งผลต่อมาคือการแนะน าและการกลบัมาใหบ้ริการอีกคร้ัง ท าใหธ้นาคารมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ดงันั้น
ธนาคารหลายแห่งทั้งรัฐและเอกชนจึงตอ้งพยายามพฒันากลยุทธ์การแข่งขนั เพ่ือรักษาลูกคา้และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ฐานลูกคา้จากเดิมดว้ยของธุรกิจท าให้ กลยุทธ์การให้บริการมีการเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นการดูแล
ลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั เพราะในปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกมากมายท่ีจะเลือกใชบ้ริการ จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ มุ่ง
ท่ีจะเนน้ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการและการสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้สูงสุด เพ่ือรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนั เพ่ิม
ลูกคา้รายใหม่ รักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดของธนาคารตนเองไวแ้ละจากสภาวะแวดลอ้มทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ธุรกิจสถาบนัการเงินต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงยิ่งข้ึน ถึงแมว้่าในปัจจุบนั
ตวัเลขของลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีใหม่กบัธนาคารไทยพาณิชยส์าขาโรงพยาบาลราชวิถีจะมีการเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง 
และตวัเลขการใชบ้ริการของลูกคา้กย็งัลดลงถึง 1.6 % จากปีก่อนดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนลูกคา้ในปัจจุบนั 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 สิงหาคม 2558 
ลูกคา้ใหม่  1,785 1,704 988 
การใชบ้ริการของลูกคา้ในสาขา 30.6% 30.6% 29.0% 

      
     นอกจากตวัเลขของการใหบ้ริการและการเปิดบญัชีท่ีลดลง ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมายงัเกิดกรณีลูกคา้ร้องเรียนการ
ปฏิบติังานของสาขาถึง 2 กรณีไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการให้บริการของพนกังานและขอ้จ ากดัต่างๆของธนาคาร 
จากกรณีดงักล่าวส่งผลกระทบธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาโรงพยาบาลราชวิถี สาขาจึงไดพ้ยายามพฒันาและปรับปรุง
การใหบ้ริการลูกคา้ โดยเนน้การให้บริการท่ีค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงความพึงพอใจในการบริการ
ของธนาคารมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัของความกา้วหนา้ขององคก์ร
คือการไดรั้บผลก าไรจากการด าเนินงาน และผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการน า
ขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาใหบ้ริการคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาโรงพยาบาลราชวิถีเพ่ือใหลู้กคา้
เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด อนัจะท าให้เป็นการรักษาลูกคา้ให้อยู่กบัธนาคารตลอดไป และธนาคารจะเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน 
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     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของลูกคา้ เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการ
ของสาขาใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกล
ยทุธ์ในการด าเนินงานของสาขาเพ่ือใหต้รงตามเป้าหมายของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ต่อไป    
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ Parasuraman, Zeithaml& Berry 
(Parasuraman, Zeithaml& Berry, 2010 ; Lovelock, 2011 อ้างถึงใน ชัชวาล ทัตศิวชั)   
      1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ เป็นส่ิงท่ีสัมผสัได ้มีลกัษณะกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชดั 
เช่น สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร เอกสาร และในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้สามารถช่วยให้ลูกคา้รับรู้การ
บริการท่ีตั้งใจของพนกังานไดช้ดัเจน  
      2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ การให้บริการของพนักงานต้องมีความสามารถในการส่ือสารให้กับ
ผูรั้บบริการ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสม ่าเสมอ ทาให้ผูรั้บบริการรู้สึกไดว้่าไวว้างใจ และไดรั้บการ
บริการท่ีน่าเช่ือถือ  
     3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบ้ริการของพนกังานดว้ยความสามารถในการบริการดว้ยความเต็ม
ใจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง ทนัท่วงทีผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว  
     4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) คือ การให้บริการของพนกังานท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถในการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีในการให้บริการแก่ผูรั้บบริการเพ่ือให้เกิดความ
ไวว้างใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง  
      5. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ การใหบ้ริการของพนกังานท่ีมีความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ ตาม
ความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั 
     2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความจงรักภักดี  ของ Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) โดยมีกรอบ
แนวคิดเก่ียวกบั การวดัความตั้งใจของผูรั้บบริการ (Behavioral Intentions) ซ่ึงสามารถน าไปใชพิ้จารณาวดัวา่ลูกคา้มี
ความจงภกัดีกบัองคก์รธุรกิจท่ีใชบ้ริการอยูม่ากนอ้ยเพียงใดไดเ้ช่นกนัซ่ึงประกอบดว้ยมิติ 4 มิติ ไดแ้ก่ 
         1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications)  
         2. ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Intention) 
         3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา (Price Sensitivity) 
        4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior)  
2.3  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
     อนพชั ทวีเมือง (2555) อิทธิพลของภาพลกัษณ์และความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสินกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 คน เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ อิทธิพล
ของภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี และอิทธิพลของความพึงพอใจในการให้บริการท่ีมีผลต่อความจงรัก
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
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ลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการใหบ้ริการของพนกังานมีมาตรฐานแต่งการสุภาพเรียบร้อย สะอาด ปัจจยัในเร่ือง
ของความน่าเช่ือถือ ความมัง่คงของธนาคารภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กส่็งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้เช่นกนั 
 
3. วธีิการศึกษา 
      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราช

วิถี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มลูกคา้บุคคลซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 17,593  คน (ขอ้มูลจากธนาคารไทย

พาณิชยส์าขาโรงพยาบาลราชวิถี ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2558) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเปิด

บญัชีกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากร

ทั้งหมด 17,593 คน เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan (1970) แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีก าหนด ผูวิ้จยัจึงเลือกเก็บจาก ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 93.11% ได้

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน โดยการเก็บขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีแบบโควตา้ (Quota Sampling) 

เป็นการสุ่มอย่างง่ายโดยการแลกแบบสอบถามให้แก่ลูกคา้ท่ีมีบญัชีกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน )สาขา

โรงพยาบาลราชวีถี 

ประเภทกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน(คน) จ านวนท่ีเกบ็
แบบสอบถาม(คน) 

Private 17 1 
Affluent A,B 90 1 
Aspiring Aff 231 3 

Mass A 497 5 
Mass B 3,401 38 

Lower Mass 13,357 152 
รวม 17,593 200 

 
     จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย xˉ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับขอ้มูลของ
แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และระดบัความเห็นดว้ยเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานและความตั้งใจในการ 
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s 
Product Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการกบั
ความจงจงรักภกัดีของลูกคา้โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัและทิศทางสมัพนัธ์  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
        4.1 ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการผลการศึกษาพบว่า ดา้นการดูแลเอาใจใส่และดา้นการให้ความ
มัน่ใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.23 รองลงมาดา้นความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ มี
เฉล่ียเท่ากบั 4.13 และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นรูปลกัษณ์ของธนาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ตามล าดบั 
        4. 2 ระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในดา้นการบอกต่อมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.09 รองลงมาคือดา้นการใชบ้ริการซ ้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีคือดา้นความอ่อนไหวต่อราคาเท่ากบั 3.79 ตามล าดบั 
        4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ พบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยรวมส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในคุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (สาขา) โรงพยาบาลราชวิถี 

สมมติ
ฐานท่ี 

H0 : ตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเสน้
กบัตวัแปรตาม 

ค่าระดบั 
นยัส า 
คญั 

ค่า Pearson 
Correlation 

(r) 

ค่า r2 ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ค าถามท่ีเป็นตวัแปรตน้ ค าถามท่ีเป็นตวัแปร
ตาม 

1 
 

 

 ดา้นรูปลกัษณ์ของ
ธนาคาร 

ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ 

0.000 0.602 0.362 [x] ไปทางเดียวกนั 
[ ] สวนทางกนั 

2 ดา้นความเช่ือถือ ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ 

0.000 0.662 0.438 [x] ไปทางเดียวกนั 
[ ] สวนทางกนั 

3 ดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ 

ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ 

0.000 0.649 0.421 [x] ไปทางเดียวกนั 
[ ] สวนทางกนั 

4 ดา้นความมัน่ใจ ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ 

0.000 0.561 0.314 [x] ไปทางเดียวกนั 
[ ] สวนทางกนั 

5 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ 

0.000 0.659 0.434 [x] ไปทางเดียวกนั 
[ ] สวนทางกนั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
         1. การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา 
โรงพยาบาลราชวิถี โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในดา้นความมัน่ใจและการดูแลเอาใจใส่มากท่ีสุด รองลงมา
คือดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และนอ้ยท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์ของธนาคาร  
        เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจในเร่ืองพนกังานมีการแต่งการท่ีสุภาพเรียบร้อยมากท่ีสุด รองลงมาคือการมีป้ายบอกจุดใหบ้ริการท่ีชดัเจน
สาขา การท่ีสาขามีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการและสาขามีการตกแต่งท่ีทนัสมยั สวยงานสะดุดตา
เม่ือพบเห็น และโดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองของส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของธนาคารมี
คนชดัเจนเขา้ใจไดง่้าย 
        เม่ือพิจารณาดา้นระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจในเร่ืองสาขาสามารถเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นอย่างดีและพนกังานให้บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า
มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนกังานบริการดว้ยความจริงใจและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ พนกังานให้บริการ
แก่ลูกคา้ดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองสาขามีการแสดงอตัรา
ดอกเบ้ีย/ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งใหลู้กคา้ทราบ 
        เม่ือพิจารณาดา้นระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองลูกคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในเร่ืองของพนกังานสามารถใหข้อ้มูล และใหค้วามกระจ่างในขอ้มูลท่ีลูกคา้สงสัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การท่ีพนกังานมีความสนใจและกระตือรือร้นในการช่วยแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ การมีระบบการให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินท่ีสะดวกและรวดเร็วและพนักงานสามารถตอบสนองต่อปัญหาของลูกคา้ไดท้นัที และพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุดในเร่ืองพนกังานใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว  
        เม่ือพิจารณาดา้นระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นความมัง่ใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ
ในเร่ืองพนักงานให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์และสาขามีระบบความปลอดภัยท่ีชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
พนกังานให้บริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี พนกังานให้บริการดว้ยความสุภาพ และนอ้ยท่ีสุด
ในเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูล 
        เม่ือพิจารณาดา้นระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการดูแลเอาใจใส่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอในมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังานใหเ้กียรติ และเคารพในศกัด์ิศรีของลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานใหก้ าลงัใจแก่ลูกคา้
ทุกคร้ังท่ีมีปัญหา พนกังานดูแลเอาใจใส่ และสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ และนอ้ยท่ีสุดเร่ืองพนกังานรับฟัง
ปัญหา ความตอ้งการของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการและพนกังานเปิดโอกาสใหลู้กคา้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการ 
        2. การวิเคราะห์ระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา รพ ราชวิถี 
        เม่ือต่อเม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ จะบอกต่อการบริการท่ีดีของสาขาใหก้บัผูอ่ื้นและจะใชบ้ริการของสาขาน้ี
ต่อไปในอนาคตมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือเม่ือพบปัญหาจะแจง้ใหพ้นกังานทราบโดยตรง เพ่ือใหเ้กิดการปรัง
ปรุงท่ีดีข้ึน จะชกัจูงคนรู้จกัใหม้าใชบ้ริการมี  โดยจะแนะน าการบริการของสาขาน้ีใหก้บัผูอ่ื้น จะพิจารณาเลือกสาขา
เป็นท่ีแรกเม่ือตอ้งการใชบ้ริการ ท่านยงัคงใชบ้ริการของสาขาน้ีอยูถึ่งแมท่ี้อ่ืนจะมีขอ้เสนอท่ีดีกวา่ ยงัใชบ้ริการสาขา
น้ีถึงแมจ้ะพบปัญหาในการใหบ้ริการ จะใชบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา รพ.ราชวิถีถึงแม้
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จะมีการปรับราคาค่าธรรมเนียมข้ึน  และนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง เม่ือพบปัญหาจะไม่กล่าวถึงหรือแจง้ให้พนกังานทราบ 
ตามล าดบั 
        3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา รพ.ราชวิถี 
        ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยรวมส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผลการทดสอบดา้น
รูปลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ทั้ง 5 
ดา้น ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
         การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ของลูกคา้ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา รพ.ราชวิถี 
        ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ของลูกคา้ พบว่า 
จ านวนคร้ังเฉล่ียในการใช้บริการต่อเดือนและ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ มีผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้   
 
ข้อเสนะแนะในการน าผลไปใช้ 
        คุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี โดยรวมอยู่ในระดบัดี
มาก เม่ือพิจารณาเป็นราบดา้นแลว้ พบว่าดา้นความมัน่ใจและการดูแลเอาใจใส่มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และนอ้ยท่ีสุดคือ รูปลกัษณ์ของธนาคาร  ดงันั้นสาขาควรปรับปรุงในเร่ืองของ
อาคารสถานท่ีของสาขา การแต่งานของพนกังานใหมี้ความเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อยเพ่ือความรู้สึกพึงพอใจของ
ลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ธนาคารควรปรับปรุงในเร่ืองความสม ่าเสมอ และคุณภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ดา้นการตอบสนองควรปรับปรุงในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน มีการฝึกพนกังานให้สามารถ
ตอบค าถามหรือขอ้สงสยัของลูกคา้ไดอ้ยา่งไม่ติดขดัความไปถึงการลดการท างานของพนกังานใหผ้ิดพลาดนอ้ยท่ีสุด
เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัสาขา  
        ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ตามความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าลูกคา้มีพฤติกรรมเร่ืองการร้องเรียนต ่าท่ีสุด ซ่ึงอาจส่งผล
เสียต่อองค์กรเน่ืองจากเม่ือเกิดปัญหาหลายคร้ังเขา้จะท าใหลู้กคา้เปล่ียนความรู้สึกท่ีเคยพึงพอใจในคุณภาพบริการ
เป็นความไม่พอใจและลดความจงรักภกัดีท่ีเคยมีต่อสาขา ดงันั้น ควรมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถพูดคุยและว่า
กล่าวตกัเตือนถึงคุณภาพการบริการ เพ่ือเป็นการหาขอ้มูลน ามาปรับปรุงและพฒันาการบริการใหท้นัถ่วงที 
        ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
        1 งานวิจยัใจคร้ังน้ีศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี แต่เน่ืองจากการท าวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือลูกคา้ท่ียงัคงกลบัมา
ใชบ้ริการท่ีสาขา จึงไม่สามารถสะทอ้นถึงความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่กลบัมาใชบ้ริการในสาขา ดงันั้นการ
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีแตกต่างและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ควรมีการสอบถามไปยงักลุ่มลูกคา้ดงักล่าวเพ่ิมเติม 
อนัจะเป็นประโยชนใ์หแ้ก่องคก์รมากข้ึน 
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        2 กาวิจัยในคร้ังยงัคงใช้เคร่ืองมือแบบ พ้ืนฐานในการท าวิจัย ท าให้ข้อมูลท่ีได้อาจไม่ชัดเจนหรือเจาะลึก
เท่าท่ีควร ในคร้ังต่อไปควรเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีละเอียดกว่าเคร่ืองมือในคร้ังน้ีเช่น Regression 
Analysis เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละดา้นอย่างชดัเจนว่าดา้นใดส่งผลมากนอ้ยเพียงใดต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ และเพ่ือเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
                3 การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional data) เพ่ือ
ตรวจสอบตวัแปรตน้คือความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ว่าส่งผลกบัตวัแปรตามคือความจงรักภกัดีของลูกคา้
หรือไม่ ดงันั้นการท างานวิจยัในคร้ังต่อไปควรเลือกใหก้ารเก็บขอ้มูลแบบ longitudinal data analysis คือการติดตาม
บนัทึกขอ้มูลของความพึงพอใจในคุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ โดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลตวัแปลตน้
ก่อนการเกบ็ขอ้มูลตวัแปลตาม      
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพร้อมของลูกคา้ ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัความพร้อมของลูกคา้กบัปัจจยัระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อ
การสมคัรใชบ้วัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง ของธนาคารกรุงเทพ สาขาสุพรรณบุรี ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน วเิคราะห์หาค่าสถิติ ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะห์สัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีมี
ความส าคญัต่อการรู้จกับวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารแนะน า ดา้นความสมัพนัธ์ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง มีขอ้มูลสนบัสนุนวา่ พนกังานประจ าธนาคาร
แนะน าและใหค้วามรู้ความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ค ำส ำคญั: ระดับความพร้อมของลกูค้า, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, บัวหลวงเอม็แบงก์กิง้ 
 

Abstract 
     The objectives of this research project are to study on the levels of readiness and importance of elements of  marketing 
mix, and to examine correlations of readiness of customers and importance of marketing mix elements to the application 
for Bualuang MBanking service by Bangkok Bank, Suphanburi Branch. A set of questionnaire is used as the tool for 
collecting the desired data from 200 samples. The data are analyzed for statistical values, namely, frequencies, 
percentages, means, standard deviations, and statistical values from One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Linear 
Correlation Coefficient Analysis techniques. The findings from the study reveal that the important source of information 
that enables the samples to know Bualuang MBanking service is the employee of the bank. As for the correlations 
between the elements of marketing mix and the samples’ decisions to apply for the service, it is revealed that marketing 
mix elements affect the samples’ decisions to apply for the service. It is evidenced that the bank employees’ 
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recommendations, and fast and accurate public relations and promotion activities have significant effects on  the samples’ 
decisions to apply for Bualuang MBanking service with the statistical significance level of 0.05.    
Keywords: Readiness Level of Customer, Service Marketing Mix Elements, Bualuang MBanking  

1. บทน า 
     จากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลกปัจจุบนัท าใหผู้บ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตไป
ดว้ย หน่ึงในนั้นคือการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กบัธนาคาร ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างธนาคารต่างๆ เพ่ือตอบโจทยค์วามต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยมีการน าเทคโนโลยีต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบริการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใน
การรับบ ริการต่างๆ  ซ่ึ งห น่ึงในนั้ น คือการเพ่ิมช่องทางการให้บ ริการการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ โมบายแบงกก้ิ์ง 
     ในปี 2557 ธนาคารกรุงเทพได้พัฒนาช่องทางใหม่ในการให้บริการทางการเงิน “บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง” 
(Bualuang MBanking) หลงัจากเล็งเห็นแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าท่ีนิยมท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
ออนไลน์มากยิ่งข้ึน ประกอบกบัจ านวนผูใ้ชส้มาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จึงไดพ้ฒันาบริการ ‘บวั
หลวง เอม็แบงกก้ิ์ง’ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางใหม่ท่ีลูกคา้จะสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินไดอ้ย่างสะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน “บวัหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง” (Bualuang MBanking) ช่วยให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดง่้ายๆ เพียง
ปลายน้ิวสมัผสัผา่นสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ไดทุ้กท่ีทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยครอบคลุมบริการโอนเงิน บริการ
ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี และบริการช าระค่าสินคา้และบริการต่างๆ โดยธนาคารได้
ออกแบบ ‘บวัหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง’ ให้มีเมนูการใช้งานท่ีง่ายไม่ซับซ้อน และมีความปลอดภยัสูง ช่วยเพ่ิมความ
สะดวกสบายแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา
ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทยชี์วิตคนยุคใหม่ในทุกรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีต้องการความรวดเร็วและคล่องตัว 
(ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), 2558) 
     ความส าคญัของงานวิจยั  การท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านช่องทางบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธนาคารค่อนขา้งมาก จึงควรท่ีจะสร้างการเจริญเติบโตใหก้บัธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือ
รองรับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัท่ีจะเป็นยุคดิจิตอลมากยิ่งข้ึน ตอ้งหาวิธีในการตอบสนองความ
ตอ้งการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑข์องธนาคาร หรือฟังกช์ัน่การใชง้านเก่ียวกบัระบบ
ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการรักษาลูกคา้เก่า และขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหม้ากยิ่งข้ึน อีกทั้งการแข่งขนัท่ีรุนแรง
มากยิ่งข้ึนในธุรกิจธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ หากธนาคารหยุดน่ิงจะท าใหคู่้แข่งนั้นสามารถพฒันาและกา้วน าไปไกล 
อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อรายได ้และกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปของธนาคารอย่างมาก ผูศึ้กษาจึงตอ้งศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ระดบัความพร้อมกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการสมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางปฏิบติั พฒันาการ
ให้บริการธุรกรรมผ่านบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงให้ง่าย สะดวกรวดเร็ว น าขอ้มูลไปพฒันาระบบรักษาความปลอดภยั
การใหบ้ริการธุรกรรมผ่านบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง และน าขอ้มูลไปใชใ้นการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์เพ่ือเพ่ิมลูกคา้ ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดท้ าการศึกษาจะมีประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อธนาคารผูใ้หบ้ริการ ในการน าผลวิจยัไปใชพ้ฒันา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
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สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธนาคาร รวมถึงการขยายฐานลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านบวั
หลวงเอม็แบงกก้ิ์งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 แนวคิดเก่ียวกบัขั้นความพร้อมของลูกคา้ 
     การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดนั้นจะตอ้งข้ึนอยู่กับลกัษณะของกลุ่มผูรั้บสาร และปัญหาทางการตลาด
ลกัษณะของสินคา้ เราสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ย่างเหมาะสมใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ระดบัความพร้อมของผู ้
ซ้ือมีส่วนในการพิจารณาเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดดว้ยเช่นกนั โดยระดบัความพร้อมของผูซ้ื้อ หรือท่ี
เรียกว่า (Buyer Readiness Stage) ไดแ้ก่ ระดบัการสร้างความรู้จกั ระดบัการสร้างความเขา้ใจ ระดบัการสร้างความ
เช่ือมัน่ ระดบัการสัง่ซ้ือ และระดบัการซ้ือซ ้า จะเลือกเคร่ืองมือ ดงัน้ี (อา้งถึงใน สิริพนัธ์ วงศอิ์นทวงั, 2557)      

1. การรู้จกั (Awareness) การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสริมการขายมีบทบาทส าคญัมากเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาก เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีสร้างใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑ ์

2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริโภค กลยุทธ์การโฆษณา
และการขายโดยใชพ้นกังานขายมีความส าคญัในการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งได ้

3. ความเช่ือมัน่ (Conviction) การสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจกบัผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลอย่างมากจากการขายโดยพนกังานขาย และไดรั้บอิทธิพลอย่างนอ้ยจาก
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

4. การสั่งซ้ือ (Ordering) การท่ีลูกคา้จะท าการสัง่ซ้ือไดน้ั้น กลยทุธ์ท่ีน ามาใชไ้ดดี้ คือ การขายโดยพนกังาน
ขาย และการส่งเสริมการขาย เพราะเป็นการกระตุน้ ณ จุดซ้ือท าใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือในทนัที 

5. การซ้ือซ ้ า (Reordering) เป็นขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายตอ้งการมากท่ีสุด และกลยุทธ์ท่ีม่ีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือซ ้า คือ การขายโดยพนกังานขาย และการส่งเสริมการขายรวมทั้งการโฆษณาท่ีช่วยเตือนความทรงจ า 
        ในขั้นตอนแรก (ขั้นท่ี 1, 2, 3) ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิผล
สูงสุด ส่วนขั้นตอนหลงันั้น (ขั้นท่ี 4, 5) การขายโดยพนกังานขายและการส่งเสริมการขายจะมีประสิทธิผลสูงสุด
เช่นกนั 
     2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
     ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้โดยบริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ( Kotler, 1997 
อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552) ประกอบไปดว้ยปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้อใจ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ประกอบดว้ยสินคา้บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือ
บุคคล  

2.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ สูงกว่าราคาของผลิตภณัฑ์นั้น ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่านกัการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ย ลดตน้ทุน
การซ้ือหรือท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ         
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2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์และบริการ จากองค์กรไปยงัตลาด กลยุทธ์ของ
นักการตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น 
สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ท าใหสิ้นคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปไวบ้นชั้นวางของใน
ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับ
ขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจ
ใชเ้พียงหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู่์แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

2.5 บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

2.6 กระบวนการจดัการ (Process Management) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการบริการให้กบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว
และประทบัใจ (Customer Satisfaction) 

2.7 การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)  
     3. แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 
     การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆ ทางเลือกท่ี
ไดพิ้จารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั 
การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั  
     Barnard (Barnard, 1938) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ 
ใหเ้หลือทางเลือกเดียว"  
     Kotler (2003: 200-209) ไดแ้บ่งขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) 
การตระหนักถึงความต้องการ 2) การค้นหาขอ้มูลข่าวสาร 3) การประเมินทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือและ 5) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนเป็นเวลานานกว่าท่ีจะมีการซ้ือจริง
และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือตามมาอีกดว้ย 
      

3. วธิีการศึกษา 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ สาขาสุพรรณบุรี ท่ียงัไม่เคยมีการสมคัรใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางธนาคารผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์แบงกก้ิ์ง จ านวน 667,568 คน (ขอ้มูล ณ มิถุนายน 2558 จากระบบ
สถิติทางสาขาสุพรรณบุรี) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุพรรณบุรี ท่ีไม่เคยสมคัร
ใชบ้ริการธุรกรรมทางธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบงกก้ิ์ง จ านวนประชากร 667,568 คน สามารถก าหนด
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ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงตารางการสุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากับ 95% ภายใตร้ะดับความคาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน เน่ืองจาก
ระยะเวลาท่ีมีขอ้จ ากดัของเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน มี
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±5.96% การลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการประยุกต์ใชส้ถิติเชิงอนุมาน
ส าหรับการศึกษาความสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

1. การหาความสัมพนัธ์โดยใช้เคร่ืองมือ Linear Correlation Coefficient จะตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คนข้ึนไป 

2. การหาความสัมพันธ์โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
จะตอ้งมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 20 เท่าของจ านวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดในบรรดาค าถามเชิงลกัษณะท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห ์
     ผูวิ้จยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ี
ประกอบด้วยค าถามปลายปิดท่ีผูวิ้จัยไดส้ร้างข้ึนจากกระบวนการศึกษาคน้ควา้และหาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 
รวมถึงแบบสอบถามจากแนวคิดงานวิจยัใกลเ้คียงท่ีไดมี้ผูท้  าการวิจยัก่อนหนา้แลว้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้จกั ความเขา้ใจ ความเช่ือมัน่ในบริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอ็มแบงกก้ิ์ง ประกอบดว้ย
ค าถาม 7 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะ
ทางกายภาพ 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    การศึกษาคน้ควา้ด้วยตัวเองเร่ือง “ศึกษาความสัมพนัธ์ของระดับความพร้อมกบัระดับความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการต่อการสมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งกรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา
สุพรรณบุรี” วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในกรณีท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 
     - ระดบัความพร้อมของลูกคา้กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการสมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง 
     ดา้นการรู้จกับวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง พบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อการรู้จกับวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งเป็นอนัดบั 
1 ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารแนะน า รองลงมาอนัดบั 2 ไดแ้ก่ โฆษณาทางโทรทศัน ์และอนัดบั 3 ไดแ้ก่ เพ่ือน / คนรู้จกั
แนะน า 
     ดา้นความเขา้ใจท่ีมีต่อบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจต่อบริการบวัหลวงเอม็แบงก์
ก้ิงมากท่ีสุดในเร่ือง ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี มีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมาคือเร่ือง ตรวจสอบรายการ
เคล่ือนไหวในบญัชี มีค่าเฉล่ีย 4.18 
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     ดา้นความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในบริการบวัหลวงเอ็ม
แบงก์ก้ิงมากท่ีสุด คือ ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการใชท่ี้ตอ้งใส่รหสัลบั มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมา คือ ความเช่ือมัน่
ในช่วยรักษาขอ้มูลส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 4.09 
     - ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการสมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง  
พบว่า ระดับความส าคัญต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการบัว
หลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ บริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งมีความหลากหลาย 
มีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมา คือ สามารถใชบ้ริการทางการเงินได ้24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 4.32 

ดา้นราคา พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัรใช ้มี
ค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมา คือ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีในการสมคัรใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.29 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ สามารถใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงก์
ก้ิง ไดทุ้กท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัท์เช่ือมต่อการใช้งานท่ีครอบคลุม มีค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมา คือ สามารถสมคัรใช้
บริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งไดท่ี้ธนาคารกรุงเทพทุก มีค่าเฉล่ีย 4.22 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ มีการจดัการตลาดเชิงเหตุการณ์ให้
ลูกคา้เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ท่ีดีและมอบของขวญัต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา คือ 
การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของบริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 3.97 

ดา้นบุคลากร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ พนกังานประจ าธนาคารสามารถแนะน าและให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมา คือ พนกังาน
ไดส้าธิตวิธีการใชง้านท่ีท าใหท่้านเขา้ใจยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.23 

ดา้นกระบวนการ พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ มีขั้นตอนระบบการป้องกนัความปลอดภยั 
เช่น การเขา้รหัสก่อนใชง้านของบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง มีค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ มีขั้นตอนระบบยืนยนัความ
ถูกตอ้งของการท างานทุกคร้ังหลงัใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงคก้ิ์ง มีค่าเฉล่ีย 4.29 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ แอพพลิเคชัน่มีการออกแบบการใช้
งานให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.13 และแอพพลิเคชั่นมีลกัษณะ
สวยงาม ดูทนัสมยั น่าใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.10 

     - ความสัมพนัธ์ของระดบัความพร้อมของลูกคา้กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการสมคัร
ใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ของธนาคารกรุงเทพ สาขาสุพรรณบุรี โดยใชส้ถิติ Linear Correlation Coefficient พบว่า มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และการหาค่า
ความสมัพนัธ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้จกักบัระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง โดยใชส้ถิติ ANOVA พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง มีขอ้มูลสนบัสนุนว่า พนกังานประจ าธนาคารแนะน า
และให้ความรู้ความเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี (Sig. = .003) และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
(Sig. = .041) มีความส าคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
     อภิปรายผล  จากผลการศึกษา ผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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     ดา้นการรู้จกับวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งจากการศึกษาระดบัความพร้อมของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้วั
หลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ดา้นการรู้จกั พบว่า การแนะน าจากพนกังานธนาคารมีผลต่อการรู้จกัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของพรสินี ชนะนิธิธรรม (2555) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ี มีต่อการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์แบงก์ก้ิง (E-Banking) ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีว่าการท่ีพนักงานมีความรู้ ความสามารถในการ
แนะน าเก่ียวกบัการใชบ้ริการท่ีเป็นประโยชน์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการอิเล็กทรอนิกส์แบงก์ก้ิง 
(E-Banking) ของธนาคารกสิกรไทยในระดบัมาก  
     ดา้นความเขา้ใจท่ีมีต่อบวัหลวงเอม็แบงก์ก้ิง จากการศึกษาระดบัความพร้อมของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
สมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ดา้นความเขา้ใจ พบว่า ลูกคา้มีความเขา้ใจต่อบริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งมากท่ีสุดใน
เร่ือง ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชี และตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวในบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เกศวิทู ทิพยศ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน ์
กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีวา่การ การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ือออนไลน ์ดา้น
การบริการพิเศษ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการตรวจสอบรายการบญัชี เช่นบญัชีกระแสรายวนั/ บญัชีบตัรเครดิต และการ
ตรวจสอบยอดเงินท่ีผิดปกติหรือรายงานท่ีผิดปกติในระดบัมาก  
     ดา้นความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง จากการศึกษาระดบัความพร้อมของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
สมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ดา้นความเช่ือมัน่ พบว่า มีความเช่ือมัน่ในบริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งมากท่ีสุด คือ 
ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการใช้ท่ีตอ้งใส่รหัสลบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศวิทู ทิพยศ (2557) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีว่าการ ระบบป้องกนัความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสัก่อนการใชง้าน และการยืนยนัความถูกตอ้ง
ของการท างานหลงัการใช้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ของ
ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน)  
     จากการศึกษาระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการสมคัรใช้บัวหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
     ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองบริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงมีความหลากหลาย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ภัทรวรานนท์ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีผลต่อการเลือกใช้ธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา จงัหวดัขอนแก่น ว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์
ลูกคา้ใหค้วามส าคญัสูงสุด คือมีการบริการท่ีหลากหลาย มีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ ซ่ึงปัจจุบนั
การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า บัวหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง นั้นสามารถ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดห้ลากหลาย เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชี บริการโอนเงินระหว่างบญัชีตนเอง และ
บญัชีบุคคลอ่ืน เป็นตน้ ซ่ึงการท าธุรกรรมผ่านช่องทางน้ีท าให้เกิดความรวดเร็วช่วยลดเวลาในการเดินทางมาท า
ธุรกรรมท่ีธนาคารได ้
     ด้านราคา พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญสูงสุดในเร่ืองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครใช้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศวิทู ทิพยศ (2557) ว่าการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เม่ือสมคัรขอใชบ้ริการ และการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีในการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์
ของธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
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     ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัสูงสุดในเร่ืองสามารถใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ไดทุ้กท่ี
ท่ีมีสัญญาณโทรศพัท์เช่ือมต่อการใช้งานท่ีครอบคลุม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรอนงค์ ภัทรวรานนท ์
(2552) ท่ีว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง สามารถ
สมคัรใชบ้ริการไดห้ลายช่องทาง  
     ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัสูงสุดในเร่ือง มีการจดัการตลาดเชิงเหตุการณ์ใหลู้กคา้เขา้
ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ท่ีดีและมอบของขวญัต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรอนงค ์
ภทัรวรานนท์ (2552) ท่ีว่าปัญหาในการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงพบว่าการแจกของรางวลั/ ของสมนาคุณ แก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการจะ
สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
     ดา้นบุคลากร พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ือง พนกังานประจ าธนาคารสามารถแนะน าและให้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้บริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศวิทู ทิพยศ (2557) ว่า
พนกังานมีความเช่ียวชาญในการใหค้ าแนะน า และมีความรับผิดชอบดูแลตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนจบส้ินกระบวนการ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ือออนไลนข์องธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
     ดา้นกระบวนการ พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองมีขั้นตอนระบบการป้องกนัความปลอดภยั เช่น การ
เขา้รหัสก่อนใชง้านของบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรวุฒิ มีชยั (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีว่า ระบบป้องกนั
ความปลอดภัย และกระบวนการรักษาความปลอดภัยมีผลต่อการใช้บ ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ือง แอพพลิเคชัน่มีการออกแบบการใชง้านให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรวฒิุ มีชยั (2555) ท่ีว่า
การท่ีแอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อนมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
       ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี แหล่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อการรู้จกับวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง ไดแ้ก่ พนักงาน
ธนาคารแนะน า ดา้นความสัมพนัธ์ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวั
หลวงเอ็มแบงก์ก้ิง มีขอ้มูลสนบัสนุนวา่ พนกังานประจ าธนาคารแนะน าและให้ความรู้ความเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี และการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีความส าคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิง ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
  จากการศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ของระดบัความพร้อมกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ต่อการสมคัรใชบ้วัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี” 
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ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นการกระตุน้การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งท่ีเพ่ิมข้ึนใน ดงัน้ี 
     1. การเพ่ิมระดบัความพร้อมดา้นการรู้จกัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชโ้มบายแบงกก้ิ์ง โดยผ่านพนกังานของ
ธนาคาร เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ การแนะน าจากพนกังานธนาคารมีผลต่อการรู้จกัมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารควรมี
การจดัอบรมพนกังานในเร่ืองของรายละเอียดการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชโ้มบายแบงกก้ิ์งตั้งแต่ขั้นตอนการ
สมคัร การใชง้าน และความสามารถในการใชง้านผ่านแอพพลิเคชัน่ เพ่ือให้พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้
อย่างถูกตอ้ง โดยให้พนักงานท่ีอยู่หน้าเคาน์เตอร์ ท าการสอบถาม และชักชวนลูกคา้ในการสมคัรใช้บริการ เม่ือ
ลูกคา้มีความสนใจในการสมคัรใช ้ควรจดัให้มีพนกังานเขา้มาคุยรายละเอียดกบัลูกคา้อีกคร้ัง รวมไปถึงเม่ือลูกคา้
เกิดปัญหาในการใชง้าน พนกังานตอ้งสามารถใหค้ าแนะน าการแกปั้ญหาไดท้นัที  
     2. การสร้างความเขา้ใจ เน่ืองจากโมบายแบงก์ก้ิงสามารถให้บริการไดห้ลากหลาย เช่น การตรวจสอบยอดเงิน 
การโอนเงิน การซ้ือขายการลงทุน การช าระค่าบริการต่างๆ อาจจะท าให้ลูกคา้เกิดความสับสนในการใชง้านได ้
ดงันั้นการสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าผ่านพนักงานธนาคารจึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
นอกจากพนกังานขายแลว้ ทางธนาคารควรจะมีการประชาสัมพนัธ์แนะน าผลิตภณัฑผ์่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
เช่น โปสเตอร์ แผน่ผบั และคลิปวีดีโอหนงัสั้นเพ่ือใชป้ระชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซ่ึงถือวา่เป็นช่องทาง
ท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดร้วดเร็ว และทัว่ถึงมากท่ีสุด ส าหรับธนาคารสาขานั้นควรมีการติดส่ือประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็น
ท่ีสะดุดตาลูกคา้ และการวางแผ่นผบัหรือเอกสารประชาสัมพนัธ์การใชง้านบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งในจุดท่ีนัง่รอของ
ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดอ่้านระหว่างท่ีรอท าธุรกรรม และพนกังานหนา้เคาน์เตอร์ควรมีการพูดเชิญชวนให้ลูกคา้ได้
เห็นถึงประโยชนจ์ากการใชง้านผา่นบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งในระหวา่งท่ีท าธุรกรรมใหลู้กคา้ดว้ย 
     3. การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ เน่ืองจากการท าธุรกรรมทางการเงินส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือความปลอดภยัของ
ขอ้มูลลูกคา้ ดงันั้นลูกคา้ส่วนใหญ่จึงนิยมมาท าธุรกรรมดว้ยตนเองท่ีธนาคารโดยตรง แต่ก็มกัจะมีขอ้เสียเร่ืองของ
เวลา ดงันั้นการใชง้านแอพพลิเคชัน่บวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งจึงเป็นการแกปั้ญหาดา้นเวลาใหก้บัลูกคา้ โดยธนาคารควร
มีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ให้สามารถใชง้านไดง่้าย มีขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ีนอ้ยแต่ปลอดภยั เช่นการยืนยนั
รหสัลบัส่วนตวัในแต่ละคร้ังของการใชง้าน เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ ในกรณีท่ีโทรศพัทข์องลูกคา้สูญหายไป 
การเขา้แอพพลิเคชัน่บวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง ดว้ยการยืนยนัรหสัน้ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้มากยิ่งข้ึน 

เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริการบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูศึ้กษามี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบัวหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ การโอนเงิน การซ้ือขายหน่วยการลงทุน หรือการช าระค่าบริการต่างๆ ควรมีการแจง้ผล
ไปยงัลูกคา้ผ่านขอ้ความทางโทรศทัพทุ์กคร้ังท่ีมีการท าธุรกรรมผ่านบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์ง เพ่ือเป็นการยืนยนัความ
ถูกตอ้งของการใชง้านใหก้บัลูกคา้ เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ  
 ดา้นราคา นอกการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการสมคัรใชบ้ริการ และการใชง้านรายปีแลว้นั้น การท าธุรกรรม
ผ่านบวัหลวงเอ็มแบงก์ก้ิงควรมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียม หรือลดค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการต่างธนาคาร เช่น 
ลูกคา้สามารถการโอนเงินต่างธนาคารผา่นบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งโดยฟรีค่าธรรมเนียมได ้1 คร้ังต่อเดือน เป็นตน้ เพ่ือ
เป็นการจูงใจใหลู้กคา้สมคัรใชง้านมากข้ึน 
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 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ควรพฒันาการใชง้านบวัหลวงเอ็มแบงกก้ิ์งให้สามารถท าธุรกรรมทุกประเภทได้
ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ หากมีเหตุจ าเป็นในการท าธุรกรรม 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอกจากการประชาสัมพนัธ์ผ่านพนักงานขาย และส่ือประชาสัมพนัธ์แลว้
ธนาคารควรมีการจดัของสมนาคุณเพ่ือใหท้างสาขาไดน้ ามาจดัการตลาดเชิงเหตุการณ์ใหลู้กคา้เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความเขา้ใจ เช่น การมอบพวงกุญแจท่ีมีลวดลายตามหนา้จอแอพพลิเคชัน่ส าหรับการใชง้าน มอบใหแ้ก่ลูกคา้ท่ี
สมคัรใชบ้ริการคร้ังแรก เพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 ดา้นบุคลากร พนักงานธนาคารควรมีความเต็มใจในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ขอ้มูล การตอบ
ค าถามเร่ืองปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการดูแลลูกคา้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมคัรจนจบส้ินกระบวนการ 
 ดา้นกระบวนการ ควรมีการพฒันาบวัหลวงเอม็แบงกก้ิ์งใหลู้กคา้ทุกระดบัสามารถใชบ้ริการไดง่้าย สะดวก 
และรวดเร็ว มีขั้นตอนในการท าธุรกรรมท่ีไม่ซบัซอ้น แต่ปลอดภยั  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ดูทันสมัย หน้าจอใช้ง่าย หน้าจอหลัก
เปล่ียนแปลงตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวาเลนไทน ์ควรเป็นสีชมพู วนัข้ึนปีใหม่เป็นสีแดง เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 

การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มามีบทบาททุกองคก์าร โดยมุ่งหวงัเพ่ือใหส้มาชิกในองคก์ารปฏิบติังานไดต้าม

วตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิชาชีพสัตวแพทยเ์ป็นอีกวิชาชีพหน่ึงท่ีประสบปัญหาการจดัการดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์การศึกษาวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความ

ผูกพนัต่อองค์การของสัตวแพทยใ์นสถานพยาบาลสัตวโ์ดยศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความผูกพนัต่อ

องคก์าร การศึกษาน้ีใชก้รณีศึกษาสัตวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในสถานพยาบาลสัตวข์องมหาวิทยาลยัภายใตก้าํกบัของ

รัฐบาลและโรงพยาบาลสัตวเ์อกชน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณใชก้ารสุ่มตวัอย่างสัตวแพทยจ์ากสถานพยาบาลสัตว ์

เก็บรวมจากแบบสอบถาม จาํนวน 340 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ียและส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสร้าง

สมการถดถอยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรสนั  

 

คาํสาํคัญ: คุณภาพชีวิตในการทาํงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, สัตวแพทย์, กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

Human Resource Management plays an important role in every organization in order to drive members of organization 

to perform their operation and help firms maximize benefit. Like other organization, animal hospital also encountered 

human resource problem especially in aspect of veterinarian workforce. This study aims investigate the relationship 

between quality of work life and organization commitment in veterinary professions. The study conducted on veterinary 

practice in veterinary teaching hospitals under government-supervision and private animal hospitals. This is quantitative 

research where sampling of 340 veterinarians filling up questionnaires and the data would be analyzed by using mean, 

standard deviation, one way analysis of variance and Pearson correlation coefficient 

 

Keyword:Quality of work life, Organization commitment, Veterinarian, Bangkok    
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บทนํา 

การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)คือการบริหารบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตาม

วตัถุประสงค ์และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์าร โดยบริบทของงานดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคลมีหลาย

งาน ไดแ้ก่การสร้างความผูกพนัต่อองค์การ (Organization commitment) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

(Quality of work life ) โดยมุ่งหวงัเพ่ือใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมีความสุข มีสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน (Work 

life balance หรือ work life effectiveness) คือ มีการกาํหนดเวลาในการดาํเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับงาน

ครอบครัว สงัคมและตนเอง ซ่ึงช่วยใหเ้กิดความอยูดี่กินดีมีความสุขในชีวิต และส่งผลผลกัดนัทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ศยามลและบุญส่ง, 2549) สร้างความมัน่คง

และความกา้วหนา้ขององคก์รและสงัคม (ศิรภสัสร, 2552) 

คนหรือบุคลากรคือปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองคก์ารบุคลากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะอาํนวยและ

สร้างประโยชน์ในกบัองคก์ารไปประสบความสาํเร็จองค์การท่ีมีประสิทธิภาพมกัเกิดจากบุคลากรในองค์การร่วม

ปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขในการทาํงาน มีความสุขและมีความภาคภูมิใจใน

องคก์ารของตนเองซ่ึงหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนในองคก์ารท่ีเรียกวา่คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (เช่ียวชาญ, 2530) 

สังคมไทยปัจจุบนัเป็นสังคมเชิงเด่ียวมากข้ึนมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัในสมยัอดีต สัตว์

เล้ียงไดเ้ขา้เป็นสมาชิกหน่ึงในครอบครัวและมีบทบาทและอิทธิพลในครอบครัวมากข้ึนกล่าวคือ ประชากรไทยได้

เล้ียงสัตวเ์พ่ิมมากข้ึนทาํให้การดูแลสุขภาพสัตวเ์พ่ิมข้ึนจากขอ้มูลในปี 2549 จาํนวนครัวเรือนในกรุงเทพท่ีมีสัตว์

เล้ียง 389,094 ครัวเรือน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2549) ปี 2557 จาํนวนครัวเรือนท่ีมีสัตวเ์ล้ียง 481,342 ครัวเรือน 

(กรมปศุสตัว,์ 2557)ขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่เจา้ของสัตวใ์หค้วามสาํคญัต่อสุขภาพสัตวเ์ล้ียงมากข้ึนในปี 2552 

จาํนวนสถานพยาบาลสัตวห์รือโรงพยาบาลสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบักรมปศุสัตวมี์

จาํนวน 200 แห่ง (ปรเมศ, 2557) ปี 2555 มีสถานพยาบาลสัตวแ์ละโรงพยาบาลสัตวท่ี์ไดรั้บการข้ึนจากกรมปศุสตัว์

จาํนวน 479 แห่งจากการสํารวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียงประมาณ 3,000 ลา้นบาท 

(ปรเมศ, 2557) จากขอ้มูลทั้งหมดพบวา่อุตสาหกรรมสตัวเ์ล้ียงมีการขยายตวัอยูต่ลอดเวลา 

วิชาชีพสัตวแพทย ์ท่ีใหบ้ริการในการรักษาสุขภาพสัตวเ์ล็ก(สุนขัแมวและสัตวพิ์เศษ) จึงเขา้มามีบทบาทในสังคม

เมืองมากข้ึนการขยายตัวของประชากรสัตว์เล้ียง และสถานพยาบาลสัตว์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงการให้

ความสาํคญัต่อสตัวเ์ล้ียงท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความคาดหวงัต่อมาตรฐานการบริการท่ีสูงข้ึน ทาํใหส้ถานพยาบาลสัตวแ์ละ

โรงพยาบาลสตัวจึ์งตอ้งมีการปรับตวัในการใหบ้ริการท่ีมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงไดเ้ช่นการเปิดคลินิกเฉพาะทางการเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมงการรับฝากสัตวป่์วยเป็นตน้ หรือ

การปรับรูปแบบบริการให้สอดคลอ้งกบัสังคมเมืองมากข้ึน เช่นโรงแรมสัตวเ์ล้ียงแท็กซ่ีสําหรับสัตวก์ารบริการ

อาบนํ้าตดัขน ศูนยรั์บฝึกสุนขั การจาํหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง (Pet shop) ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้น สัตวแพทยจึ์งตอ้งมีการปรับตวัทั้งดา้นความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น และการบริการท่ีเนน้ความเอาใจใส่

มากข้ึนเพ่ือใหเ้จา้ของสตัวเ์ล้ียงมีความมัน่ใจและเขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน 

จากขา้งตน้ ส่งผลให้สัตวแพทยต์อ้งทาํงานภายใตภ้าวะกดดนัและเกิดความเครียดจากการทาํงานในมุมมองของ

ผูบ้ริหารสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงซ่ึงคาดหวงัให้บุคลากรสัตวแพทยใ์หบ้ริการอย่างดีท่ีสุด และมีการเสริมแรง เช่น

รูปแบบการทาํงานการไดรั้บค่าตอบแทนสวสัดิการการส่งเสริมฝึกอบรม ซ่ึงลว้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
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ทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์ารอีกทั้งความตอ้งการบุคลากรสัตวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในดา้นสัตวเ์ลก็ (สุนขั แมว 

และสัตวพิ์เศษ )มีเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีบณัฑิตท่ีจบการศึกษากลบัใหค้วามสนใจงานในสาขาอ่ืนมากว่าการตรวจ

รักษาสัตวเ์ล้ียง เช่น พนกังานขายยาและเวชภณัฑ ์ศึกษาต่อ หรือการเปล่ียนไปทาํธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัสายวิชาชีพ 

หรือเปล่ียนรูปแบบจากพนักงานประจาํเป็นรับจา้งในช่วงเวลา(Part time) เพราะรายไดท่ี้สูงกว่าอีกทั้งยงัไม่ต้อง

รับผิดชอบงานเก่ียวกับกับสถานพยาบาลสัตว์หรือโรงพยาบาลสัตว์มากเม่ือเทียบกับสัตวแพทย์ประจาํ ซ่ึงมี

ภาระหน้าท่ีหลกัคือ การตรวจรักษาและงานอ่ืนท่ีได้รับหมาย เช่น งานด้านบริหาร งานด้านวิชาการ เป็นต้น 

นอกจากน้ี สตัวแพทยก์ลุ่มท่ีทาํงานแบบบางช่วงเวลา (Part time) สามารถท่ีใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต 

(Total life space) ไดง่้ายมากข้ึน มีอิสระในการทาํงาน ไม่ผูกมดั และสามารถตดัสินในการเปล่ียนงานหรือโยกยา้ย

ไดง่้ายกวา่กลุ่มท่ีทาํงานประจาํ 

จากการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในวิชาชีพสัตวแพทยผ์ูวิ้จยัสนใจในการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การ และกาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัและคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของสัตวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในสถานพยาบาล

สตัว ์เขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1คุณภาพชีวติในการทํางาน 

     คุณภาพชีวิตในการทาํงานคือการรับรู้สภาพความเป็นอยูห่รือความสุขในการทาํงานดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ผจญ เฉลิมสาร(2540) ไดก้ล่าวถึงคาํนิยามคุณภาพชีวิต (Quality of work life) เป็นองคป์ระกอบหรือมิติหน่ึงท่ี

สาํคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of life) แนวความคิดคุณภาพชีวิตไดก้าํเนิดและแพร่หลายในอุตสาหกรรมมีคาํ

นิยามอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่การสร้างบรรยากาศท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดโดยผา่นการเขา้มามี

ส่วนร่วมกระบวนการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาสาํคญัขององคก์ารหมายถึงการปรับปรุงการบริหารเก่ียวกบั

ทรัพยากรมนุษยโ์ดยก่อใหเ้กิดประชาธิปไตยในการทาํงานเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อองคก์ารคุณภาพชีวิตยงัถูก

มองในมุมท่ีหลายมิติเช่นมุมกวา้งและมุมแคบ 

Walton(1973,อา้งในผจญ เฉลิมสาร, 2552) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงานโดย

แบ่งออกเป็น 8 ประการ คือ 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึงการท่ีผูป้ฏิบัติงานได้รับ

ค่าจา้งเงินเดือนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นๆอยา่งเพียงพอกบัการมีชีวิตอยูไ่ดต้ามมาตรฐาน 

2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) หมายถึงส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ

และทางดา้นจิตใจนัน่คือสภาพการทาํงานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป 

3) เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี (Development of Human Capacities)

งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อยา่งแทจ้ริงและรวมถึงการมี

โอกาสไดท้าํงานท่ีตนยอมรับ 

4) ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน (Growth and Security) กล่าวคือช่วย

เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแลว้ยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้และมีความมัน่คงในอาชีพ 
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5) ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคมของผูป้ฏิบติังาน (Social Integration)หมายความว่างานนั้น

ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆรวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ี

ตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6) ลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalisme) หมายถึงวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมใหเ้กิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรม 

7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space)เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้

ชีวิตในการทาํงานและชีวิตส่วนตวันอกองคก์ารอยา่งสมดุล 

8) ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Social Relevance) ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึกและ

ยอมรับว่าองคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆทั้งในดา้นผลผลิตการจาํกดัของเสีย

การรักษาสภาพแวดลอ้ม 

 

2.2 ความผูกพนัในองค์การ 

     Porter & Steers (1982 อา้งในพชัราภรณ์ ศุภมัง่มี, 2548)ไดก้ล่าวถึงความผูกพนัในองค์การว่าเป็นเร่ืองสาํคญัใน

การบริหารงานเน่ืองจากสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการพยากรณ์การเขา้และลาออกของพนักงานความผูกพนัใน

องคก์ารยงัเป็นแรงผลกัดนัผูป้ฏิบติังานในองคก์ารใหท้าํงานไดดี้กว่าผูไ้ม่มีความผูกพนัในองคก์ารนอกจากน้ีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารยงัเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพขององคก์ารอีกดว้ย 

ความผกูพนัต่อองคก์ารหมายถึงการแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมี

ความเช่ือดา้นทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ารมีความผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 

2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์ารเป็นลกัษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะ

เสียสละอุทิศตนพยายามทาํงานเตม็ความสามารถเพ่ือใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารเป็นลกัษณะท่ีบุคลากรแสดง

ความตอ้งการและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารน้ีตลอดไปมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารมีความภาคภูมิใจ

ในการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

 

2.3 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

วารุณี แดบสูงเนิน(2554) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานความผกูพนัองคก์ารการเสริมสร้างพลงัในงานและ

คุณภาพการใหบ้ริการของพยาบาลระดบัปฏิบติัการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครพบวา่คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน ความผกูพนัองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางและคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีผลต่อความผกูพนั

องคก์ารและเสนอแนะใหส่้งเสริมใหมี้การเรียนรู้ต่อผูป้ฏิบติังานทุกสาขาวิชาชีพเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของเอ้ือ

อารีย ์เพช็รสุวรรณและคณะ (2555) เร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ซ่ึง

พบความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัองคก์ารพบวา่พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลางความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางคุณลกัษณะงานและบรรยากาศองคก์ารอยูใ่นระดบัดี 

และเสนอแนะใหผู้บ้ริหารใหค้วามสาํคญัของการธาํรงรักษาไว ้
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จิรนนัท ์ ศรีจริต (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลศูนยห์าดใหญ่และพบวา่ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลางและหน่วยงานท่ีปฏิบติัมี

ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธิดารัตน ์ศรีกนัทา(2556) ศึกษาเร่ือง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชพบวา่ภาพรวมในคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลวิชาชีพอยูใ่นระดบัปานกลางความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าความเบ่ือหน่ายหน่วยงานอยูใ่น

ระดบัท่ีสูงและพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพกบัความพึงพอใจใน

การทาํงานและความเหน่ือยหน่ายมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช 

ภทัธวิทย ์เงินทอง (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของทนัตแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชนพบวา่ทนัตแพทยใ์น

โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัท่ีสามารถทาํนายคุณภาพชีวิต

การทาํงานของทนัตแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชนไดมี้ 7 ปัจจยัไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์าร ความเป็นอิสระของงาน การ

รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์าร 

สมเกียรติยศ วรเดชและคณะ(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรดา้น

สาธารณสุขโรงพยาบาลกงหลาจงัหวดัพทัลุงพบวา่ รายไดแ้ละความพึงพอใจในการทาํงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ปัจจยัทางดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ โรคประจาํตวั และความสุขในการ

ทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

DH Gardner (2549) ศึกษาเร่ือง ความเครียดในการทาํงานของสตัวแพทยป์ระเทศนิวซีแลนดมี์ปัจจยัทางดา้นอายุ

เพศรูปแบบจาํนวนพนกังานของสถานท่ีทาํงานระดบัความเครียดภาวะซึมเศร้าสาเหตุของการพยายามท่ีจะฆ่าตวั

ตายและสาเหตุของความเครียดผลการสาํรวจพบวา่สตัวแพทยเ์พศหญิงมีความเครียดและภาวะซึมเศร้ามากกวา่เพศ

ชาย สตัวแพทยท่ี์ทาํงานในดา้นสตัวเ์ลก็หรือรูปแบบผสมมีความเครียดมากกวา่สตัวแพทยรู์ปแบบทาํงานอ่ืนๆและ

สตัวแพทยท่ี์มีอายนุอ้ยจะมีความเครียดมากกวา่สตัวแพทยท่ี์อายมุากกวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดในการทาํงาน

ไดแ้ก่ จาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน ความคาดหวงัของเจา้ของสตัวป่์วย และผลท่ีเกิดข้ึนท่ีคาดไม่ถึงท่ีเก่ียวการ

ทาํงาน 

Reza Hosseinabadiและคณะ(2556) ศึกษาเร่ืองThe Effect of Quality Circles on Job Satisfaction and Quality of 

Work Life of Staff in Emergency Medical Serviceพบวา่การนาํQuality circles มาใชใ้นการทาํงานสามารถเพ่ิม

คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจต่องานได ้Quality circle เป็นระบบหน่ึงในการจดัการโดยกบักบัคนท่ีไม่มากมีอยู ่4 

มิติไดแ้ก่ปรับเปล่ียนทศันคติพฒันาตนเองพฒันาทีมงานและการเปล่ียนวฒันธรรมองคก์าร 

 

2.4กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

     จากการรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรเพ่ือใชใ้นการ

กาํหนดกรอบความคิดของความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การของสัตว

แพทยท่ี์ปฏิบติังานในสถานพยาบาลสตัว ์เขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานการศึกษา 

1. สตัวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในสถานพยาบาลสตัว ์เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความผูกพนั

ต่อองคก์ารต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์ารของสตัวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในสถานพยาบาล

สตัว ์เขตกรุงเทพมหานคร 

3. วธีิการศึกษา 

การศึกษาวิจยัน้ีใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาแนวคิดทฤษฏีต่างๆเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์าร และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

และออกแบบแบบสอบถาม สาํหรับใชใ้นการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งสตัวแพทยจ์าํนวน 340 คน จากจาํนวนสตัวแพทย์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2264 คน  

 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ(Survey) โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล (Primary Data) จากกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• สถานสมรส 

• อาย ุ

• ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

• ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

• ประสบการณ์การ การทาํงาน 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 

• ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอ 

• ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกลกัษณะ 

• ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพตนเอง 

• ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 

• ความสมัพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงาน 

• ลกัษณะการบริหารงานขององคก์าร 

• ความภูมิใจในองคก์ารทีปฏิบติังาน 

• ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

• ความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์าร 

• ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

เพ่ือประโยชน์ต่อองคก์าร 

• ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความ

เป็นสมาชิกขององคก์าร 
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ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ผูวิ้จยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่าง เป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่ม ไดแ้ก่ สัตวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลภายใตม้หาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐหรือสถาบนัการศึกษาและ

สัตวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลสัตวเ์อกชนท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสถานพยาบาลสัตวท่ี์มีสัตวป่์วยคา้ง

คืนเกิน 10 ท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota sampling) คือ การกระจายจาํนวนแบบสอบถามตามสัดส่วนของ

จาํนวนประชากร โดยแบ่งการเกบ็ตวัอยา่งแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. กลุ่มตวัอยา่งของสตัวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐบาลและ

โรงพยาบาลเพ่ือการสอนดา้นสัตวเ์ลก็คณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานครจาํนวน 170 

คน 

2. สตัวแพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลสตัวเ์อกชนท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสถานพยาบาลสตัวท่ี์มีสัตว์

ป่วยคา้งคืนเกิน 10 ท่ี จาํนวน  170 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีตั้งข้ึนเพ่ือเก็บขอ้มูลลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นและเติมช่องวา่ง ท่ีตรงกบั

คุณลกัษณะของตนเองมีจาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามประเภทนามลาํดบั (Nominal Scale) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

เพศ สถานภาพสมรส ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานคาํถามประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุ

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การทาํงาน 

ส่วนท่ี 2 การใหร้ะดบัความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตในการทาํงานของสตัวแพทย ์เป็นคาํถามท่ีสตัวแพทยต์อ้งตอบ

เพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยโครงสร้างคาํถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ใชส้เกลแบบการใหค้ะแนนรวมแบบ 

Likert scale แบบ  5 ระดบั 8 มิติ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมสภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน

การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนัประชาธิปไตยในองคก์ารความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั

ความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต่์อสงัคม   

ส่วนท่ี 3 การใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในการทาํงานของสตัวแพทย ์เป็นคาํถามท่ีสตัวแพทย์

ตอ้งตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยโครงสร้างคาํถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ใชส้เกลแบบการใหค้ะแนน

รวมแบบ Likert scale แบบ 5 ระดบั ใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ารความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์ารและความปรารถนาอยา่งแรง

กลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.การตรวจสอบขอ้มูล (Editing)ผูศึ้กษาตรวจดูขอ้มูล ความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม และทาํการแยก

แบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก 

2. นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยมาลงรหสัเพ่ือประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์ารเป็น

แบบสอบถามมาตรประมานค่า(Likert scale)มี 5 ระดบัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2-4 ดว้ยการวิเคราะห์การสร้างสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ประกอบดว้ยตวัแปรทาํนาย 1 ตวัแปรข้ึนไป และตวัแปรเกณฑ ์1 ตวั กลุ่ม ค่า t-test แบบ Independent ใชท้ดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม ค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวจะทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธี 

LSD และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 

 

4. การศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานในสายวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัการ

บริการสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง รวมถึงความผูกพนัต่อองค์การอยู่ระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั จากการศึกษา

คร้ังน้ีทางผูวิ้จยัสังเกตว่าการศึกษา ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การจะไปในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงมีปัจจยัมีท่ีคลา้ยคลึง กล่าวคือการบริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ผูป้ฏิบติังานมีชัว่โมงการทาํงานท่ีมาก มีการ

ทาํงานในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน การทาํงานท่ีภายใตภ้าวะความกดดนั ความคาดหวงัของเจา้ของสัตวท่ี์มี

มากข้ึน รวมทั้งการรับรู้การบริการท่ีมากข้ึน  ซ่ึงส่งต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ  การมีค่าตอบแทนทีไม่เหมาะสม 

ความเจริญกา้วหนา้ท่ีไม่ชดัเจน ปัจจยัดงักล่าวลว้นแต่ส่งผลความผูกพนัต่อองคก์าร ขอ้มูลดงักล่าวผูศึ้กษาคาดว่าจะ

เป็นประโยชน์กับผูบ้ริหารและเจ้าของสถานพยาบาลสัตว์ในการไปพฒันาปรับปรุงดา้นทรัพยากรมนุษย์ ให้

เหมาะสม รวมวางแผนในพฒันาสถานพยาบาลสตัวใ์หมี้ระบบมาตาฐานมากยิ่งข้ึนไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานของพนกังาน 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น

ความตั้งใจลาออกจากงาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน 

ของพนักงานแผนกคลังสินค้า บริษัท ABC จํากัด จํานวน 241 คน วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิต

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคํ้ าจุน(นโยบายและการบริหาร, การปกครองบังคับบญัชา, 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, ค่าตอบแทนและสวสัดิการ, ความมัน่คงในงาน และ 

สถานะอาชีพ) มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจลาออกจากงาน  มีเพียง 3 รายดา้นของปัจจยัจูงใจ(ความสาํเร็จในการ

ทาํงาน, ความรับผิดชอบในงาน และความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจลาออกจาก

งาน อยา่งไรกด็า้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นลกัษณะในงาน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตั้งใจลาออกจากงาน 

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจในงาน,ความต้ังใจลาออกจากงาน  
 

Abstract 

This study provides an analysis and evaluation of the relationship between  satisfaction  factors and the intention  

to resign within a sampling group. The objectives of  this study are 1) to study satisfaction factors of the worker 

2) to study turnover intention  of  the worker 3) to study the relationship between satisfaction factors and the  

turnover intention of the worker, using a survey to 241 employees at ABC  Company Limited, . The analysis of  

descriptive statistics and  Pearson’s  correlation  Coefficient  found that all Hygiene factors (i.e., organizational  

policy, supervisor support, Interpersonal relations, working condition, pay, job security, and career status) were 

negatively correlated with employees’ turnover  intention. Also, three out of five Motivator factors (i.e., work  

achievement, job autonomy, and career advancement  had a negative correlation with turnover intention. 

However, recognition and job characteristics were not significantly correlated with turnover intention 

Keywords: Satisfaction, Turnover intention 

 
1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: nun.chorpaka@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1486 

 

1. บทนํา 

 

 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

     ในการบริหารงานภายในองค์กรหน่ึงๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระบบราชการหรือธุรกิจใดๆก็ตาม ลว้นมีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีทาํให้องค์กรนั้นประสบความสําเร็จซ่ึงประกอบดว้ย คน (man) เงิน (money) เคร่ืองจกัร (machine) 

วตัถุดิบ (material) องคก์รถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในสังคมท่ีประกอบดว้ยพนกังานหรือบุคลากรเขา้มาอยู่ร่วมกนั เพ่ือ

การปฏิบติังานและกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงคนเป็นทรัพยากรหลกัท่ีมีส่วนช่วยในการ

สนบัสนุน ผลกัดนั ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ องคก์รจึงมีหนา้ท่ีในการใหค้วามสาํคญัและรักษาบุคลากรไวใ้ห้

นานท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ทั้ งน้ีในการจัดการองค์กรเป็นเร่ืองของการจัดระเบียบเก่ียวกับตัวของบุคลากร 

ความสมัพนัธ์ และเร่ืองของความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบติังาน เพ่ือทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์รบรรลุผล

สาํเร็จได ้จากงานวิจยัจาํนวนมากท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนประสิทธิภาพของบุคลากร และของ

องค์กร (Individual and Organizational Effectiveness) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเร่ืองความสอดคลอ้งระหว่าง

บุคคลกับส่ิงแวดล้อม (Person-environment fit; P-E fit) ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน พบว่าความ

สอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลทางบวกกบัความพึงพอใจในการทาํงาน ความผูกพนัต่อองค์กร 

ความสาํเร็จในสายอาชีพ และมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจและพฤติกรรมในการลาออก (Kristof – Brown 

and Lauver,2001)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานของบุคลากรต่อองค์กร เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน

การทาํงาน และอยู่ร่วมกบัองค์กรให้นานท่ีสุด ในการท่ีจะเป็นเช่นนั้นไดอ้งค์กรจึงตอ้งมีผูก้าํหนดนโยบายและ

แนวทางในการบริหารจดัการ เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัหรือนาํองคก์รไปสู่วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และหน่วยงาน

ท่ีมีหนา้ท่ีสาํคญั คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   

            ปัญหาการลาออกจากงานเป็นปัญหาท่ีสาํคญัอย่างยิ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รซ่ึงในการ

โยกยา้ยงานของบุคลากรแต่ละคร้ังจะสร้างความสูญเสีย จะทาํใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียเป็นค่าใชจ่้ายหลายส่วน 

(cost) เช่น ค่าใช่จ่ายในการสรรหาบุคลากรใหม่เพ่ือเขา้มาทดแทนบุคลากรเดิมท่ีลาออกไป รวมไปถึงค่าใชจ่้ายใน

การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหม่จนกว่าจะทาํงานได ้รวมถึงการเสียเวลา และประสิทธิภาพในการแข่งขนัของ

องคก์รลดลง การลาออกของพนกังานส่วนใหญ่มีผลมาจากพนกังานเกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Mowday, Porter, 

and Steers, 1982) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. การลาออกโดยสมคัรใจ (Voluntary turnover ) โดยพนกังานจะมี

ความเต็มใจและตอ้งการท่ีจะออกจากงาน  2. การลาออกโดยความไม่สมคัรใจ (Involuntary turnover) เป็นความ

ตอ้งการขององคก์รหรือผูบ้ริหารท่ีใหพ้นกังานออกจากงาน สาํหรับการลาออกโดยสมคัรใจนั้น หากเป็นบุคลากรท่ี

อยู่ในมาตรฐานระดบัตํ่า องคก์รจึงสามารถหาทดแทนไดง่้าย จึงไม่เกิดความเสียหาย (Dysfunctional quits) แต่หาก
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เป็น บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและยากท่ีจะหาทดแทนได ้(Functional quits) จึงเป็นสาเหตุทาํใหอ้งคก์รเกิด

ความสูญเสียค่าใชจ่้าย  

     บริษทั ABC จาํกดั ไดผ้ลิตผลิตภณัฑน์มสดพาสเจอร์ไรส์ชนิดแบบกล่อง สาํหรับผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีรักสุขภาพ มี

ผลิตภณัฑก์ล่องท่ีทนัสมยั คงคุณค่านมสดไวอ้ย่างเต็มกล่อง โดยมียอดขายเป็นอนัดบั 1 ท่ีมีทั้งรสจืด อร่อย หอม 

เขม้ขน้กาํลงัดี ไขมนัตํ่าเหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยัรุ่นและวยัทาํงาน และยงัเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ท่ีมีไขมนั 0% 

เหมาะสําหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมนํ้ าหนัก ความหลากหลายของรสชาติท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกด่ืมไดแ้ก่ รสจืด

,พร่องมนัเนย,ขาดมนัเนย,หวาน,กาแฟ,ช็อกโกแลต,สตอเบอร่ี,ช็อกโก-มอลต ์ท่ีประกอบดว้ยสารท่ีมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายครบถว้นสมบูรณ์ อาทิเช่น โปรตีน วิตามินบี2 แคลเซียมสูง วิตามินดี วิตามินบี1 เป็นตน้ 

     พนกังานแผนกคลงัสินคา้จึงตอ้งทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 4-8องศา กิจกรรมหลกัๆท่ีตอ้ง

รับผิดชอบของงานคือ รับงานจากฝ่ายผลิตจดัเก็บสินคา้แต่ละแหล่งเพ่ือเตรียมการรับสินคา้ บรรจุ ตรวจสอบ ตรวจ

นบั จดัเก็บเคล่ือนยา้ย เติมสินคา้ คดัแยกสินคา้และหลงัจากนั้นทาํการจ่ายสินคา้ออก โดยมีช่องทางการจดัจาํหน่าย

ในประเทศและต่างประเทศ จากการสัมภาษณ์ของหวัหนา้แผนก ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2558 พบว่าในปีพ.ศ.2557 

“พนักงานแผนกคลงัสินคา้มีจาํนวนลาออก 232 คน จากพนักงาน 250 คน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัหน่วยงาน

วตัถุดิบและหน่วยงานบรรจุภณัฑ ์2 หน่วยงานรวมกนัพบว่าจาํนวนการลาออกปี 2557 อยู่ท่ี 95 คน จากพนกังาน 

320 คน(จากการสัมภาษณ์ของหวัหนา้แผนก ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558) ทาํใหพ้บไดว้า่พนกังานแผนกคลงัสินคา้

มีการลาออกมากกว่าหน่วยงานดงักล่าว ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดผลกระทบต่อสินคา้และกระบวนการผลิตสินคา้ 

เพ่ือการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และยงัส่งผลต่อบริษทัทางออ้ม อาทิเช่น การมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน โดย

ปัจจุบนัตน้ทุนหลกัขององค์กรข้ึนอยู่กบั ค่าวตัถุดิบและแรงงาน หากผลผลิตท่ีเสียหายเกิดจากท่ีพนักงานมีการ

ลาออกมากทาํใหสู้ญเสียพนกังานท่ีมีฝีมือ ทกัษะดา้นต่างๆ องคก์รกจ็ะแบกรับตน้ทุนเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นผล

โดยตรงจากการลาออกของบุคลากร และทางออ้มคือ การเสียค่าใชจ่้ายในการสรรหาคดัเลือกพนกังาน ค่าอบรม ค่า

ยนิูฟอร์ม และกระบวนการอ่ืนๆ เป็นตน้ ทั้งน้ียงัส่งผลถึงการเสียขวญักาํลงัใจของบุคลากรอ่ืนๆ และภาพลกัษณ์ของ

องคก์รอีกดว้ย…”  

     จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งการจะศึกษาว่ามีปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายในใดในองค์กรท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความ

ตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานหากทราบว่าปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายในปัจจยัใดในองคก์รมีผลมากท่ีสุดต่อการตั้งใจ

ลาออกของพนกังาน จากนั้นนาํผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทาง และปรับปรุงแกไ้ข  เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาและ

ลดการสูญเสีย ป้องกนัปัญหาการลาออก 

วตัถุประสงค์ 

     1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั(นามสมมติ) 

     2. เพ่ือศึกษาความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนกังานบริษทัABC จาํกดั(นามสมมติ) 

     3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนกังานบริษทั 

ABC จาํกดั(นามสมมติ) 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1488 

 

ประโยชน์ 

     1. สามารถหาสาเหตุของความพึงพอใจในงานหรือไม่พึงพอใจในงานดา้นใดท่ีส่งผลทาํใหพ้นกังานลาออกจาก

งาน และเป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารหรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งไดท้ราบและนาํไปปรับปรุงความไม่พึงพอใจในงานเพ่ือจะ

ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยรวมขององคก์ร 

     2. เป็นขอ้มูลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับรู้ถึงปัญหาการลาออกของพนกังานเพ่ือวางแผนทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รและ

รับมือกบัการลาออกของพนกังานท่ีจะส่งผลเสียและค่าใชจ่้ายในให้กบัองค์กร ซ่ึงจะทาํให้สามารถลดปัญหาการ

ลาออกของพนกังานได ้

     3. ใชเ้ป็นทางเลือกในการวิเคราะห์และป้องการเพ่ือไม่ใหเ้กิดการลาออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในงาน 

     ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (1959: 157 อา้งใน ทวีสุข โศภารัตนาภรณ์ 

2553: 5-6) ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบสาํคญัท่ีทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานมี 2 

ปัจจัย สรุปปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ปัจจัยจูงใจ

(Motivations Factors) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ

ในงาน ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 2.ปัจจยัคํ้ าจุน(Hygiene Factors) นโยบายและการบริหารงาน การปกครอง

บงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความมัน่คงใน

งาน สถานะอาชีพ 

 McGregor (1960, อา้งใน สุภาภรณ์ อินทแพทย,์ 2550: 12-13) เสนอแนวคิด Theory X และ Theory Y มี

ความแตกต่างกนัเก่ียวกบัการทาํงานของคน ทฤษฎี X มีความเช่ือธรรมชาติของมนุษยน์ั้นไม่ชอบทาํงาน โดยสรุป

ตามทฤษฎี X ไดต่้อไปน้ี 

        1.มนุษยส่์วนใหญ่โดยสญัชาติญาณจะข้ีเกียจและไม่ชอบทาํงาน จะพยายามหลบหลีกการทาํงานทุกอยา่งเท่าท่ี

จะทาํได ้

        2.เน่ืองจากมนุษยไ์ม่ชอบท่ีจะทาํงาน เกียจคร้าน จึงทาํให้ตอ้งมีมาตรฐานการบงัคบั ควบคุม แนะนาํ และ

สุดทา้ยเป็นบทลงโทษเพ่ือใหท้าํงานสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตั้งไว ้

        3.มนุษยส่์วนใหญ่ชอบใหมี้การแนะนาํ ช้ีแนะใหแ้นวทางในการทาํงาน จะหลบหลีกความรับผิดชอบ มีความ

ทะเยอทะยานนอ้ย ตอ้งการความปลอดภยัมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 

        โดยสาระของทฤษฎี X จะช้ีใหเ้ห็นถึง ธรรมชาติแลว้มนุษยไ์ม่ชอบทาํงาน พยายามท่ีจะหลบหลีกเม่ือมีโอกาส 

ทั้งน้ีทั้งนั้นมนุษยจ์ะเห็นประโยชนส่วนตวัเป็นท่ีตั้ง  

        สาํหรับทฤษฎี Y มีความเช่ือท่ีตรงกนัขา้มวา่ หากไม่คาํนึงถึงจิตใจของมนุษยแ์ลว้จะไม่สามารถทาํงานไดส้าํเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้สรุปพฤติกรรมในการทาํงานของทฤษฎี Y ต่อไปน้ี 

        4.มนุษยม์กัจะใหใ้จและทุ่มเทแรงกายใหก้บังานปกติ เหมือนกบัว่าเล่นสนุก ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่ลกัษณะของงาน 

และลกัษณะของการควบคุมงาน 
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        5.การบงัคบับญัชาข่มขู่ และ การควบคุมจากผูอ่ื้น ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีจะทาํใหค้นทาํงานใหต้ามท่ีวางเป้าหมายไว ้

ทุกคนปรารถนาท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง และควบคุมตวัเองเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

        6.การท่ีมนุษยมี์ความผกูพนัต่อวตัถุประสงคเ์ป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีสามารถผลกัดนัใหเ้กิดการผลลพัธ์ตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตวัเองไดมี้ส่วนผกูพนั 

        7.มนุษยเ์ราไม่เพียงต่อตอ้งการมีความรับผิดชอบต่อตวัเองเท่านั้น แต่ยงัแสวงหาวความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ิมข้ึน

ดว้ย 

        8.มนุษย์ส่วนมากนั้นมีความสามารถท่ีสูงในอุดมคติ ความคิดและความเฉลียวฉลาด สร้างสรรค์ในการ

แกปั้ญหาขององคก์ร 

        ทฤษฎี Y เป็นแนวความคิดท่ีคาํนึงถึงจิตวิทยาของมนุษยอ์ยา่งลึก และเป็นการมองพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร

จากสภาพของความเป็นจริง การท่ีองคก์รจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บความร่วมมืออย่างจริงใจ และมี

โอกาสท่ีจะไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของบุคคล โดยส่ิงเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งความพอใจดว้ย 

              Gilmer (1967, อา้งใน วารัตดา เหลืองรังษี, 2549: 12-13) สรุปองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดความความ

พอใจในการทาํงานดงัน้ี 

        1.ความมัน่คง (Security) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงในการจา้งงานซ่ึงพนกังานจะมีความรู้สึกมัน่คง

ต่อองคก์าร 

        2.โอกาสกา้วหนา้ (Opportunity for Advancement) การท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ในการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน

จากเดิม 

        3.บริษทัและการจดัการ (Company and Management) เป็นความพอใจ ภูมิใจต่อสถานท่ีทาํงาน ช่ือเสียง และ

การดาํเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ 

        4.ค่าจ่าง (Wage) เป็นค่าจา้งค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

        5.ลกัษณะงานท่ีทาํใหเ้กิดความสนใจ (Intrinsic Aspects of the job) เป็นความพอใจลกัษณะงานท่ีพนกังานได้

ทาํ แต่ละคนคนจะมีความสนใจแตกต่างกนัออกไป เช่น ชอบทาํงานทา้ทาย เดินทางไปทาํงานต่างท่ี ชอบงานอิสระ 

เป็นตน้ 

        6.การควบคุมบงัคบับญัชา (Supervision) การควบคุมงานท่ีไม่ดีอาจส่งผลทาํใหเ้กิดการขาดงานและการลาออก

ได ้ 

       7.สภาพสงัคมในการทาํงาน (Social Aspects of the Job) เป็นความตอ้งการในการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเอง 

      8.การส่ือสาร (Communication) เป็นการรับข่าวสาร การออกคาํสัง่ท่ีชดัเจนภายในองคก์ร 

        9.สภาพการทาํงาน (Working Conditions) เป็นสภาพการทาํงาน เช่น บรรยากาศในการทาํงาน แสงสว่าง เสียง

จากเคร่ืองจกัร ท่ีจอดรถเพียงพอหรือไม่เป็นตน้ 

        10.สวสัดิการ (Benefit) เป็นเงินบาํเหน็จตอบแทนยามเกษียณ การให้ค่ารักษาพยาบาล วนัหยุดพกัร้อน ยูนิ

ฟอร์ม เป็นตน้ 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการตั้งใจลาออกจากงาน 

        Spector (1996, อา้งใน จิตรวี เชิญพิพฒัธนสกุล,2555:25) แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจในงาน ท่ีจะนาํไปสู่

ความตั้งใจลาออกจากงาน ส่งผลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีทาํใหค้น้หางาน เช่น การสมคัรงานท่ีอ่ืน การไปสัมภาษณ์ 

เป็นตน้ และสุดทา้ยจึงนาํไปสู่การลาออก โดยพนกังานท่ีไม่พึงพอใจในงานของตนก็จะเกิดความตั้งใจท่ีจะลาออก

จากงานนั้นท่ีทาํอยู ่และความตั้งใจนั้นเองท่ีนาํไปสู่พฤติกรรมของการลาออก 

          Bluedorn ( 1982,อา้งใน จิตรวี เชิญพิพฒัธนสกุล,2555:25) ได้อธิบายพฤติกรรมของการลาออกว่า เป็น

พฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการพฒันาของกระบวนการจิตวิทยา อธิบายได ้2 ลกัษณะ คือ  

        1.พฤติกรรมการลาออกเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการหาส่ิงท่ีชดเชย เกิดข้ึนเม่ือถูกพนักงานถูกขดัขวา้งหรือไม่

สามารถแสดงออกพฤติกรรมนั้นๆออกมาได ้ทาํใหรู้้สึกเกิดความไม่พึงพอใจ และการเลือกทางเลือกใหม่ หรือการ

ลาออกงานเป็นความตอ้งการท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นๆใหผ้่อนคลายและเบาลง 

        2.การลาออกมีระยะพฒันาต่อเน่ืองกนัมา โดยเร่ิมตน้จากพนกังานมีพฤติกรรมการถอนตวั (Withdrawal) จาก

ส่ิงท่ีตวัเองไม่พึงพอใจซ่ึงนั้นเป็นความรู้สึกไม่ปกติระดบัตน้ เช่น การไม่ติดต่อส่ือสารดว้ย การขาดงานเม่ือมีโอกาส 

การมาทาํงานสาย ในระยะน้ีน่ีเองพนกังานเกิดความตั้งใจท่ีจะลาออก (intention to leave) เท่านั้น แต่ยงัไม่ไดล้าออก

จริง ถา้พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจในระดบัหน่ึง พนกังานอาจจะรู้สึกไม่ทนอีกต่อ และเม่ือพนกังานมีทางเลือก

อ่ืนท่ีดีกวา่ พฤติกรรมการลาออกกจ็ะเกิดข้ึน 

             Porter, Lawler and Hackman (1975, อา้งใน สงกรานต ์เชยเลก็, 2553:8) ไดจ้าํแนกประเภทของการลาออก

ไว ้4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

        1.การลาออกท่ีเกิดจากความตอ้งการของพนกังาน หมายถึง การท่ีพนกังานลาออกจากองค์การ เพราะความ

ตอ้งการของพนกังานเอง 

        2.การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากตอ้งการของพนกังาน หมายถึง พนกังานลาออกจากองคก์ารเพราะแรงกดดนัท่ีสืบ

เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม เป็นเหตุให้พนักงานตอ้งลาออก แมว้่าพนักงานยงัตอ้งการท่ีจะทาํงานกบัองค์การก็

ตามแต่ ในขณะเดียวกนัองคก์ารก็ยงัคงตอ้งใหพ้นกังานทาํงานกบัองคก์ารต่อไปเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น การลาออก

เพ่ือไปเล้ียงบุตร 

        3.การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการขององคก์าร หมายถึง องคก์ารมีความจาํเป็นท่ีจะลดจาํนวนพนกังาน

ลง จึงทาํใหเ้ป็นสาเหตุท่ีตอ้งปลดพนกังานบางส่วนออกจากองคก์าร 

       4.การลาออกท่ีเกิดจากความตอ้งการขององค์การ หมายถึง องค์การไดไ้ล่พนักงานออก ส้ินสภาพการเป็น

สมาชิกขององคก์าร สาเหตุจากความไม่มีประสิทธิภาพของตวัพนกังานงานเอง      
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทวีสุข โศภารัตนาภรณ์ (2553)  ศึกษาความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจลาออกของพนักงาน ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 199 คน ผลการศึกษาพบว่า 1)พนักงานกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) มีความตั้งใจ

ลาออกและตั้งใจไม่ลาออกอยู่ในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั 2)พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความพึงพอใจ

ในงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 3)ผลการศึกษาการจาํแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ 

สุภาภรณ์ อินทแพทย ์(2550) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจเปล่ียนงานของ

พนกังาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการในบริษทัสหพฒัพิบูล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยนิูลีเวอร์ไทย 

โฮลด้ิงส์ จาํกดั จาํนวน 280 คน เคร่ืองท่ีใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1)

พนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

2) ระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานอยู่ในระดบัปานกลางและระดบัเปล่ียนงานอยู่ในระดบัตํ่า 3)ความพึง

พอใจในงานของพนกังานมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจเปล่ียนงานมีนยัสาํคญัเชิงสถิติ 0.05 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากร  ท่ีใชใ้นการศึกษา ในคร้ังน้ีเป็นพนกังานแผนกคลงัสินคา้ของบริษทั ABC จาํกดั และจะตอ้งมีอายุใน

การทาํงานกบับริษทั ABC จาํกดั เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน หรือไดรั้บผลตอบแทนทั้งท่ีเป็นรายวนั และราย

เดือนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน รวมจาํนวนพนกังาน 241 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558) 

     การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชป้ระชากร

ทั้งหมดเป็นพนกังานแผนคลงัสินคา้จาํนวนทั้งส้ิน 241 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มูลจริง  

     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการศึกษาความสัมพนัธ์  ใช้เคร่ืองมือทางสถิติคือ Linear 

Correlation Coefficient โดยมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

     1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย x̄ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับข้อมูลของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และระดับ

ความเห็นดว้ยเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานและความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

     2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s 

Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความตั้งใจในการ

ลาออกจากงานโดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัและทิศทางสมัพนัธ์ พิจารณาไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
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4. ผลการศึกษา หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

     ผลการศึกษา 

     1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในงานโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า มีระดบัความพึงพอใจดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานและดา้นการปกครองบงัคบับญัชาโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.04 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62  

     2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความตั้งใจลาออกจากงานโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98  

     3.ขอ้สมมติฐานท่ีตั้งความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจลาออกจากงาน ความพึงพอใจใน

งานโดยรวมของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้ งใจลาออกจากงาน โดยมีเพียง 2 รายด้านไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน คือ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ และ ดา้นลกัษณะงาน 

     5.แนวการศึกษาช่วงต่อไป ขอ้เสนอแนะในการนาํผลไปใช ้จากผลการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง

พอใจในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน : กรณีศึกษาพนกังานแผนกคลงัสินคา้ บริษทั ABC (นามสมมติ) ผูวิ้จยัมี

ขอ้เสนอแนะบางประการ เพ่ือนาํมาพฒันาเพ่ือส่งเสริมความพอใจในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน ดงัน้ี  

     1.ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน บริษทัควรมีนโยบายความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานใหพ้นกังานอยา่งชดัเจน 

และมีการประเมินผลปฏิบติังานประจาํปีท่ีนาํไปสู่การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งของพนกังาน 

     2. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ บริษทัควรท่ีจะปรับอตัราการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐานเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ อตัราค่าครองชีพโดอยู่ในความสามารถท่ีบริษทัสามารถจ่ายได ้นอกจากนั้น บริษทั

อาจมีการทาํสํารวจค่าตอบแทนเพ่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดแรงงานและบริษทัอ่ืนท่ี

ประกอบธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียงกนั สวสัดิการเน่ืองจากในบริษทัมีความหลากหลายจึงควรมีการจดัสวสัดิการให้

ตรงกับความต้องการของพนักงาน โดยควรมีการสํารวจความต้องการ ความพึงพอใจของพนักงานเก่ียวกับ

สวสัดิการ และควรมีการส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบและเขา้ใจถึงสวสัดิการต่างๆท่ีบริษทัจดัให ้

     3.ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ทางบริษทัควรมีการจดัฝึกอบรมให้กบัหวัหนา้งานในดา้นภาวะความเป็นผูน้าํ 

เทคนิคในการปกครองคน วิธีการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน เป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนัและสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในบริษทั 

     4. จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความตั้งใจลาออกจากงานมีค่าเฉล่ียปานกลาง หากตอ้งการปรับปรุงหรือลดระดบั

ความตั้งใจลาออกจากงานตอ้งพิจารณาจากความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ี ความตั้งใจ

ลาออกจากงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมากท่ีสุด ดงันั้น องคก์รตอ้ง

มุ่งเนน้ให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานให้สําเร็จ และส่งเสริมให้พนักงานตั้งเป้าหมายในการทาํงาน 

เพ่ือให้พนักงานไดมี้ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ย่างดี มีการกาํหนดปัญหาร่วมกนัเพ่ือให้พนักงานหาวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน  
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    ขอ้เสนอแนะสาํหรับคร้ังต่อไป 

     1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาอาจเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจในงานของพนกังาน สาํหรับองคก์รขนาดเลก็ 

ถึงขนาดกลาง 

     2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัพนกังานปฏิบติัการ ซ่ึงความเป็นจริงนั้นมีพนกังานระดบับริหาร

ดว้ยจึงควรศึกษาเพ่ิมเติม 

     3. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎีในการทาํแบบสอบถามอย่างไม่ครอบคลุมจึงควรเพ่ิมทฤษฎีเพ่ือ
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การแบ่งกลุ่มตัวแทนประกนัชีวติของบริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  

โดยใช้ทัศนคติต่อระบบบริหารงานตัวแทนประกนัชีวติ 

Categorization of Life Insurance Agents of Muang Thai Life Assurance Public 

Company  Ltd. Using Attitudes Towards Life Insurance Agent Management System 

ถาวรีย์ อือ้ประเสริฐ1 และ กญัช์ อนิทรโกเศศ2 

Tawaree Aueprasert and Gun Indrakoses 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยดา้นทัศนคติต่อระบบบริหารตัวแทนประกันชีวิต และการ

แบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติต่อระบบ

บริหารตวัแทน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีสังกดัภาคตะวนัตก จาํนวน 200 คน ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ Hierarchical K-Means ANOVA และChi-Square โดยกาํหนดระดบั

นัยสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างได ้4 กลุ่ม และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ประเภท 

(อาชีพหลกั / อาชีพเสริม) ตาํแหน่งของตวัแทน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (จากธุรกิจประกนัชีวิต) ระยะเวลาในการเป็น

ตวัแทน มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 

คาํสาํคัญ: ทัศนคติ, ระบบบริหารตัวแทน, พฤติกรรมการเป็นตัวแทน 

The objectives of this study were to examine the attitudes towards insurance agent management system and the 

categorization of life insurance agents of Muang Thai Life Assurance Public Company Ltd. The sample consisted 

of 200 life insurance agents in the western region. Questionnaires were used to gather information. The data was 

analyzed using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics: 

Hierarchical K-Means ANOVA and Chi-Square with a significance level of 0.05. The findings showed that the 

sample could be categorized into 4 groups. Personal factors as follows: genders, careers (full-time/part-time), agent 

positions, monthly income (from insurance business), duration of working as an agent. 

Keywords: Attitudes, agent management system, Agent behavior 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัธุรกิจประกนัชีวิตไทยมีอตัราการเติบโตสูง คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 13.5 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และ

แนวโนม้ของธุรกิจการประกนัชีวิตจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อการทาํประกนัชีวิต

มากข้ึนกว่าเดิม บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยปัจจุบนั (พ.ศ.2557) มีทั้งหมด 24 บริษทั แต่ละบริษทั มีการ

แข่งขนักนัดา้นการบริการและออกผลิตภณัฑ ์ให้สนองความตอ้งการของประชาชนทุกระดบัชั้น มีการขยายช่อง

ทางการขายเพ่ิมมากข้ึน แต่ช่องทางท่ีสําคญัก็ยงัเป็นการขายผ่านตวัแทนประกนัชีวิต จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พฒันาตวัแทนใหมี้คุณภาพ เพ่ิมจาํนวนตวัแทนใหม้ากข้ึน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) พบว่าการออกใบอนุญาตตวัแทนประกันชีวิตให้แก่ตัวแทนของบริษทัจดัอยู่ในอนัดับ 3 ของบริษทั

ประกันชีวิตท่ีมีการออกใบอนุญาตตัวแทนทั้ งหมด ซ่ึงอาจมีผลมาจากการท่ีตัวแทนของบริษัทยงัไม่ค่อยให้

ความสาํคญัในการหาตวัแทนรุ่นใหม่ เนน้ไปท่ีดา้นการขายประกนัชีวิตเพียงอยา่งเดียว ไม่ไดเ้นน้ท่ีการสร้างทีม ทาํ

ใหเ้ห็นถึงปัญหาว่าจาํนวนตวัแทนท่ีบริษทัมีจาํนวนท่ีลดลง จึงมีความคาดหวงัว่าการทาํวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถทาํให้

รับรู้ถึงทศันคติของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีต่อระบบบริหารตวัแทน เพ่ือทราบปัญหาและสาเหตุท่ีทาํใหบ้ริษทัสร้าง

ตวัแทนไดน้อ้ยกวา่บริษทัอ่ืน และนาํผลการศึกษาน้ีไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนสรรหาและสร้างตวัแทนต่อไป  

นอกจากน้ีในการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใหท้ราบถึง

ทศันคติของกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตท่ีแบ่งได ้โดยท่ีบริษทัสามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนกระตุน้

พฤติกรรมในการบริหารตวัแทนของแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

     1. ทศันคติ (Attitude) เป็นการตอบสนองส่วนบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของต่างๆ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึง

สามารถแสดงออกมาในรูปแบบความชอบหรือไม่ชอบ ความพึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึก ความเช่ือต่อ

เหตุการณ์นั้นๆ โดยทศันคติของแต่ละบุคคลกมี็ความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ นอกจากน้ี

สถานะทางสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ กมี็ส่วนในการสร้างทศันคติเช่นเดียวกนั และสามารถเปล่ียนแปลงได ้

นิวสตรอม และ เดวิส (John W. Newstrom, Keith Davis , 2002 : 208)  กล่าววา่ ทศันคติเป็นความรู้สึกหรือความ

เช่ือ ซ่ึงใชใ้นการตดัสินวา่พนกังานมีการรับรู้ถึงสภาพแวดลอ้มของพวกเขาอยา่งไร การกระทาํท่ีมาจากความผูกพนั

ของพวกเขา หรือการกระทาํมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอยา่งไร 

ทศันคติประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี (ภาวิณี เพชรสวา่ง, 2552) 

- การรับรู้ (Cognitive) คือ ความเขา้ใจ ความเช่ือ ความรู้ส่ิงนั้นๆ ความคิดเห็น ซ่ึงความเช่ือเหล่านั้นจะแสดง

ออกมาเป็นความชอบหรือไม่ชอบ ท่ีบุคคลรู้สึกต่อบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีประสบพบเจอ 
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- ความรู้สึก (Affective) คือ อารมณ์ ความรู้สึกเฉพาะอยา่งซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล ท่ีสนองต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ี

ก่อใหเ้กิดทศันคติ เช่น ฉนัไม่ชอบเล่นกีฬา เป็นตน้ 

- พฤติกรรม (Behavior) คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมต่อบุคคล ส่ิงของ 

สถานการณ์ โดยข้ึนอยูก่บัทศันคติส่วนบุคคล เช่น ถา้ฉนัถูกลอตเตอร่ี ฉนัจะไปเท่ียวรอบโลก เป็นตน้ 

2. ระบบบริหารตวัแทน เป็นเหมือนการบริหารบุคลากรในบริษทัฯ ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้กัชวนใหบุ้คคลมาทาํ

สญัญาประกนัชีวิตกบับริษทัฯ ซ่ึงถือวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะถา้ตวัแทนท่ีดีมีจรรยาบรรณกจ็ะทาํให้

ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ดีดว้ยเช่นกนั ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระเบียบการในการคดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นตวัแทน

ประกนัชีวิตของบริษทัฯ ได ้ โดยบริษทัไดแ้บ่งตวัแทนออกเป็น 2 สงักดั คือ ฝ่ายสะสมเงินเดือน และฝ่ายขายรายปี 

ซ่ึงทั้ง 2 สงักดั ไดมี้การแบ่งตวัแทนเป็นระดบั ตั้งแต่ระดบัท่ีปรึกษาประกนัชีวิต จนถึงระดบัสูงสุดคือผูอ้าํนวยการ

ฝ่าย 

3. กลยทุธ์ทางการตลาด (STP Marketing) คือ เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด เป้าหมาย 

และการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงเม่ือไดข้อ้มูลจากการวิเคราะห์แลว้กจ็ะสามารถนาํมาใชป้ระกอบการวางแผน

กลยทุธ์ เพ่ือความสาํเร็จของธุรกิจท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ , 

http://elearning.bu.ac.th) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ Segmentation Targeting Positioning ซ่ึง STP Marketing จะช่วย

ใหเ้ราทราบถึงตาํแหน่งในตลาด ซ่ึงช่วยใหส้ามารถวางกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการไดง่้ายข้ึน และสามารถวางทิศทางของธุรกิจไดอี้กดว้ย  

เม่ือเราทราบถึงตาํแหน่งของแต่ละกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตท่ีแบ่งไดท้าํใหท้ราบวา่กลุ่มนั้นๆ มีลกัษณะเป็น

อยา่งไร เป้าหมายของการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของกลุ่มหรือปัญหาของแต่ละกลุ่มเป็นอยา่งไร ซ่ึงสามารถช่วยให้

การบริหารกลุ่มไดช้ดัเจนและตรงเป้าหมาย 

4. การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Relationship Management  : CRM) คือ การสานความสมัพนัธ์ และสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ โดยการเรียนรู้ความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ในทุกดา้น ซ่ึงอาจจะไดข้อ้มูลมาจาก

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชพ้ฒันาสินคา้ และบริการใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย เพ่ือ

ตอบสนองใหต้รงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด  

(กณุฑลี ร่ืนรมย,์ 2547 : 117) 

จากการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ขา้งตน้ เม่ือนาํมาใชใ้นการบริหารตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัจะช่วยในการ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัตวัแทนภายในทีม เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัตวัแทน ซ่ึงจะส่งผลให้

สามารถรักษาตวัแทนและความจงรักภกัดีของตวัแทนใหอ้ยู่กบัองคก์รตลอดไป 
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3. วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โดยใช้

ปัจจยัดา้นทศันคติต่อระบบบริหารงานตวัแทนประกนัชีวิต ประชากร คือ ตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทย

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ท่ีสงักดัภาคตะวนัตก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติต่อระบบบริหารงาน

ตวัแทนประกนัชีวิต และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติต่อระบบบริหารงานตวัแทนประกนัชีวิต โดยใชวิ้ธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

เป็นตวัแทนของบริษทัฯ โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จาํนวน 200 คน ทาํใหมี้ความ

คลาดเคล่ือนในระดบั ±6.01% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยเลือกการเกบ็รวมรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ี ไดใ้ช้

ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ของตวัแทนท่ีสังกดัแต่ละ

จงัหวดัของภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ สาขาราชบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาเพชรบุรี สาขานครปฐม สาขาสมุทรสาคร สาขา

สมุทรสงคราม โดยขอความร่วมมือของสาขาใหช่้วยแจกแบบสอบถามใหก้บัตวัแทนประกนัชีวิต ในการศึกษาคร้ังน้ีมี

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม และในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาทศันคติต่อระบบงานตวัแทน

ของตวัแทนประกนัชีวิตบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 คาํอธิบายเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 คาํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 3 ชุดคาํถามท่ีใชเ้พ่ือวดัค่าตวัแปร การแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติต่อระบบบริหารงานตวัแทนประกนัชีวิต ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชอ้งคป์ระกอบของ

ทศันคติเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม 

รวม 42 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ชุดคาํถามเพ่ือเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชอ้ยู ่3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Cluster Analysis โดยใช ้ Hierarchical 

ในการเลือกจาํนวนกลุ่มและ Partitioning ในการจาํแนกคนลงในกลุ่มยอ่ยๆ, Chi-Square Test เพ่ือการประเมินขนาด

ความสมัพนัธ์ และ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา 

จากการวิจยัมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน เป็นเพศชาย มีจาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ ตั้งแต่ 31 ปี 

– 40 ปี มีจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีสถานภาพ สมรส มีจาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63 มีตาํแหน่งเป็น

ท่ีปรึกษาประกนัชีวิต (SA)  มีจาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีจาํนวน 
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72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ระยะเวลาในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี มีจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 เขา้สู่อาชีพตวัแทนประกนัชีวิตดว้ยการถูก

ชกัชวน มีจาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะนาํอาชีพ มีจาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.5 พบปัญหาในการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต เน่ืองจากบุคคลท่ีท่านตอ้งการชกัชวนไม่ใหค้วามสนใจ มีจาํนวน 

96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 พบปัญหาในการรักษาตวัแทนประกนัชีวิต เน่ืองจากตวัแทนประกนัชีวิตขาดความตั้งใจทั้ง

เร่ืองการพฒันาศกัยภาพและเทคนิคการขาย มีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ใหน้ํ้าหนกัในการขายประกนัชีวิต มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 73.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 14.665  

 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หน้ํ้าหนกัในการขายประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 73.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 14.665 

และใหน้ํ้ าหนกัในการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 27.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.669 ดา้น

ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตัวแทนมีความรู้เร่ืองการต่อใบอนุญาตตวัแทนประกันชีวิตไม่ให้ตวัแทนขาดต่อ

ใบอนุญาต มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

ในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทนเห็นดว้ยว่าบริษทัมีการจดัการท่ีดีเก่ียวกบัการเตือนต่ออายุ

ใบอนุญาตตวัแทน ไม่ใหข้าดการต่ออายุใบอนุญาตตวัแทน เช่น ส่งขอ้ความเตือนรายบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้น

พฤติกรรมการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตมีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของผูมุ่้งหวงั เช่น ครอบครัว การศึกษา รายได ้

เป็นตนั ก่อนท่ีจะนาํเสนอขายทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ดงัตารางท่ี 1 - 3 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทน 4 

อนัดบั 

ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ท่านรู้เร่ืองการต่อใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิตไม่ใหต้วัแทนขาด

ต่อใบอนุญาต 

3.57 1.059 

2. ท่านรู้ช่องทางการเขา้ดูขอ้มูลเพ่ือกาํกบั ดูแลและบริหารตวัแทนให้

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.30 

 

1.183 

 

3. ท่านรู้เร่ืองแนวทางการพฒันาศกัยภาพตวัแทนใหมี้ความรู้

ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

3.40 

 

1.116 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทน 4 

อนัดบั 

ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ท่านรู้ถึงแนวทางการปฏิบติังานของตวัแทนสู่ความสาํเร็จ 3.40 1.051 

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบบริหาร 3 

อนัดบั 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัระบบบริหารตวัแทน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ท่านคิดวา่บริษทัมีการจดัการท่ีดีเก่ียวกบัการเตือนต่ออายุ

ใบอนุญาตตวัแทน ไม่ใหข้าดการต่ออายใุบอนุญาตตวัแทน เช่น 

ส่งขอ้ความเตือนรายบุคคล 

4.22 0.672 

2. ท่านคิดวา่บริษทัมีการพฒันาศกัยภาพตวัแทนใหมี้ความรู้ ทกัษะ 

การขายอยา่งต่อเน่ือง 

4.21 0.652 

3. ท่านคิดวา่ผูถู้กชกัชวนควรอยูภ่ายใตส้งักดัเดียวกนักบัผูช้กัชวน 4.16 0.845 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามพฤติกรรมการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต  

3 อนัดบั 

พฤตกิรรมการเป็นตวัแทนประกนัชีวติ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ท่านศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของผูมุ่้งหวงั เช่น ครอบครัว การศึกษา 

รายได ้เป็นตน้ ก่อนท่ีจะนาํเสนอขายทุกคร้ัง 

3.83 0.839 

2. ท่านไดบ้อกกล่าวคนใกลต้วัหรือบุคคลอ่ืนๆ วา่ท่านเป็นตวัแทน

ประกนัชีวิต 

3.81 0.889 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามพฤติกรรมการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต  

3 อนัดบั 

พฤตกิรรมการเป็นตวัแทนประกนัชีวติ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ท่านศึกษาแบบประกนัทั้งเก่าและใหม่รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ ดว้ย

ตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.72 0.859 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการแบ่งกลุ่ม Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) 

จาํนวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยุบรวม 

(Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในลาํดบัถดัไป

เทียบกบัในลาํดบัปัจจุบัน 

7 214.895 0.088 

6 268.729 0.100 

5 301.928 0.096 

4 340.511 0.123 

3 571.624 0.120 

2 1469.717 0.340 

1 - - 

 

     สามารถสรุปลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเนน้การขายประกนัชีวิต มีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต เป็นกลุ่มท่ีเนน้การขาย

ประกนัชีวิต มีทศันคติท่ีดีต่อระบบบริหารงานตวัแทนสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทศันคติของ ภาวินี เพชรสว่าง (2552) ท่ี

กล่าวว่า ทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ซ่ึงกลุ่มน้ีมีความรู้เก่ียวกับระบบ

บริหารงานตวัแทน และมีพฤติกรรมการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ีดี จึงทาํให้เห็นว่ากลุ่มน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อระบบ
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บริหารงานตวัแทน ซ่ึงกลุ่มน้ีไดมี้ทศันคติท่ีดีต่อการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต  แต่ก็ยงัคงมีความคิดเห็นว่าระบบการ

จดัการท่ีบริษทัมียงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเนน้การสร้างตวัแทน แต่มีความรู้ระบบบริหารตวัแทนนอ้ย เป็นกลุ่มท่ีเนน้การสร้างตวัแทน

ประกนัชีวิต แต่มีความรู้เร่ืองระบบบริหารงานตวัแทนนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  นอกจากน้ียงัคิดว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากการสร้างตวัแทนยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีทุ่มเทในการสร้างตวัแทนและมีความรู้เก่ียวกบัระบบงานตวัแทนเป็นอย่างดี เป็นกลุ่มท่ีเนน้

ในการสร้างตวัแทนประกนัชีวิตและมีความรู้เก่ียวกบัระบบงานตวัแทนเป็นอย่างดี แต่ยงัคิดว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากการสร้างตวัแทนยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีไม่ทุ่มเทกบัการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต เป็นกลุ่มท่ีน้อยคร้ังจะมีพฤติกรรมในการสร้าง

ตวัแทนประกนัชีวิต แต่กย็งัมีความเห็นดว้ยในการสร้างตวัแทน เน่ืองจากมีความเห็นดว้ยกบัการประเมินผลงานจาก

การสร้างตวัแทนเช่นกนั และยงัมีความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานตวัแทนพอสมควร 

 

สรุปผลการศึกษา 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเนน้การขายประกนัชีวิต มีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต มีสมาชิกทั้งหมด 137 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงทาํอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเป็นอาชีพเสริม มีตาํแหน่งในระดบัท่ีปรึกษาประกนัชีวิต 

(SA) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากธุรกิจประกนัชีวิตตํ่ากว่า 10,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของ

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 7 ปี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะนาํอาชีพ

ของบริษทั พบปัญหาในการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต คือ บุคคลท่ีตอ้งการชกัชวนไม่ใหค้วามสนใจ และพบปัญหา

ในการรักษาตวัแทนประกนัชีวิต คือ ตวัแทนประกนัชีวิตขาดความตั้งใจทั้งเร่ืองการพฒันาศกัยภาพและเทคนิคการ

ขาย โดยกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเน้นการขายประกนัชีวิตมากกว่าการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต มีความรู้เก่ียวกบัระบบ

บริหารตวัแทน มีพฤติกรรมการเป็นตวัแทนท่ีดี ถึงแมว้า่จะมีความคิดเห็นวา่บริษทัยงัใหค้วามสนบัสนุนไม่เพียงพอ

กบัความตอ้งการ  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเนน้การสร้างตวัแทน แต่มีความรู้ระบบบริหารตวัแทนนอ้ย มีสมาชิกทั้งหมด 11 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงทาํอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเป็นอาชีพเสริม มีตาํแหน่งในระดบัท่ีปรึกษาประกนัชีวิต (SA) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากธุรกิจประกนัชีวิตตํ่ากว่า 10,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั 

เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะนาํอาชีพของ

บริษทั พบปัญหาในการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต คือ รู้จกัคนนอ้ย และพบปัญหาในการรักษาตวัแทนประกนัชีวิต 

คือ ตวัแทนขายประกนัไดน้้อย โดยกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเน้นการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต แต่มีความรู้เร่ืองระบบ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1502 

 

บริหารตวัแทนนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัคิดว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการสร้างตวัแทนยงัไม่เพียงพอกบั

ความตอ้งการ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีทุ่มเทในการสร้างตวัแทนและมีความรู้เก่ียวกบัระบบงานตวัแทนเป็นอยา่งดี มีสมาชิกทั้งหมด 16 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงทาํอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตทั้งท่ีเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม มีตาํแหน่งในระดบั

ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา (AM) / ผูจ้ดัการขายมาตรฐาน (SM, SM.A+, SM.Triple A) / ผูจ้ดัการขาย (PM) รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนจากธุรกิจประกนัชีวิตประมาณ 10,001 บาท – 20,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของ

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 7 ปี ในดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะนาํ

อาชีพของบริษทัมีทั้งผูท่ี้เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมจาํนวนเท่ากนั พบปัญหาในการสร้างตวัแทนประกนัชีวิต คือ บุคคล

ท่ีท่านตอ้งการชกัชวนไม่ให้ความสนใจ และพบปัญหาในการรักษาตวัแทนประกนัชีวิต คือ ตวัแทนประกนัชีวิต

ขาดความตั้งใจทั้งเร่ืองการพฒันาศกัยภาพและเทคนิคการขาย โดยกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเนน้ในการสร้างตวัแทนประกนั

ชีวิตและมีความรู้เก่ียวกบัระบบงานตวัแทนเป็นอย่างดี แต่ยงัคิดว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการสร้างตวัแทนยงัไม่

เพียงพอกบัความตอ้งการ 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีไม่ทุ่มเทกบัการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต มีสมาชิกทั้งหมด 36 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึง

ทาํอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเป็นอาชีพเสริม มีตาํแหน่งในระดบัท่ีปรึกษาประกนัชีวิต (SA) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

จากธุรกิจประกนัชีวิตตํ่ากวา่ 10,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะนาํอาชีพของบริษทั พบปัญหาในการสร้าง

ตวัแทนประกนัชีวิต คือ ไม่กลา้ชกัชวนบุคคลเขา้มาเป็นตวัแทน และพบปัญหาในการรักษาตวัแทนประกนัชีวิต คือ 

ตัวแทนขายประกันได้น้อย โดยเป็นกลุ่มท่ีน้อยคร้ังจะมีพฤติกรรมในการสร้างตัวแทนประกันชีวิต แต่ก็ยงัมี

ความเห็นดว้ยในการสร้างตวัแทน เน่ืองจากมีความเห็นดว้ยกบัการประเมินผลงานจากการสร้างตวัแทนเช่นกนั และ

ยงัมีความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทนพอสมควร 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดรั้บรู้ถึงปัญหาและคน้หาสาเหตุของปัญหาเก่ียวกบัทศันคติของ

ตวัแทนท่ีมีต่อระบบบริหารงาน ซ่ึงสามารถบริหารจดัการกบัแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 จากผลการวิจยัทาํให้ทราบว่าเป็นเพราะกลุ่มท่ี 1 ยงัคงไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัการบริหารจดัการของ

บริษทั แจง้เตือนผ่าน sms เพียงอย่างเดียว บริษทัควรมีช่องทางการแจง้เตือนการต่ออายุให้เลือกรับบริการเพ่ิม 

นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นว่าบริษทัมีการพฒันาศกัยภาพดา้นการขายไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตน ดงันั้น 

บริษทัควรมีการอบรมพฒันาศกัยภาพดา้นการขายท่ีมากกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั 
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กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนบางกลุ่มยงัมีความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทนยงันอ้ย ดงันั้น ถา้ตอ้งการใหต้วัแทนของ

กลุ่มน้ีมีทัศนคติท่ีดีนั้นก็ควรท่ีจะมีการเพ่ิมความรู้เก่ียวกับระบบบริหารตัวแทนให้กับกลุ่มน้ี ซ่ึงความรู้เป็น

องค์ประกอบหน่ึงของทศันคติสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทศันคติของ ภาวินี เพชรสว่าง (2552) ท่ีกล่าวว่า ทศันคติมี 3 

องค์ประกอบ คือ ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ถา้ตอ้งการเพ่ิมทศันคติของกลุ่มในดา้นความรู้ก็จะช่วยให้

ทศันคติของกลุ่มน้ีดีข้ึน โดยวิธีท่ีจะช่วยใหค้วามรู้ของกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึน ก็คือ เพ่ิมการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบริหาร

ตวัแทน และหลงัการอบรมกค็วรมีการเกบ็แบบสอบถามหรือการสอบหลงัการอบรมเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการ

เขา้ร่วมอบรมดว้ยเช่นกนั เพ่ือทาํให้บริษทัทราบไดถึ้งความรู้ท่ีตวัแทนไดรั้บไปมากนอ้ยเพียงได ้รวมถึงความพึง

พอใจในการอบรม ซ่ึงจากการจดัอบรมคาดว่าน่าจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติของกลุ่มน้ีไดด้ว้ย และ

น่าจะช่วยแกปั้ญหาการจาํนวนตวัแทนไดอี้กดว้ย 

กลุ่มท่ี 3 จากผลวิจยัพบว่ากลุ่มน้ี ยงัไม่ค่อยพอใจกบัผลประโยชน์และการแข่งขนัจากการสร้างตวัแทนท่ี

ไดรั้บ และยงัคิดวา่การกาํหนดคุณสมบติัการเล่ือนตาํแหน่งไม่เหมาะสม ควรจะมีการเพ่ิมผลประโยชนเ์พ่ือเป็นขวญั

และกาํลงัใจ นอกจากน้ีควรสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารในทีมและตวัแทนให้ดีกว่าเดิม โดยใชห้ลกัการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เพ่ือช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารทีมและลูกทีม อาจเพ่ิมการนบัผลงาน

การเล่ือนขั้นของตวัแทนท่ีสังกดัผูบ้ริหารทีมนั้นๆ ในการจ่ายผลประโยชน์หรือการเล่ือนขั้นของผูบ้ริหารทีม ซ่ึง

อาจจะทาํใหต้วัแทนท่ีสงักดัไดรั้บการดูแลรวมถึงการใส่ใจมากข้ึน และไดเ้ห็นตวัอยา่งการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต

ท่ีดีของผูบ้ริหารทีมแลว้พฤติกรรมท่ีไดเ้รียนรู้น้ี จะช่วยสร้างทศันคติท่ีดีต่ออาชีพมากข้ึนดว้ยเช่นกนั  

กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มท่ีตวัแทนไม่ทุ่มเทในการทาํอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเลย หรือใหค้วามสาํคญักบัอาชีพใน

ระดบัตํ่า เห็นไดจ้ากพฤติกรรมในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ีแสดงออกมาทั้งในดา้นการขายประกนัชีวิตและใน

ดา้นการสร้างทีม ในดา้นความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารตวัแทนก็ยงัมีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน รวมถึงความ

คิดเห็นก็ยงับ่งบอกถึงว่าไม่เห็นดว้ยกบัการกาํหนดคุณสมบติัของการเล่ือนตาํแหน่งแต่ละระดบั ทาํใหท้ศันคติของ

กลุ่มน้ีท่ีมีต่อระบบบริหารตวัแทนประกนัชีวิตไปทางลบ จึงควรท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงทศันคติของกลุ่มน้ีอย่าง

เร่งด่วน โดยในการเปล่ียนแปลงทศันคตินั้นสามารถทาํไดโ้ดยการให้ขอ้มูลหรือข่าวสารของการเป็นตัวแทน

ประกนัชีวิตท่ีถูกตอ้ง การฝึกอบรม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติใหเ้ป็นไปในทางบวก ให้

เห็นคุณค่าของอาชีพตวัแทนว่าไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สร้างรายไดเ้ท่านั้น ยงัมีเร่ืองการช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ 

โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการมีแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและหาขอ้สรุปวา่ “เป็นตวัแทนประกนัชีวิตแลว้ไดอ้ะไร”  

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ในการออกเก็บแบบสอบถามนั้น มีการเก็บ

ระดบัภาคตะวนัตกในสาขาหลกัของจงัหวดัเท่านั้น จึงควรมีการขยายพ้ืนท่ีเป็นทัว่ประเทศ หรือเจาะจงไปท่ีสาขา

ย่อยของจงัหวดันั้นๆ เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของแต่ละจงัหวดัไดโ้ดยตรงและจะไดบ้ริหารตวัแทนไดอ้ย่างตรง

เป้าหมายท่ีตวัแทนจงัหวดันั้นๆ ตอ้งการอย่างแทจ้ริง ควรเนน้ไปท่ีพฤติกรรมการเป็นตวัแทนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงทาํ

ให้ทราบว่าตวัแทนของบริษทันั้น มีพฤติกรรมใดท่ีดีอยู่แลว้ หรือพฤติกรรมใดท่ีควรไดรั้บการกระตุน้ให้มากข้ึน 

เพ่ือใหจ้าํนวนตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพควบคู่กนัไป 
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การจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มพนักงานประจํา กับกลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง  

บริษัท xxx  โดยใช้ความพงึพอใจในการทาํงาน   

This research aims to study the distinction between permanent employees                                                 

and contract employees, xxx company 

วรรณภิา ยะพลหา1 และ พนิตา สุรชัยกุลวฒันา2 

Wannipa Yaponha and Phanita Surachaikulwatthana  

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มพนักงานประจาํกบักลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง                       

บริษทั xxx โดยใชค้วามพึงพอใจในการทาํงาน  ในเขตคลองเตย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูปทาง

สถิติในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรต่าง ๆ คือ Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 20 – 30 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,000 – 19,999 บาท โดยเพศ อายุ 

รายได ้และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแลซ่ึงเป็นปัจจยัคํ้าจุน และพึงพอใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือซ่ึงเป็น

ปัจจยัจูงใจ ความพึงพอใจในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความแตกต่างกนัโดยพนกังานประจาํมีความพึงพอใจ

มาก ส่วนพนกังานสญัญาจา้งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย เช่น สิทธิวนัหยดุประจาํปี  

Abstract 

This research aims to study the distinction between permanent employees and contract employees, xxx company, 

based on the satisfaction in khlongtoei workplace. The instrument used for data collection was a questionnaire.  

The statistical analysis was used descriptive statistics and inferential statistics. Using the statistical analysis to test 

the different variables. Using the statistical analysis to test the different variables is Discriminant Analysis. The 

study that the majority were male, age range 20-30 years of undergraduate education. With a monthly income of 

10,000 to 19,999 bath. Gender, age, income and differential education levels are affect satisfaction. Most of the 

respondents were satisfied with the field of command and control, the supporting factor, and the field of 

recognition, the motivation factor. The satisfaction of the compensation and benefits are different that permanent 

employees are vary satisfied but contract employees are less satisfied such as the official holidays. 
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1. บทนํา 

 

     ในการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นถือว่ามีการแข่งขันเป็นจํานวนมาก หากองค์กรนั้นมีบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถพฒันาตวัสินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพตามไปดว้ยเช่นกนั หากบุคลากรไดรั้บ

แรงจูงใจท่ีมีความพึงพอใจแลว้ ตวับุคลากรย่อมมีความสุขในการทาํงาน สินคา้และบริการก็จะออกมาดีเช่นกนั  

ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพนกังานในการปฏิบติังาน บริษทั xxx โดยปัจจุบนัดาํเนินงานดา้น

ความมัน่คงของระบบด้านพลงังานและให้บริการด้านพลงังาน  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเพียงเขตเท่านั้น 

เน่ืองจากสถิติการลาออกของพนกังานในสาขาคลองเตยค่อนขา้งมากกวา่เขตอ่ืน เขตคลองเตยมีพนกังาน 1,156 คน 

(31 ก.ค. 2558) ปัจจุบนับริษทั xxx ไดมี้ทั้งพนกังานประจาํและพนกังานสญัญาจา้ง  ในแต่ละปี จะตอ้งมีการสอบทุก

ปีเพ่ือต่ออายกุารทาํงานทุกปี ทั้งน้ีจึงทาํใหเ้กิดปัญหาความแตกต่างของพนกังานประจาํและพนกังานสัญญาจา้ง เม่ือ

ดูสถิติพนกังานสัญญาจา้งลาออกเฉล่ียปีล่ะ 19 คน คิดเป็น 3.06% ของพนกังานทั้งหมด ซ่ึงก็เป็นตวัเลขท่ีสูงกว่า

พนกังานประจาํมาก โดยพนกังานประจาํ พบวา่ จากปี 2548 ถึงปี 2557 ลาออกเฉล่ียปีล่ะ 19 คน คิดเป็น 0.38% จาก

ขอ้มูลน้ีจะเห็นวา่การลาออกนั้นอาจเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานทั้ง

สองกลุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    แสดงการลาออกของพนกังานบริษทั xxx 

ท่ีมา: ฝ่ายทรัพยากรมนุษยบ์ริษทั xxx (2558) 

 

      ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัด้านความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานประจําและ

พนักงานสญัญาจา้งบรษิทั xxx  เพื่อคน้หาปัจจยัดา้นความพงึพอใจในการทาํงานทีส่ามารถจาํแนกพนกังานทัง้

สองกลุ่มได ้ประโยชน์ของการศกึษาครัง้นี้  ทําใหรู้ว้่าพนักงานประจําและพนักงานสญัญาจ้างบรษิัท xxx  มี

ความพงึพอใจในการทาํงานในดา้นใดบา้งทีค่วรไดร้บัการพฒันา ทีส่ง่ผลกระทบต่อการทาํงานและความผกูพนัธุ์

ต่อองคก์ร เพื่อเป็นขอ้มลูในวางแผนดําเนินการจดัการปัญหาความไม่พงึพอใจในการทาํงาน ของพนักงานทัง้

สองกลุ่ม เพือ่ลดอตัราการลาออกและกอ่ใหเ้กดิความผกูพนัธุต่์อองคก์ร ของบรษิทั xxx        
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two Factor Theory อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

        1. ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน และ โดยมี รายละเอียดดงัน้ี  

1.1  ความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement) คือ การไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่างๆ ให้ประสบ

ความสาํเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตดัสินใจในงานต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง  

1.2  การไดรั้บการยอมรับ  (Recognition)  คือ การท่ีไดรั้บคาํยกย่องชมเชย กาํลงัใจ จากคนรอบขา้ง เพ่ือน

ร่วมงาน ยอมรับในผลงาน และการมีเกียรติ ศกัด์ิศรี ในอาชีพ เป็นตน้  

1.3  ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (Advancement) หรือโอกาสท่ีจะเจริญเติบโต หรือไดรั้บตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนโดยไดรั้บมาจากการท่ีทาํงานลุล่วงตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

1.4  ลกัษณะงานท่ีทาํ (Work Itself)   ความถนดั คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสามารถในการทาํงาน ในงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย และตรงความรู้ ตอ้งอาศยัความรู้ เป็นตน้ 

1.5  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  คือ การไดมี้ โอกาสไดรั้บมอบหมายงานหรือมีส่วนร่วมในงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการทาํงาน  

        2. ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน (Maintenance  or  Hygiene Factors) เป็น

ปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็นเพียงส่ิงท่ีป้องกันท่ีจะไม่ทาํให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจแต่ก็ไม่

สามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนได ้ 

2 . 1  นโยบา ยและกา รบริหา รของบริษัท  (Company Policy and  Administration) เ ป็นกา รจัดกา ร

ติดต่อส่ือสารกนัภายในองคก์าร ไดแ้ก่ นโยบายต่างๆ ในการควบคุมดูแลระบบของหน่วยงาน  

2.2  การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล (Supervision)  หมายถึง การบงัคบับญัชาของหัวหนา้งานดว้ย

ความยุติธรรมในการกระจายงานของผูบ้งัคบับญัชา ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะบริหารงานใหค้าํแนะนาํ

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

2.3  ความมัน่คงในการทาํงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีตอ้งการความมัน่คงในการ

ทาํงานความยัง่ยืนของหนา้ท่ีการงานความมัน่คงภาพพจนช่ื์อเสียง         

2.4 ค่าตอบแทน (Compensations)  และสวสัดิการ (Welfares) คือผลตอบแทนท่ีองคก์รจ่ายใหแ้ก่พนกังาน 

ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน การเล่ือนขั้นเงินเดือนในท่ีเหมาะสมกบังานท่ีทาํท่ีไปอยา่งเหมาะสม 

 2.5  ชีวิตส่วนตวั (Personal  Life)  คือ ความรู้สึกต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการทาํงาน เช่น สภาพความเป็นอยู่ใน

ปัจจุบนั หรือความสะดวกในการเดินทางมาทาํงาน 

2.6)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations ) หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกับ

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน เป็นความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  

 

2.2 วจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 (วิริญญา  ชูราษี และ สุภาวดี  ขุนทองจนัทร์, 2553) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่า มีความพึงพอใจการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบั
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ปานกลาง โดยดา้นความสาํเร็จของงานมากท่ีสุด และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชานอ้ยท่ีสุด 

 (อาภารัตน ์ สมแรง, 2556) ไดศึ้กษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ระหวา่งพนกังานไทยใน

บริษทัคนไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น ผลการศึกษาพบว่าพนกังานทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจแตกต่างกนั

มากท่ีสุดในดา้นเงินเดือน 

 

3. วธีิการศึกษา 

       ประชากรเก็บจากพนกังานท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีทาํงานอยู่ในบริษทั xxx ในสาขาคลองเตย 

ซ่ึงมีจาํนวนพนกังานรวมทั้งหมด 1,156 คน (แหล่งขอ้มูล: ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทั xxx ปี 2557)  

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่พนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ในบริษทั xxx โดยการหาจาํนวนของกลุ่ม

ตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970)  ท่ีจะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัควรทาํการศึกษาเป็น 291 

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงสุดของขนาดกลุ่มตวัอยา่งเม่ือเปรียบกบัจาํนวนประชากร 1200 คน จะรับประกนัความคลาด

เคล่ือนท่ีระดบั ±5% เม่ือลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 200 คนความคลาดเคล่ือนจะเพ่ิมเป็น ±6.93% ระดบั ซ่ึงจะ

ทาํใหค้วามน่าเช่ือถือของงานวิจยัลดนอ้ยลง (แหล่งขอ้มูล: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one) แต่ดว้ย

เหตุท่ีผูวิ้จยัมีปัญหาเร่ืองงบประมาณและเวลา ผูวิ้จยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 200 ตวัอยา่ง      

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ ( Quota  sampling)  ตอ้งการกลุ่มตวัอย่าง

เฉพาะพนกังานบริษทั xxx แบ่งเป็นพนกังานประจาํ 100 คน พนกังานสญัญาจา้ง (subcontract) 100 คน  แลว้ทาํการ

เดินแจกแบบสอบถาม ตามแผนกหอ้งทาํงาน และศูนยอ์าหารบริษทั xxx โดยดูจากบตัรพนกังานท่ีคลอ้งคอหรือติด

อยูบ่นโต๊ะทาํงานวา่เป็นพนกังานประจาํหรือพนกังานสญัญาจา้ง ดงัตารางท่ี 1  

   พนกังานประจาํ  พนกังานสญัญาจา้ง 

 ลาํดบั

ท่ี 
รายการ  

จาํนวน

พนกังาน 

พนกังาน

ประจาํ 
ร้อยละ 

ตวัอยา่ง 

(100 

คน) 

พนกั

สญัญา

จา้ง 

ร้อยละ 

ตวัอยา่ง 

(100 

คน) 

1 ฝ่าย A 165 125 12.30% 12 40 28.57% 29 

2 ฝ่าย B 71 71 6.99% 7 0 0.00% 0 

3 ฝ่าย C 120 110 10.83% 11 10 7.14% 7 

4 ฝ่าย D 544 494 48.62% 49 50 35.71% 35 

5 ฝ่าย E 256 216 21.26% 21 40 28.57% 29 

รวม 1156 1016 100% 100 140 100% 100 

ตารางท่ี 1 แสดงการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm%23one
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     การวเิคราะห์ข้อมูล 

        1.  การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดย  

        2.  หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความ

พึงพอใจ โดยศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั xxx ของกลุ่มตวัอยา่ง  

        3.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และ Discriminant Analysis 

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงานระหว่างพนกังานประจาํ กบัพนกังานจา้ง 

(subcontract)   

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจ 
ปัจจยั

คํ้าจุน 

ปัจจยั

จูงใจ 
ความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

1.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล 
 / 

หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชามี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัท่าน 
4.12 

2.ดา้นการบงัคบับญัชาและการ

ควบคุมดูแล  
/  

ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหมี้การ

แสดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ 
4.07 

3.ดา้นการบงัคบับญัชาและการ

ควบคุมดูแล  
/  

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถตรงตามสาย

งาน 

4.06 

      ตารางท่ี 2 ตารางสรุปปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจดา้นความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานประจาํ 

จากตาราง 2 จะสรุปไดว้่าปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานประจาํ  ไดแ้ก่ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พึงพอใจหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ท่ีดี  ดา้นการบงัคบับญัชาและ

การควบคุมดูแล มีความพึงพอใจผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหมี้การแสดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ อีกทั้งผูบ้งัคบับญัชา

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถตรงตามสายงานและ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในเร่ืองงาน   

ปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจ 
ปัจจยั

คํ้าจุน 

ปัจจยั

จูงใจ 
ความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

1.ดา้นความสาํเร็จ  / ท่านสามารถแกไ้ขงานเฉพาะหนา้ได ้ 4.11 

2.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล /  
หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชามี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัท่าน 
3.97 

3.ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ  / 
ผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความสามารถ

ของท่าน 
3.93 

    

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1510 

 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจดา้นความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานสญัญาจา้ง 

จากตาราง 3 จะสรุปไดว้่าปัจจยัคํ้ าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานสัญญาจา้ง  ไดแ้ก่ ดา้น

ความสําเร็จ พึงพอใจในความสามารถแกไ้ขงานเฉพาะหน้าได ้ใน 1 ปี ทาํงานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พึงพอใจหัวหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัท่าน ดา้นการไดรั้บความ

ยอมรับนบัถือ พึงพอใจผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความสามารถของท่าน 

2. ผลการวิเคราะห์ท่ีสามารถจาํแนกพนกังานประจาํและพนกังานสญัญาจา้ง ของบริษทั xxx                                             

5 ขอ้คาํถามท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม พนกังานประจาํ พนกังานสญัญาจา้ง 

สิทธิวนัหยดุประจาํปี 
[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านรู้สึกมีความมัน่คงในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีการงาน 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

หน่วยงานมีการสนบัสนุนใหมี้การ

ปรับเปล่ียนและมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกบัความสามารถของท่าน 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

งานท่ีท่านทาํนาํช่ือเสียงและความ

ภาคภูมิใจมาสู่ท่าน 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีทาํ

และเพียงพอต่อการดาํรงชีพ 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

        ตารางท่ี 4 ตารางเปรียบเทียบ Profile 2 กลุ่ม                                                                                                                                                       

จากตารางท่ี 4 จะพบวา่คาํถามท่ีมีความสาํคญัทั้ง 5 ขอ้ท่ีใชใ้นการจาํแนกพนกังานประจาํกบัพนกังานสญัญาจา้ง               

จะพบวา่ทั้ง 5 คาํถามพนกังานประจาํมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม  และ 5 คาํถามท่ีพนกังานสญัญาจา้งมี

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

 

 

 

 

 

                                                    รูปที่  2    เสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 
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จากรูปท่ี 2 จะพบว่าเม่ือนาํคาํถามท่ีมีความสําคญัทั้ง 5 ขอ้ท่ีใช้ในการจาํแนกพนักงานประจาํและประพนักงาน

สัญญาจา้งมาสร้างเป็นกราฟเส้นตรงแลว้  กราฟเส้นตรงทั้ง 5 เส้นจะตดักนัท่ีจุด 0  โดยกราฟเส้นตรงสีนํ้ าเงินคือ

หน่วยงานมีการสนบัสนุนใหมี้การปรับเปล่ียนและมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของท่าน สีเขียวคือ

สิทธิวนัหยดุประจาํปี สีเทาคือท่านรู้สึกมัน่คงในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีทาํอยู ่สีม่วงคืองานท่ีท่านทาํอยู่นาํช่ือเสียง

และความภาคภูมิใจมาสู่ท่าน สีเหลืองคือเงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีทาํและเพียงพอต่อการดาํรงชีพ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจ ระหวา่งพนกังานประจาํ  กบัพนกังานสญัญาจา้ง บริษทั xxx 

เขตคลองเตย  วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-Square Test) และการ

วิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

        ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,000 – 19,999 บาท โดยเพศ ระดบัการศึกษาและสถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจแตกต่างกนั 

        ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการปฏิบติังานของพนกังานทั้งสองกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล    ส่วนปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในการปฏิบติังาน

ของพนกังานทั้งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

        ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัจูงใจท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการปฏิบติังานของพนกังานทั้งสองกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัจูงใจท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้  

 

คาํถามท่ีสามารถแยกได ้

ค่าเฉล่ีย 

พนกังาน

ประจาํ 

พนกังาน

สญัญาจา้ง 

1. สิทธิวนัหยดุประจาํปี 4.01 2.58 

2. ท่านมีความรู้สึกมัน่คงในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 4.05 2.86 

3. หน่วยงานมีการสนบัสนุนใหมี้การปรับเปล่ียนและมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกบัความสามารถของท่าน 3.65 3.21 

4. งานท่ีท่านทาํนาํช่ือเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ท่าน 3.97 3.15 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีทาํและเพียงพอต่อการดาํรงชีพ 3.56 2.65 

        ตารางท่ี 5 ตารางสรุปผลขอ้คาํถามท่ีสามารถจาํแนกพนกังานประจาํและพนกังานสญัญาจา้งบริษทั xxx 
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จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปไดว้่าขอ้คาํถามท่ีไดรั้บการยืนยนัจากสามเคร่ืองมือคือ Structure Matrix. Standardized 

Canonical Discriminant Function Coefficients และเคร่ืองมือ ANOVA นั้นจะพบว่า คาํถามท่ีมีความสาํคญัในการ

จาํแนกความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ  1) สิทธิวนัหยุดประจาํปี 2) ท่านรู้สึกมี

ความมัน่คงในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน 3) หน่วยงานมีการสนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนและมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกบัความสามารถของท่าน และสองอนัดบัท่ีไดรั้บการยืนยนัจากสองเคร่ืองมือคือ Structure Matrix และ 

ANOVA นั้นคือ1) งานท่ีท่านทาํนาํช่ือเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ท่าน และ 2) เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังาน

ท่ีทาํและเพียงพอต่อการดาํรงชีพ  

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะคร้ังน้ี 

        จากการศึกษาความแตกต่างระหวา่ง กลุ่มพนกังานประจาํ กบักลุ่มพนกังานสญัญาจา้ง โดยอา้งอิงกรอบแนวคิด

จากปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน และ ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ใน

การทาํงานพบวา่พนกังานโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก เม่ือพิจารณา

แต่ละดา้นพบว่า ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ี ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นชีวิต

ส่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นการไดรั้บความยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นความ

รับผิดชอบ อยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง และพบวา่ดา้นการบงัคบบญัชาและการควบคุมดูแล ดา้นความสาํเร็จ ดา้น

ลกัษณะงานท่ีทาํไดข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

        ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล 

ดา้นความสาํเร็จ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ และควรพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนไปอีกดงัน้ี 

• ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล การทาํงานผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถตรง

ตามสายงานท่ีควบคุมดูแล ช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํในเร่ืองงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างดี และหวัหนา้งานควร

ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบในขอ้ดีขอ้เสียและขอ้ควรปรับปรุงในผลการปฏิบติังานของตนเอง เพ่ือใหเ้กิดการวางแผน

ปรับปรุงการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง 

• ดา้นความสาํเร็จ ควรเปิดโอกาส ใหก้ารสนบัสนุน และส่งเสริมใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ส่งเสริมการเรียนรู้ในการทาํงานเพ่ือไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นงานประจาํวนั 

• ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ ควรจดัจาํนวนพนกังานใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน และจดัลกัษณะของงานใหต้รงกบั

ความสามารถของพนักงาน และมีอาํนาจในการตัดสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือพนักงานจะไดเ้ห็นว่า

ผูบ้ริหารให้ความสําคัญกับพนักงานและควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะได้นํามา

ประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ตลอดจนมีการปรับปรุงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หท้นัสมยั พร้อมท่ีจะใชง้าน ควร

จดัสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน เช่น ใหมี้แสงสวา่ง อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานดีข้ึน 

        ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมนอ้ยท่ีสุด 4 อนัดบัไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นชีวิต

ส่วนตวั และดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีกบัดา้นความกา้วหนา้ท่ีมีค่าเท่ากนั ทั้ง 4 ดา้นน้ีมีความพึงพอใจโดยรวมนอ้ย

สุดจึงควรนาํไปพฒันาใหดี้ข้ึนและเห็นความสาํคญัมาท่ีสุดดงัน้ี 
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• ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน

ตลอดจนปรับปรุงดา้นสวสัดิการต่างๆ ใหเ้ป็นธรรมเหมาะสมกบัพนกังานทั้งสองกลุ่ม 

• ดา้นชีวิตส่วนตวั ควรจดัใหมี้รถรับ-ส่งท่ีเพียงพอจากท่ีพกัอาศยัมาท่ีทาํงาน มีการจดักิจกรรมทางการเงิน

เพ่ือใหเ้กิดมีเงินออมเกิดข้ึน และนาํไปไวใ้ชใ้นอนาคตได ้ 

• ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ี สร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานให้เกิดความมัน่คง เช่น การทาํสัญญาจา้งท่ีมี

ระยะเวลาท่ียาวนานมากข้ึนกวา่เดิม และเม่ือเกิดปัญหาควรเขา้ช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ีทุกวิถีทางอยา่งเร่งด่วน 

เปิดเผยขอ้มูลและช้ีแจงแนวทางในการบริหารจดัการให้พนักงานทราบ และให้พนกังานทั้งสองกลุ่มมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและรับรู้ดว้ย 

• ดา้นความกา้วหนา้ ปรับเปล่ียนกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเล่ือนตาํแหน่งใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน ผูบ้งัคบับญัชา

ควรมีกฎเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานเดียวกนั ควรพิจารณาใหพ้นกังานเล่ือนตาํแหน่งตามผลการปฏิบติังาน เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมและสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน 

 

ขอ้เสนอแนะคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเฉพาะภายในเขตคลองเตยจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ซ่ึง

อาจจะไม่สามารถสะทอ้นพฤติกรรมแทจ้ริงของประชากรได ้ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษา

ใหค้รอบคลุมถึงกลุ่มตวัอย่างในเขตอ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบระหว่างพนกังานใน

เขตคลองเตย และเขตอ่ืนๆ 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแค่สองกลุ่มคือพนกังานประจาํกบัพนกังานสัญญาจา้งซ่ึงใน

ความเป็นจริงนั้นยงัมีพนกังานท่ีเป็นแบบรายวนั จึงควรศึกษาความแตกต่างของพนกังานประจาํ หรือสญัญาจา้ง กบั

พนกังานแบบรายวนั เพ่ิมเติม  

3. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎีในการทาํแบบสอบถามยงัไม่ครอบคลุมจึงควรเพ่ิมทฤษฎี 

เพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาํนวนตัวอย่าง 194 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาท่ี

คาดว่าจะไดรั้บ ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชี และเป็นแนวทางใน

การบริหารงานบญัชีต่อไปโดยศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจ 

คาํสาํคัญ:  ประสิทธิภาพการทาํงาน, นักบัญชี, สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

Abstract 

This article aims to study Factors Affecting Work Efficiency of Accountants at Specialized Financial Institutions 

in Thailand. The samples of this study comprised 194 accountants among four specialized financial institutions, 

including Government Savings Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Government Housing 

Bank and Islamic Bank of Thailand.  The questionnaire will be used as instrument to collect data, and the data 

collected will be also analyzed in term of percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient  and multiple 

regression analysis. The findings of this study are expected to show the factors causing affect the performance of 

accountants and guide the administration to account by studying the factors that affect the performance of financial 

institutions and accountants at Specialized Financial Institutions. 

Keywords: Work Efficiency, Accountants, Specialized Financial Institutions 

1
นกัศึกษาปริญญาโท คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรุงเทพฯ 10290 email:sirikarn.wong@hotmail.com 

2
อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรุงเทพฯ 10290 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi05OWC78HLAhXTCY4KHchXASMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gsb.or.th%2F&usg=AFQjCNEWL922cBms0GZlK-5pYUaqaC3PNA&sig2=hg9GddCvL4dsS2HzZl0syw


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1516 

 

1. บทนํา 

     ในยุคปัจจุบันท่ีโลกมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

การเมืองความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  สภาพแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการแข่งขนัส่งผลให้หลายองคก์ร และ

หลายหน่วยงานมีการปรับเปล่ียนระบบการปฏิบติังานเพ่ือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ แต่การ

ท่ีองคก์รจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้มิไดอ้าศยัแค่เพียงบุคลากรท่ีเก่ง หรือเทคโนโลยี

ทนัสมยัแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัตอ้งรวมไปถึงการบริหารงานท่ีดีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพราะหากบุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลลพัธ์ใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย หรืองานท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบมีคุณภาพ เร่ืองของประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของการใช้ปัจจัย และกระบวนการในการ

ดาํเนินงาน โดยมีผลท่ีไดรั้บเป็นตวัแสดงความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานนั้น  ประสิทธิภาพอาจไม่สามารถ

แสดงอยู่ในรูปแบบของตัวเลขได ้แต่สามารถแสดงในรูปแบบของต้นทุนการปฏิบัติงาน ทนัต่อการตดัสินใจ 

ความถูกตอ้ง และความมีคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคคลไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวับุคคลเพียงอย่าง

เดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัอีกหลายปัจจยั เช่น ความกดดนั ความร่วมมือ ความมีมนุษยสมัพนัธ์ หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โดยท่ีประสิทธิภาพในการทาํงานอาจจะวดัค่าไดจ้ากการกาํหนดตวัช้ีวดัความสําเร็จของงาน (Key Performance 

Indicators) ท่ีใชว้ดัผลการปฏิบติังานหรือประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ โดยการกาํหนดตวัช้ีวดัสามารถ

แบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั  ตั้งแต่ตวัช้ีวดัระดบัองคก์ร (Organization indicators) ตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงาน (Department 

indicators) และตวัช้ีวดัระดบับุคคล (Individual indicators) โดยตวัช้ีวดัระดบับุคคลจะหมายถึงส่ิงท่ีใช้วดัผลการ

ทาํงานรายบุคคล ตามขอบเขตหนา้ท่ีรับผิดชอบหรือ ตามตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยท่ี

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานจะประกอบดว้ย 3 ประเภทไดแ้ก่ ตน้ทุนในการดาํเนินงาน (Implementation cost) 

ระยะเวลาท่ีใหบ้ริการ (Service timing) และคุณภาพของการบริการ (Service quality)   

     ปัจจยัท่ีมีผลท่ีจะทาํให้องคก์รสามารถดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือสามารถ

บรรลุวตัถุประสงค์ไดก้็เกิดข้ึนจากหลายส่ิงประกอบกนั เช่น  คน ระบบงาน วิธีดาํเนินงาน การบริการงาน หรือ

แรงจูงใจในการทาํงาน  ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากผลของการบริหารงานทั้งส้ินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ องค์กรท่ีมี

กระบวนการบริหารงานท่ีดี ย่อมส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานของผูป้ฏิบติังาน จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริหารงานท่ีตอ้งการเพ่ิมปัจจยัท่ีดีแก่การปฏิบติังานของบุคคลใน

องคก์ร และเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติังานว่าควรปฏิบติังานในลกัษณะใด โดยจะเนน้ส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ควร

ปฏิบติัเพ่ือนาํไปสู่ประสิทธิภาพในการทาํงานของผูป้ฏิบติัเองดว้ย ปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ คือความสามารถขององคก์รในการสร้างขวญัและกาํลงัใจ เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหค้นในองค์กรมี
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ความกระตือรือร้นต่อการพฒันางานท่ีไดรั้บมอบหมาย ถา้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ก็จะส่งผลใหง้านท่ี

ปฏิบติัมีประสิทธิภาพสูงตามไปดว้ย 

     ในอดีต ภาพของนกับญัชีคือบุคคลท่ีไม่ค่อยมีสมาคมกบัใคร และไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัใครมากนกั เพราะใน

การทาํงานทั้งวนัเคร่งเครียดกบัการเดบิต เครดิตตวัเลข บางคร้ังใชเ้วลาทั้งวนัเพ่ือจะคน้หาตวัเลขท่ีขาดหายไปจาก

บญัชี เพ่ือใหปิ้ดงบลงตวั แต่ในปัจจุบนัเม่ือรูปแบบของการทาํบญัชีไดเ้ปล่ียนไปสู่การบญัชีเพ่ือการจดัการ จึงส่งผล

ใหน้กับญัชีมีพฒันาการไปไกลจากจุดเดิมเป็นอย่างมาก บทบาทของนกับญัชียุคใหม่เปล่ียนไปจากเดิม โดยท่ีจะใช้

เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการจดัทาํรายงานแต่ดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ท่ีเขา้มามีส่วนสําคญัในการ

ทาํงานของนกับญัชี จึงส่งผลใหบ้ทบาทของนกับญัชีไม่เพียงแต่จะเป็นผูจ้ดัทาํรายงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวม

ไปถึงการดา้นวางแผนและวิเคราะห์อีกดว้ย จะเห็นไดว้่านกับญัชีจะมีบทบาทในการใหค้าํแนะนาํเพ่ือการตดัสินใจ

ทางธุรกิจมากข้ึน โดยในปัจจุบนันกับญัชีถือเป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ศึกษามา

โดยตรง และยงัตอ้งอาศยัประสบการณ์โดยตรงจากการทาํงาน จนมีประสบการณ์มากเพียงพอ อีกทั้งยงัตอ้งมีความ

รับผิดชอบในงานท่ีตัวเองทาํ เพราะข้อมูลจากนักบัญชีนั้น เป็นข้อมูลท่ีผูบ้ริหารและบุคคลภายนอกนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดว้ย ซ่ึงหากขอ้มูลผิดพลาด หรือไม่ทนัต่อการตดัสินใจอาจส่งผลกระทบต่อ

องคก์รได ้ 

     สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เป็นสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน เพ่ือดาํเนินการตามนโยบายของ

รัฐในการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนบัสนุนการลงทุนต่างๆ โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการ

คลงัซ่ึงไดม้อบหมายใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบผลการดาํเนินงานและความเส่ียง และรายงาน

ผลการตรวจสอบไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศต่อไป 

     จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูวิ้จยัเลือกท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกบัการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีส่วนส่งเสริมใหก้ารทาํงานของนกับญัชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือนาํไปเป็น

แนวทางในการบริหารงานบุคคล หรือใชเ้ป็นแนวทางสําหรับนกับญัชีในการพฒันาความรู้ความสามารถในการ

ทาํงาน และเลือกท่ีจะศึกษาในกลุ่มนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เน่ืองจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีหนา้ท่ีหลกั

ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย หากนกับญัชีสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจสามารถปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กจ็ะเป็นการสร้างมูลค่า และเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

เพ่ือความเจริญเติบโตและยัง่ยืน และมัน่คงของประเทศสืบไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ดงัต่อไปน้ี 
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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการประสิทธิภาพการทํางาน 

     สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2544) ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การวดัผลการปฏิบติังานของบุคคลในแต่ละ

องค์กรนั้น ว่าสามารถทาํงานไดป้ริมาณมากหรือน้อยแค่ไหน มีคุณภาพงานท่ีทาํดีมากหรือน้อยแค่ไหน และ 

ใชต้น้ทุนในการดาํเนินงาน เช่น  เงิน เวลา แรงงานไปมากนอ้ยเพียงใด และเป็นผลดีต่อผูรั้บบริการมากนอ้ยแค่ไหน

โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึงหมายถึง การทาํงานให้ไดป้ริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมคัรสมาน

สามคัคี มีสันติภาพและมีความสุขร่วมกนั ซ่ึงเป็นผลดีต่อส่วนรวมและผูรั้บบริการ โดยใชต้น้ทุนในการดาํเนินงาน

ไปอย่างคุม้ค่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสัญญา สันติวงษ ์(2553) และ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2542) ท่ีไดใ้ห้

ความหมายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การสนบัสนุนใหอ้งคก์รมีวิธีการบริหารงานท่ีจะไดรั้บผลดีมากท่ีสุด

ในการทาํงานนั้นๆ โดยส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิทยา ด่านธาํรงกูล (2546) 

ท่ีไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพไวว้่า คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพจึงมกัถูกวดัในรูปแบบของ ตน้ทุนหรือจาํนวนทรัพยากร ท่ีใชไ้ปเม่ือเทียบกบัผลงานหรือผลผลิตท่ีได้

เช่น ตน้ทุน แรงงาน เวลาท่ีใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวชัรี ธุวธรรม และคณะ (2526) 

ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพหมายถึง การทาํงานเสร็จโดยสูญเสียต้นทุนในการทาํงานน้อยท่ีสุด  ซ่ึงเป็น 

ส่ิงท่ีสังคมยอมรับการทาํงานท่ีรวดเร็ว งานออกมาดีมีคุณภาพ มีระเบียบ เพ่ือให้ไดผ้ลของอย่างดีท่ีสุด ปรัชญา 

เวสารัชช ์(2528) ไดใ้หค้วามหมายประสิทธิภาพในการบริหารไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพโดยตรงท่ีเก่ียวกบังานโดยตรง

คือผลของงานท่ีออกมาอย่างมีคุณภาพท่ีสุด ดีท่ีสุด ประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารท่ีสามารถวางแผนการ

บริหารงานท่ีเก่ียวกับการมอบหมายงาน การจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายเก่ียวกับ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการปฏิบติังาน  

     Ryan, T. A. & Smith, P. C. (1954) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human efficiency) วา่เป็นความสมัพนัธ์

ระหวา่งผลลพัธ์ท่ีดีกบัส่ิงท่ีทุ่มเทและลงทุนในการทาํงาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํงานนั้น มองจากแง่มุมของการ

ทาํงานของแต่ละบุกคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบส่ิงท่ีใหก้บังาน เช่น ความพยายาม ความขยนัหมัน่เพียร ความเอา

ใจใส่งาน กาํลงังานกบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากงานนั้น 

     ณัฐธัญ ถนดัรบ (2545) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพไวว้่า ประสิทธิภาพ หมายถึงการกระทาํของแต่ละ

บุคคลท่ีมีความสามารถและความพร้อม และพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบติังานของตนอย่างคล่องแคล่ว 

ดว้ยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ์และสามารถปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลา รวดเร็ว ถูกตอ้งมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 

ซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต้องเกิดจากความขยนัหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน 

ของผูป้ฏิบติังานเอง โดยสอดคลอ้งพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2526) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพ

ไวว้่า ความสามารถท่ีทาํงานให้เกิดผลในการปฏิบติังานของบุคคลนั้น ซ่ึงตรงกับความของพจนานุกรมของ

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (2000) ท่ีได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า  การเตรียมความพร้อม และ

ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคล ใหมี้ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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     Peterson, E., & Plawman, E.G. (1989) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวใ้กลเ้คียงกบัแนวคิดของ Harring 

Emerson (1853-1931) โดยสามารถสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว ้4 อย่างดว้ยกนั คือ คุณภาพของงาน 

(Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงท่ีสุด ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของ

หน่วยงาน เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ เหมาะสมกบังาน

และทนัสมยั ค่าใชจ่้าย (Costs) ในการดาํเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการ คือจะตอ้งลงทุนนอ้ย 

และไดก้าํไรมากท่ีสุด 

     อาจสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพ หมายถึง สภาวะท่ีทาํให้เกิดความสําเร็จ หรือความสามารถท่ีทาํให้เกิดผลการ

ปฏิบติังาน เม่ือใชก้บับุคคล หมายถึงความสามารถในการทาํงานไดดี้ รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา เช่น บุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพยอ่มทาํใหห้น่วยงานพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือใชก้บัองคก์รหรือหน่วยงาน ประสิทธิภาพ หมายถึง 

ระบบการดาํเนินงานท่ีทาํให้เกิดความสําเร็จไดอ้ย่างดี เช่น หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพมีระเบียบขั้นตอนในการ

ทาํงาน พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีระบบการตรวจสอบ และผลิตผลงานคุณภาพไดต้รงเวลา 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน 
 

     กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม (2540) ระบุวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดลงของประสิทธิภาพ 

การผลิต อาจแบ่งได ้ 3 หมวดคือ 1. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการทาํงานของ 

เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ 2. ปัจจยัดา้นระบบการบริการ เช่น การใชเ้ทคนิคทางการบริหาร ส่งเสริม 

ระบบแรงงานสมัพนัธ์ การใชร้ะบบทวิภาคีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้ 3. ปัจจยัดา้นแรงงาน 

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดเพราะกิจการใดๆ อาจใชเ้ทคโนโลยี หรือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีการบริหารงานท่ีดี 

เพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการท่ีดีท่ีสุดในกิจการนั้นๆ แต่หากไม่มีแรงงานท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยี และระบบท่ีวางไว้

เป็นอยา่งดีนั้นกย็่อมไม่สามารถประสบความสาํเร็จได ้ ดงันั้นแรงงานจึงเป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุด 

การปรับปรุงระบบการทาํงานเพ่ือพฒันาคุณภาพของแรงงานนั้นเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิต แต่ในปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจในการดาํเนินนโยบายทางดา้น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน อนัจะเป็นประโยชนต่์อการวางแผนบริหารแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

ตลอดจนการวางแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ทั้งในภาครัฐและเอกชน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัท่ีจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต และศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิตของ

แรงงาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นเคร่ืองช้ีถึงการเปล่ียนแปลงภาวะการณ์ผลิตของแรงงานและผูป้ระกอบการ อีกทั้ง 

เป็นตวักระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของตน และของแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ช่วยให้

ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานเม่ือเทียบกบัต่างประเทศซ่ึงจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

    จารุณี อภิวฒันไ์พศาล (2554) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน

บญัชี สามารถจดักลุ่มตวัแปรเป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
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     1. คุณลกัษณะของบุคคล เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของนักบญัชี ท่ีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตวัของ 

นกับญัชีแต่ละคน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้สวสัดิการ อตัราการเขา้ออกในการทาํงาน 

และประสบการณ์ในการทาํงาน  

     2. คุณลกัษณะองคก์ร เป็นลกัษณะของสภาพแวดลอ้มขององค์กร การบริหารงานหรือสภาพต่างๆ ขององค์กร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์กร สถานภาพขององคก์ร โครงสร้างองค์กร นโยบาย 

การทาํงาน สหภาพแรงงาน  เทคโนโลยีท่ีองคก์รใช ้สภาพแวดลอ้ม และการบริการต่อลูกคา้   

     3. คุณธรรมจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีแสดงออกของความดี อาจจะแสดงออกดว้ยการปฏิบติัซ่ึงคนทัว่ไปมองเห็นได ้

ในเร่ืองความรู้และความเขา้ใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

มีวินยั เคารพกฏระเบียบ สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคมได ้สามารถบริหารเวลาในการทาํงาน

ได ้ปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินชีวิตอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งมีมีจิตสาํนึกในสังคม และพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าคาํนึงถึง

ประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตนอยา่งแทจ้ริง 

     4. ความรู้เก่ียวกบังาน เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และวิธีการทางการบญัชี 

สามารถเขา้ใจในองค์ความรู้ทางดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัองค์ความรู้ดา้นการบญัชี โดยสามารถนาํมาประยุกต์ใชไ้ด้

อย่างเหมาะสมกบังานดา้นบญัชี สามารถเขา้ใจเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอ่ืนๆ โดยใชวิ้ธีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ รวมถึงมีการทบทวนความรู้และติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั

อยา่งต่อเน่ือง 

     5. ทกัษะทางปัญญา เป็นความสามารถในการนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาในสถาณการณ์ต่างๆ 

ไดอ้ย่างถูกตอ้งกล่าวคือ สามารถนาํขอ้มูลท่ีสืบคน้นาํไปประมวลผลขอ้มูลตามแนวคิดต่างๆ สามารถระบุและ

วิเคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนัเพ่ือนาํไปใชใ้นทกัษะ

ทางวิชาชีพ รวมถึงดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค ์โดยคาํนึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการตดัสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

     6. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นความชาํนาญท่ีเกิดจากการทาํงานตามกิจกรรมบ่อยๆ จนสามารถ

ทาํงานไดด้ว้ยความรวดเร็ว และถูกตอ้งจนก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ คือสามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถปฏิบัติและ

รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององค์กร

ไดเ้ป็นอย่างดี สามารถใหค้วามช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน

บทบาทของผูน้าํหรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน  

     7. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความชาํนาญท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามกิจกรรม

อยา่งสมํ่าเสมอจนสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้งในเชิงตวัเลข สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึงไปสู่

อีกบุคคลหน่ึงโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การมีทกัษะการใชวิ้ธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตดัสินใจ

อย่างสร้างสรรคใ์นการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้ สามารถส่ือสาร
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อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการนาํเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่ม

ผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั  

     Gilmer (1967) ไดมี้การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความพอใจในการทาํงานว่าข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ต่างๆดงัน้ี 1. ความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการทาํงาน การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา2. 

โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่การมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 3. การจดัการ ไดแ้ก่ ความพอใจต่อ

สถานท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่รวมทั้งการดาํเนินงานในหน่วยงานนั้น 4. ค่าจา้งและค่าตอบแทน ไดแ้ก่จาํนวนเงินประจาํท่ี

ไดรั้บ และรายไดท่ี้จ่ายตอบแทนพิเศษท่ีหน่วยงาน ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 5. ลกัษณะงานท่ีทาํ ไดแ้ก่การไดท้าํงานท่ีตรง

กบัความรู้ ความสามารถ 6. การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การใหโ้อกาสในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดย

การศึกษาต่อ การฝึกอบรมการดูงาน 7. การติดต่อส่ือสาร ได้แก่ การติดต่อสัมพนัธ์ทั้ งภายใน และภายนอก

หน่วยงาน  

     8. สภาพการทาํงาน ไดแ้ก่ ระบบส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีเหมาะกบัการปฏิบติังาน 9. ลกัษณะทางสังคม ไดแ้ก่

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีไดร่้วมงานกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข 10. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆไดแ้ก่ 

ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สวสัดิการดา้นอ่ืนๆ เช่น บา้นพกัพนกังาน เป็นตน้  

     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิการทาํงานของนกับญัชี 

สามารถสรุปตวัแปรออกเป็น 7 กลุ่มซ่ึงสอดคลอ้งกบัตารางสรุปตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

พนกังานบญัชีของจารุณี อภิวฒัน์ไพศาล (2554-2555) ท่ีรวบรวมแนวคิดต่างๆและนาํมาจดักลุ่มปัจจยัได ้7 กลุ่ม

เช่นกนั และยงัมีความแตกต่างจากผลงานของผูวิ้จยัก่อนหนา้น้ีบางท่าน เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั มีความ

แตกต่างกนัไปในแต่ละประชากรท่ีเลือกใชใ้นการศึกษา  ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาปัจจยัทั้ง 7 กลุ่มท่ีสามารถสรุปได ้

จากการทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี คุณลกัษณะส่วนบุคคล คุณลกัษณะองคก์ร คุณธรรมจริยธรรม ความรู้เก่ียวกบังาน 

ทกัษะทางปัญญาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  กลุ่มทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

2.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions) 

     สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions) หมายถึง สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 

จดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนบัสนุนการลงทุนต่างๆ โดย

อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั ซ่ึงไดม้อบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบผลการดาํเนินงานและความเส่ียง และรายงานผลการตรวจสอบไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัใน

ปัจจุบนัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินทั้งดา้นเงินฝากและให้สินเช่ือมี

ทั้งส้ิน 4 แห่ง คือ 1. ธนาคารออมสิน เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456 มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นธนาคารสาํหรับประชาชน โดยมุ่งใหบ้ริการรับฝากเงินแก่ผูฝ้ากเงินรายย่อย ส่งเสริมการออม

ทรัพยอ์ย่างกวา้งขวางในกลุ่มนกัเรียนและประชาชนโดยทัว่ไป 2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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หรือ ธกส. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สาํหรับการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมรายไดห้รือพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือ

ครอบครัวของเกษตรกร 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ พ.ศ. 2496 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหสิ้นเช่ือเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัทั้งระยะสั้น (สาํหรับผูป้ระกอบการเพ่ือพฒันา

โครงการท่ีดินและท่ีอยู่อาศยั) และระยะยาว (สําหรับประชาชน) เพ่ือการปลูกสร้าง ซ้ือ หรือจดัหาท่ีอยู่อาศัย 

4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีช่ือท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปว่าไอแบงก์ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้มีช่องทางการเงินท่ีถูกต้อง

ตามแนวทางศาสนาอิสลาม   

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 

 
 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     รูปแบบของการวิจัยในคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ผู ้วิจัยศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ ตาํรา และ

ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกับญัชีท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่

ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง 

 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

คณุลกัษณะส่วนบุคคล  

คุณลกัษณะองคก์ร  

คุณธรรมจริยธรรม  

ความรู้เก่ียวกบังาน  

ทกัษะทางปัญญา 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  

กลุ่มทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

 

คณุภาพของงาน 
ต้นทนุในการดําเนินงาน 
ทนัตอ่การตดัสินใจ 
ความถูกตอ้งของงบการเงิน 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่นกับญัชีท่ีปฎิบติังานในสถาบนัการเงินเฉพาะในส่วนของ

สาํนกังานใหญ่ท่ีทาํหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีของสถาบนัการเงิน และยงัเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบใน

การปฏิบติังานบญัชีโดยตรงและยงัเป็นส่วนงานท่ีใหค้าํแนะนาํกบัพนกังานบญัชีท่ีปฎิบติังานอยู่ในสาขาทัว่ประเทศ

อีกดว้ย โดยมีประชากรจากสถาบนัการเงิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ นักบญัชีธนาคารออมสิน จาํนวน 100 คน  นักบญัชี

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 62 คน นกับญัชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ จาํนวน 38 คนนกั

บญัชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาํนวน 30 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน  230 คน 

     กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกับญัชีของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ สาํนกังานใหญ่ทั้ง 4 แห่ง 

จาํนวน 194 คนโดยคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากแนวคิดของ Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970) ซ่ึง

สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สถาบันการเงนิ 
ประชากร 

(คน) 

กลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 

ธนาคารออมสิน 100 80 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 62 53 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 38 33 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 30 28 

รวม 230 194 

 

3.2 เคร่ืองมือการวจิยั       

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง

การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยนั้น ผูวิ้จัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง

แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้และทาํการการกาํหนดขอ้คาํถามใน

แบบสอบถามเพ่ือจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง และนาํแบบสอบถามฉบบัร่างดงักล่าวมาทาํการทดสอบหาค่า

ความเท่ียงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบ่งโครงสร้างของขอ้คาํถามออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 
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     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของบุคคล จาํนวน 5 ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตวัเลือก (Checklist) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทาํงานในองคก์ร 

     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนักบญัชี แบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระตอบประสิทธิภาพการทาํงานของ

นักบญัชี ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัโดยแบ่งเป็นขอ้คาํถามแต่ละปัจจยัไดแ้ก่คุณลกัษณะองคก์ร คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้เก่ียวกบังาน ทกัษะทางปัญญา ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่มทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ปัจจยัละ 3 ขอ้ 

รวมทั้งส้ินจาํนวน 18 ขอ้  

    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพการทาํงาน แบบสอบถามในส่วนน้ีเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพการทาํงานชองนกับญัชีทั้งหมด 12 ขอ้

ครอบคลุมการวดัประสิทธิภาพ 4 ดา้นไดแ้ก่ ตน้ทุนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินงาน คุณภาพของงาน ความ

ถูกตอ้งของงบการเงิน โดยแบ่งขอ้คาํถามออกเป็นแต่ละดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ 

     โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีมี 

ขอ้คาํถามในการถามความคิดเห็นของนักบญัชีว่ามีความเห็นดว้ยในขอ้คาํถามมากหรือน้อยเพียงใด โดยมีการ

กาํหนดมาตรวดัแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale,1932) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูวิ้จัยดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) เพ่ือทาํให้ผูวิ้จัยได้รับความรู้พ้ืนฐานในการวิจัยและนํามาใช้ในการพฒันากรอบแนวคิด 

การวิจยั จากนั้นผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไว้

คือนกับญัชีในส่วนของสาํนกังานใหญ่ของสถาบนัการเงินทั้ง 4 แห่ง โดยใชส้มติฐานท่ีไดต้ั้งไวด้งัน้ี 

 สมมุตฐิานที่ 1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจส่งผล

ต่อประสิทธิภาพดา้นคุณภาพของงาน 

       สมมุตฐิานที่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงาน 

      สมมุตฐิานที่ 3 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจส่งผล

ต่อประสิทธิภาพ ดา้นทนัต่อการตดัสินใจ       
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 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจส่งผล

ต่อประสิทธิภาพ ดา้นคุณภาพของงบการเงิน 

      สมมุตฐิานที่ 5 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจส่งผล

ต่อประสิทธิภาพ ดา้นความโปร่งใส  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของบุคคล เป็นการวิเคราะห์สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ท่ีอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของบุคคลโดยการแจกความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกับญัชีในสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เก่ียวกบัปัจจยั 

ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของนักบญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เป็นการวิเคราะห์สถิติเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีผูวิ้จยันาํมาใชเ้พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แลว้นาํเสนอขอ้มูลในรูปความเรียงต่อไป 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

     4.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานบญัชีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ว่ามีปัจจยัใดบา้ง 

ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของนกับญัชี และมีปัจจยัใดบา้งท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีใหดี้ยิ่งข้ึน 

     4.2 เพ่ือให้นกับญัชีในสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และสถาบนัการเงินอ่ืน สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานของ

ตนเองใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวฒันธรรมองคก์รแบบกลุ่ม  แบบมุ่งเนน้การพฒันา  แบบมุ่งเนน้ความมีเหตุผล  

แบบมุ่งเนน้ความเป็นลาํดบั ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี ของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูท้าํบญัชีในระบบสารสนเทศทางการ

บญัชีของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 337 คน เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล

เป็นแบบสอบถาม ศึกษาผลกระทบโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผล

การศึกษาในคร้ังน้ี  ผูท้าํบญัชีและหน่วยงานภาครัฐสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้าง ประสิทธิภาพระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีใหก้บัองคก์ร โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการ

พฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชนต่์อสงัคมและประเทศชาติไดย้ิ่งข้ึนไป 

 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองค์กร   ประสิทธิภาพ   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    ผู้ทาํบัญชี    
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Abstract 

 

 The purpose of  research were to study the effects of  organizational culture : Group Culture, 

Development Culture, Rational Culture, Hierarchical Culture on the efficiency of  accounting information 

technology institute of vocational  education. This research use  of  a  sample of  337  Accountants  who 

accounting information technology institute of vocational  education. The data gathering instrument were 

questionnaire. The statistics for data analysis were Multiple Regression Analysis. The results of this study  

Accountants and government agencies can be used as a guideline to strengthen  on the efficiency of  

accounting information technology for organization. The results will guide the develop the accounting 

information technology for the efficiency of society and the country has even more 

 

Keyword : Organizational culture, Efficiency, Accounting information technology,  Accountants  

 

1. บทนํา 

 กระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตันส่์งผลต่อการนาํเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นองคก์รกนัอยา่งแพร่หลาย 

พร้อมทั้งเป็นท่ียอมรับในการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว  กระบวนการทางการบญัชียงัคงตอ้งอาศยักระบวนการทางเอกสาร

ระบบสารสนเทศในการจดัการประมวลผลท่ีรวดเร็วส่งผลให้การปฏิบติังานในองค์กรทั้งหลายเกิดการยอมรับ ทั้ง

ภายในและ ภายนอกองคก์ร  การจดัทาํระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพเป็นระบบระเบียบ  ส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ   ถา้หากมองท่ีปัจเจกบุคคลจะเห็นวา่  บุคคลจะกระทาํการไปสู่เป้าหมายใดได้

นั้นจะอาศยัศูนยร์วมของใจหรือใชจิ้ตใจเป็นตวันาํดงัท่ีมกักล่าวกนัว่า “สาํเร็จดว้ยใจ”และระบบบญัชีก็เช่นเดียวกนั

จดัเป็นหวัใจขององคก์ร  เม่ือบุคคลมารวมกนัในองคก์รต่างมีจิตใจมากมายแตกต่างกนัไป ส่ิงท่ีจะผกูความแตกต่าง

ของจิตใจเหล่าน้ีใหอ้ยูด่ว้ยกนัไดแ้ละทาํงานไปในทิศทางเดียวกนัได ้หรือมีค่านิยมในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมท่ี

เก่ียวกบังานในหน่วยงานตนเองมีวิถีชีวิตอยูส่อดคลอ้งกนัได ้ส่ิงนั้นคือ “วฒันธรรม” ในองคก์ร เม่ือการเปล่ียนแปลง

ของสงัคมมีผลกระทบต่อองคก์ร โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถทาํใหง้านง่ายข้ึนและทาํ

ใหก้ารทาํงานในยุคขอ้มูลข่าวสารหรือยคุโลกาภิวตันส์ามารถจดัขนาดองคก์รใหเ้ลก็ลง  มีการกระจายอาํนาจออกไป

ใหบ้ริการอย่างกวา้งขวางเฉพาะพ้ืนท่ี เฉพาะราย เฉพาะดา้น กระทัง่มีเป้าหมายเฉพาะของกลุ่ม เช่น กลุ่มบญัชี กลุ่ม

บริหารงานบุคคล กลุ่มสารสนเทศ   เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการมีวฒันธรรมภายในองคก์รการทาํงานท่ีดี  เป็นศูนยร์วม

ของจิตใจจากองคก์รต่าง ๆ เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถทาํงานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกนัได ้ซ่ึงตอ้งมีการจดัการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ   เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะเจริญกา้วหนา้ไปไดเ้พียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัการจดัวฒันธรรม

องคก์รว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด  ประสิทธิภาพในระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององค์กรเป็นท่ีตระหนกัโดยตรง 

รวมทั้งยงัเป็นตวัช่วยช้ีนาํและกาํกบัให้องค์กร ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มต่างๆ ในองคก์รและสังคมโดยส่วนรวมไดแ้ต่ในดา้นการจดัการไม่วา่จะเป็นองคก์รรูปแบบใดก็ตามผูบ้ริหารตอ้ง

คาํนึงถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จไดใ้นการร่วมงานท่ี
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สาํคญัในการวางแผนและการควบคุม ไดแ้ก่การวิเคราะห์และการตดัสินใจ งานเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

ในดา้นต่างๆ เพ่ือมิใหป้ระสบความลม้เหลวเน่ืองจากขาดระบบขอ้มูลท่ีดี ขาดการเก็บรวบรวมและบริหารขอ้มูลอย่าง

เป็นระบบ  

 การบริหารงานในองคก์รนั้นจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศทางบญัชีเพ่ือใหส้ามารถทราบรายละเอียด ใน

การดาํเนินงานไดต้ลอดเวลา ทาํให้ทราบว่าผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือนโยบายท่ีวางไวห้รือไม่

เพียงใด  หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะไดด้าํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที ระบบขอ้มูล

สารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการบริหารทั้งหมดขอ้มูลทางบญัชีจึงเป็นระบบขอ้มูลย่อยท่ีสาํคญัท่ีสุด และเป็นระบบ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสภาวะแวดลอ้มภายในขององค์กรเอง ส่วนระบบขอ้มูลอ่ืนๆ ลว้นเป็นขอ้มูลจาก

ภายนอกทั้งส้ิน ขอ้มูลทางบญัชี จึงเป็นระบบขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการบริหารท่ีสุด แมแ้ต่ในรูปแบบ

ของสถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษากมี็การบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเช่นกนั 

 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือแปลงหรือประมวลผลขอ้มูลทาง

การเงิน ใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชนใ์นการตดัสินใจต่อผูใ้ช ้สาํหรับผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากสารสนเทศทางการบญัชี

อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร  สารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์

และมีค่าต่อกระบวนการตดัสินใจอนัเป็นส่ิงท่ีประเมินความรู้ทาํให้สามารถคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่าง

ถูกต้องเพียงพอ และลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจส่งผลต่อตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีจะมีประโยชน์หรือมีค่าเพียงใดนกับญัชีจะเป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลเพ่ือช่วยในกระบวนการคิด

วิเคราะห์ต่อผูใ้ช้อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัคุณภาพของสารสนเทศนั้นๆจึงเป็นเหตุผลท่ีนักบญัชีควรศึกษาและทาํความ

เขา้ใจระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือช่วยในการการส่ือสารขอ้มูล  ก่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการนาํไปใช้

ตดัสินใจของนกับญัชีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจนั้นข้ึนอยู่กบัคุณภาพของสารสนเทศท่ีไดรั้บว่าไดท้นั

ตามเวลาท่ีตอ้งการและมีความถูกตอ้งหรือไม่ โดยรวมแลว้มีเหตุผลหลายประการท่ีนกับญัชีควรศึกษาและทาํความ

เขา้ใจระบบการส่ือสารขอ้มูลไดแ้ก่ความสามารถในการส่งสารสนเทศการบญัชีไปยงัผูท่ี้ตอ้งการใชไ้ดท้นักบัความ

ตอ้งการ ไม่ว่าผูใ้ชข้อ้มูลนั้นจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ซ่ึงวิธีการท่ีดีท่ีสุด และเร็วท่ีสุด คือการส่งผ่านระบบการส่ือสารขอ้มูล

ท่ีรวดเร็วและทนัสมยันกับญัชีซ่ึงอาจจะอยูใ่นฐานะของผูใ้ชง้าน หรือควบคุมดูแลระบบการส่ือสารขอ้มูล ดงันั้นนกั

บญัชีจึงควรทาํความเขา้ใจพ้ืนฐานของระบบการส่ือสารขอ้มูล 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ "กรมอาชีวศึกษา" (เดิม) เป็นหน่ึงในหา้หน่วยงาน

หลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบกาํกบัดูแลงานการศึกษาในดา้นการอาชีวศึกษา โดยในปี พ.ศ. 

2546 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างทาํให้ กรมอาชีวศึกษา เปล่ียนสถานะเป็น "สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   ปัจจุบนัมีสถานศึกษาในสังกดัภาครัฐจาํนวน 425แห่งทัว่ประเทศ เพ่ือผลิตและ

พฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ โดยจดัการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาใหเ้ลือกเรียนมากกว่า 350 

สาขาวิชา ทั้งน้ี ดา้นการบริหารจดัการมีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาประจาํภาค 5 ภาค ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการ

พฒันางานทางดา้นวิชาการ และอาชีวศึกษาจงัหวดั 77 แห่ง และอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ทาํหน้าท่ีเช่ือมโยงการ

บริหารจดัการกลุ่มสถานศึกษาในระดับจงัหวดัสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง จดัตั้งข้ึนโดยรวมสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 161 แห่ง จาก 19 กลุ่ม จงัหวดั 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1530 

 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งต้น ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะทาํการวิจัยผลกระทบของวฒันธรรมองค์กรท่ีมีต่อ

ประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวฒันธรรมองค์กรแบบกลุ่ม  แบบมุ่งเนน้การพฒันา แบบมุ่งเนน้ความมี

เหตุผล และแบบมุ่งเนน้ความเป็นลาํดบัท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างบรรทดัฐาน ค่านิยม รวมถึงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์ร  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารงาน การจดัการและแก�

ปัญหาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการ

บญัชีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารงานดา้นระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป เพราะในหนา้ท่ีของนกับญัชีบางคร้ังอาจจะอยู่ใน

ฐานะของผูต้รวจสอบ และเป็นผูท้าํการประเมินการทาํงานของระบบการส่ือสารขอ้มูล นกับญัชีจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้

วา่ทาํอยา่งไรจึงจะมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีมีการส่งผา่นเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูลนั้นมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือนอกจากน้ี

จะเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัแนวโนม้ของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีส่วนใหญ่ มีการนาํเทคโนโลยีในการส่ือสาร

ขอ้มูลมาประยุกต์ใช ้ดงันั้นผูท้าํบญัชีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของพนกังานบญัชีในองค์กร ท่ีปรึกษา หรือผูส้อบบญัชี 

ต่างก็ควรท่ีจะสนใจศึกษา คน้ควา้ ทาํความเขา้ใจและติดตามความกา้วหนา้ทางดา้นระบบการส่ือสารขอ้มูลอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังานภายในองค์กรอนัจะนาํประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ให้กับ

ส่วนรวมสงัคมและประเทศชาติต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

      ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีองค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กร   

ผูวิ้จยัไดศึ้กษา และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีองคก์ร (Organization  theory) และสภาพแวดลอ้ม

ขององค์กร โดยสรุปตามแนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีคือกรอบแนวคิดค่านิยมของการ

แข่งขนัของ Denison และ Spreitzer (1991) ซ่ึงแบ่งลกัษณะค่านิยมของการมุ่งเนน้ท่ีมีความแตกต่างออกเป็น 2 มิติ   

มิติแรก  เป็นแกนของความยืดหยุ่นและการควบคุมท่ีองคก์รมีการมุ่งเนน้เก่ียวกบั การเปล่ียนแปลงหรือความ

สมํ่าเสมอซ่ึงการมุ่งเนน้ความยืดหยุ่นจะสะทอ้นถึงความยืดหยุ่นและการเปล่ียนแปลงขององค์กรส่วนการมุ่งเนน้

การควบคุมจะสะทอ้นถึงความสมํ่าเสมอรวมถึงการควบคุม    

มิติท่ีสอง เป็นแกนท่ีมุ่งเนน้กระบวนการภายในและกระบวนการภายนอกขององค์กร การใหค้วามสาํคญักบั

ลกัษณะภายใน จะเนน้การบาํรุงรักษา และการปรับปรุงองคก์รใหส้ามารถดาํรงอยู่ไดใ้นอนาคตและการมีปฏิกิริยา

ต่อกนักบัสภาพแวดลอ้มภายนอก   การมุ่งเนน้กระบวนการภายในจะให้ความสําคญักบัการใชท้รัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ   การมุ่งเนน้กระบวนการภายนอกจะใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัโดยการประเมิน

จุดอ่อนและจุดแขง็เก่ียวกบัการแข่งขนั  

จากมิติดงักล่าวสามารถจาํแนกวฒันธรรมองคก์รออกเป็น 4 ลกัษณะดงัน้ี  
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2.1.1 วฒันธรรมกลุ่ม (Group  Culture) หมายถึง วฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคญักบัความยืดหยุ่นและการ

เปล่ียนแปลง มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มและมีความผูกพนักบัองค์กร 

ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการภายในองคก์ร  

2.1.2 วฒันธรรมมุ่งเน้นการพฒันา (Development Culture)  หมายถึง วฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคญักบั

ความยืดหยุน่แต่เป็นการมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการภายนอกองคก์ร เนน้เร่ืองการเจริญเติบโตเร่ิมแรก การไดม้าซ่ึงการเขา้

ถือสิทธ์ิของทรัพยากร รวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  

2.1.3 วฒันธรรมมุ่งเน้นความมีเหตุผล (Rational Culture) หมายถึง วฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคัญกบั

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รแต่มุ่งเนน้ในเร่ืองการควบคุม เช่น องคก์รท่ีใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต (Productivity)  

และการบรรลุผลสาํเร็จใหค้วามสาํคญักบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร มีแรงจูงใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแข่งขนัภายนอก 

2.1.4 วฒันธรรมมุ่งเนน้ความเป็นลาํดบั (Hierarchical  Culture)  หมายถึง วฒันธรรมองคก์รท่ีใหค้วามสาํคญักบั

ความสมํ่าเสมอ (Stability) เน้นกระบวนการภายในองค์กร ความเป็นแบบแผนเดียวกันภายในองค์กร การ

ประสานงานร่วมกนั ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในรวมถึงการ ยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั    

 

2.2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

       ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System ) เป็นระบบท่ีออกแบบข้ึนมาเพ่ือแปลงหรือ

ประมวลผลขอ้มูลทางการเงิน (Financial  Data) ให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจต่อผูใ้ช ้สําหรับ

ผู ้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ บุคคลภายในองค์กร  และ

บุคคลภายนอกองค์กร ทั้งน้ีกระบวนการแปลงขอ้มูลหรือประมวลผลขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางการบญัชีนั้น

อาจกระทาํดว้ยมือหรือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยก็ไดเ้ช่น งบกาํไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เป็นตน้ 

ซ่ึงสารสนเทศเหล่าน้ีไดม้าจากการประมวลผลรายการใชจ่้ายต่างๆ ในหน่วยงานดงันั้น รายการแต่ละรายการ เช่น 

รายรับ รายจ่าย จึงถือว่าเป็นตวัอย่างของขอ้มูล (Data) ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ในยุคปัจจุบนัเป็นท่ี

ยอมรับการถึงความสําคญัของสารสนเทศซ้ึงมีต่อการตดัสินใจและความสําเร็จขององค์กร  สารสนเทศท่ีดีย่อมมี

คุณภาพต่อการตดัสินใจท่ีทนัเหตุการณ์ดงัจะเห็นไดว้่าองค์กรเหล่าน้ี มีการปรับตวัโดยเน้นการลงทุนทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน  เพ่ือพยายามรักษาระดับของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหนือกว่าคู่แข่งและให้

ความสาํคญักบัแผนงานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ท่ีความสาํคญัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การจดัหาสารสนเทศทางการบญัชีใหแ้ก่ผูใ้ช้

ต่างๆ  ทั้งผูใ้ชท่ี้เป็นบุคคลภายในองค์กร อาทิเช่น  ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูใ้ชเ้ป็นบุคคลภายนอกองค์กรอาทิเช่น 

ลูกคา้ นกัลงทุน โดยสามารถแบ่งวตัถุประสงคข์องระบบสารสนเทศทางการบญัชี ออกเป็นวตัถุประสงคย์่อยๆ ได้

เป็น 3 ประการ คือ เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานประจาํวนัเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เพ่ือสนบัสนุน

การปฏิบติังานประจาํวนั  เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทาง

กฎหมาย ในการเสนองบการเงินต่อฝ่ายบริหาร   ผูถื้อหุน้  ตลอดจนการจดัทาํรายงานและเอกสารเพ่ือเสนอขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งให้แก่หน่วยงานรัฐบาล ตอ้งจดัทาํรายงานเสนอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นตน้  ระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   ระบบสารสนเทศทางการบญัชี   

เป็นระบบงานท่ีออกแบบข้ึนมาเพ่ือแปลงหรือประมวลผลขอ้มูลทางการเงินใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้
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ซ่ึงจะเห็นว่าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีกิจกรรมหลกัท่ีสาํคญัคือ การแปลงขอ้มูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ 

(Information) นัน่เอง ดงันั้นจึงสามารถแบ่งหนา้ท่ีของระบบสารสนเทศทางการบญัชีไดเ้ป็น 5 ประการ คือ การ

รวบรวมขอ้มูล (Data Collection) การประมวลผลขอ้มูล (Data Processing) การจดัการขอ้มูล (Data Management) 

การควบคุมขอ้มูลและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Control and Data Security) และการจดัทาํสารสนเทศ 

(Information Generation)  สารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีค่า (Value) ต่อการตดัสินใจเพราะเป็นส่ิงท่ีช่วย

เพ่ิมพูนความรู้(Knowledge) ทาํให้สามารถคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ในอนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  และช่วยลด

ความไม่แน่นอน (Uncertainty)  ให้แก่ผูท่ี้ทําการตัดสินใจโดยทําให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สารสนเทศจะมีประโยชน์หรือมีค่าต่อผูใ้ช้มากน้อยเพียงใดนั้ นจะข้ึนอยู่กับคุณภาพของสารสนเทศนั้ น ๆ 

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะท่ีสําคัญ ๆ กับการตัดสินใจ (Relevance) สารสนเทศท่ีดีจะต้องสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้จะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจไดก้ล่าวคือจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีผูใ้ช้

จะตอ้งตดัสินใจ เพราะหากมีสารสนเทศอยู่มาก แต่ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะ

ตดัสินใจก็ยอมไม่มีประโยชน์หรือไม่มีค่าต่อผูใ้ชเ้ลย  สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้(Accuracy) 

เพราะการตดัสินใจขององค์กรจะตอ้งอาศยัสารสนเทศ ดงันั้นหากสารสนเทศขององคก์รขาดความถูกตอ้งหรือ มี

ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนย่อมส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจขององคก์รให้มีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนตามไป

ดว้ย  สารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น (Completeness) กล่าวคือตอ้งมีสารสนเทศท่ีสาํคญัครบถว้นเพียงพอใน

ทุกด้านท่ีจะนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเร่ืองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การมี

สารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครบถว้นจะช่วยในการตดัสินใจขององค์กรมีความถูกตอ้ง   การขาดสารสนเทศท่ีสําคญัใน

บางดา้นอาจมีผลทาํให้การตดัสินใจผิดพลาดคลาดเคล่ือนได ้ สารสนเทศท่ีทนัเวลา (Timeliness) จะใช้ในการ

ตดัสินใจ ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมไดอ้ย่างมีคุณภาพ   สารสนเทศจะตอ้งไดรั้บมาทนัเวลาต่อความตอ้งการผูใ้ช ้   

สารสนเทศในรูปของจาํนวนหรือปริมาณหรือตวัเลข ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้(Verifiability) สารสนเทศท่ีดีควร

สามารถตรวจสอบหรือสอบทานความถูกตอ้งไดท้ั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ช ้เพราะในบางกรณีผูใ้ชอ้าจมี

ความสงสัยในสารสนเทศท่ีไดรั้บมาว่าเหตุใดจึงมีค่าท่ีสูงหรือตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นก็อาจตอ้งมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของสารสนเทศท่ีไดรั้บ   ความมีสาระเขา้ใจได ้(Understandability) สารสนเทศท่ีดีควรจะตอ้งแสดงอยู่ใน

รูปแบบท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจ  ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Comparability) ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงผลต่างหรือขอ้

แตกต่างระหวา่งสารสนเทศ ไดซ่ึ้งจะมีประโยชนแ์ก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจ   ความสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของ

กิจการในรอบระยะเวลา   แสดงการคาดคะเนถึงแนวโนม้ของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ ทั้งน้ี

เพ่ือจะไดส้ามารถวิเคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิ่งข้ึน  

ผูวิ้จยัสรุปเกณฑท่ี์ใชก้ารวดัความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชีของสถานศึกษาในสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีไว ้5 ดา้น คือ  การมีระบบสารสนเทศทางการบญัชี

ท่ีทาํใหผู้ใ้ชข้อ้มูลเกิดความเช่ือมัน่เพ่ิมมากข้ึนองค์กรมีระบบสารสนเทศทางการบญัชีซ่ึงใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน นกับญัชี เพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศทางการ

บญัชีขององคก์รท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสมกบัการใชง้านประกอบกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีจะตอ้งมีความ

ทนัเวลา  โดยพิจารณาองค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอ้มูลทนัเวลาต่อความตอ้งการของผูใ้ชเ้สมอช่วยให้การ

ปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน   ตลอดจนสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นนโยบายหลกัในการปฏิบติังาน
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ขององค์กร  ช่วยประหยดัเวลาในการปฏิบติังานอนัจะช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีดี    อนัสะทอ้นไดจ้ากบริบท

ของวฒันธรรมองคก์รท่ีดี ส่งเสริมประสิทธิภาพต่อระบบสารสนเทศทางการบญัชี ส่งผลดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานภายในของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหน่วยงานสังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ จะไดน้าํไปปรับใชใ้หอ้นัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสร้างสรรคสู่์สงัคม  ชุมชน และประเทศชาติ

ต่อไป 

 

2.3  ความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์กรและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ในการพฒันาระบบสารสนเทศขององค์กรนั้น ในดา้นของการวางแผนและจดัองค์กรควรครอบคลุม

เน้ือหาของกลยุทธ์และตอบสนองต่อองคก์ร มีการส่ือสารใหพ้นกังานไดรั้บทราบร่วมกนั  และทา้ยสุดองคก์รตอ้งมี

การจัดวางระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม องค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางในการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ดงัน้ี (ดวงสมร  ศุภจินดา, 2555) 

2.3.1 การจดัทาํแผนกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชนสู์งสุด  โดยกาํหนด

แผนระยะสั้นและระยะยาวขององคก์รทางสารสนเทศ  กาํหนดแนวทางในการวางโครงสร้างของการจดัทาํแผนงาน

ระยะยาวดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การปรับเปล่ียนแผนงานระยะยาวดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสาร

แผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การเฝ้าติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลระบบงานท่ีมีอยู ่

2.3.2 การจดัการทรัพยากรบุคคล  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหใ้หเ้กิดความทุ่มเทในการทาํงาน  โดยการจา้งงาน

และการเล่ือนตาํแหน่งบุคลากรตามคุณวุฒิหรือคุณสมบติัของบุคลากร ให้เหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ  มีการฝึกอบรมบุคลากร  เขา้อบรมตามส่วนงาน  มีระเบียบปฏิบติัตรวจสอบบุคลากร  มีการประเมินผล

งานของพนกังานรวมถึงการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงานและเลิกจา้งานตามหลกัมาตรฐานความถูกตอ้งและเป็นธรรม  

2.3.3 การจดัการควบคุม  มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลโดยมี

แผนคุณภาพทัว่ไป วิธีการแผนการรองคุณภาพ  การสอบทานการรับรองคุณภาพโดยคาํนึงถึงมาตรฐานระบบ

สารสนเทศและวิธีการทาํงาน วิธีการพฒันาระบบงานรับการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั  การประสานงานและการส่ือสาร  

กรอบงานการจดัหาและบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยี มาตรฐานของเอกสารโปรแกรม การทดสอบ

โปรแกรม  การประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพ  โดยเทียบกบัมาตรฐานการพฒันา  การสอบทานเพ่ือรับรองคุณภาพ

เก่ียวกบัการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ    รายงานการสอบทานการรับรองคุณภาพ 

2.3.4 การจดัหาและการนาํระบบออกใชง้านจริง  เนน้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ท่ีไดก้าํหนดไวป้ระสบ

ผลสาํเร็จซ่ึงการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีไดว้างไวน้ั้น จะตอ้งมีระบุการพฒันาหรือจดัซ้ือจดัหา นาํไปติดตั้งใชง้าน

รวมถึงการผนวกรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขององคก์ร     

2.3.5 การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการประมวลผลท่ีสนบัสนุน

การดาํเนินงานและการปฏิบัติงานขอองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิผล (ภาพร ภิยโยดิลกชัย, 2553)   ด้วยวิธีการ

ออกแบบระบบ  การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญักบัระบบงานปัจจุบนั   การอนุมติัการออกแบบ  การกาํหนดความตอ้งการ

เก่ียวกบัแฟ้มขอ้มูล  การจดัทาํเอกสาร  การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทาง การนาํเขา้ การเช่ือมโยง

ระหวา่งเคร่ืองกบัผูใ้ชง้าน  การประมวลผล  ผลลพัธ์ และการจดัเอกสาร  ความสามารถในการควบคุม  ความพร้อม
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ใชง้านท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบระบบ  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความครบถว้นถูกตอ้งโปรแกรมระบบงาน  การ

ทดสอบโปรแกรมระบบงาน  คู่มือผูใ้ชร้ะบบและคู่มือสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

2.3.6 การจดัหารและบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้องคก์ารมีให้

เหมาะสมกบัระบบงาน โดยการประเมินความความตอ้งการฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ใหม่รวมถึงการบาํรุงรักษา

ฮาร์ดแวร์โดยมีการกาํหนดแผนกาํหนดเวลาล่วงหนา้  การักษาความปลอดภยัของโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม

ระบบรวมถึงการดูและและบาํรุงรักษาโปรแกรมตลอดจนการควบคุมการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมและกา

ติดตามปัญหาต่างๆดว้ย   

2.3.7 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหมี้การใชร้ะบบงานอย่างถูกตอ้ง

และเป็นระเบียบ โดยอาศัยองค์ประกอบของความต้องการในการปฏิบัติงานและระดับการให้บริการ คู่มือ

ปฏิบติังานของผูใ้ช ้ คู่มือปฏิบติังานดา้นการปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  เอกสารประกอบการฝึกอบรม     

2.3.8 การส่งมอบและการสนบัสนุน  จะเกิดข้ึนเม่ือมีความตอ้งการจากองค์กร  เร่ิมตั้งแต่การส่งมอบ

บริการ  การดาํเนินงานดา้นการรักษาความปลอดภยั  ความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการ  การบริหารจดัการสารสนเทศ

และอุปกรณ์อาํนวยกาความสะดวก ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน การฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มีความรู้ในเร่ืองของ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตนเองปฏิบติั   

2.3.9 การรักษาความปลอดภยัของระบบ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปกป้องขอ้มูลจากการถูกใช ้ เปิดเผย  แกไ้ข 

ทาํลาย  โดยไม่ไดรั้บอนุมติัหรือการสูญหาย  ดว้ยการประเมินระบบรักษาความปลอดภยั  การจดัการเก่ียวกบัรหสั

ลบัการใหอ้าํนาจ สิทธ์และการควบคุมการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้าน  ความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลแบบออนไลน์  

การกาํหนดมาตรการติดตามรักษาความปลอดภยั  การจาํแนกประเภทขอ้มูล  การจดัการเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึง

ขอ้มูล  รายงานการละเมิดสิทธิและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั  การจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาเพ่ือ

ทบทวนความน่าเช่ือถือของระบบรักษาความปลอดภยั  การป้องกนัการแกไ้ขระบบควบคุมท่ีกาํหนดไว ้  

2.3.10 การจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่าปัญหาและอุบติัเหตุท่ี

เกิดข้ึนไดรั้บการแกไ้ข มีการหาสาเหตุ  และป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนซํ้ าอีก  ดว้ย ระบบการจดัการปัญหา  กาํหนด

ขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหา  บนัทึกหลกัฐานการตรวจสอบและการติดตามปัญหา  กาํหนดสิทธ์ิในการอนุญาตให้

เขา้ถึงระบบในกรณีฉุกเฉินและชัว่คราว  

2.3.11 การจดัการดา้นปฏิบติัการ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานระบบสารสนเทศท่ีสาํคญัมี

การดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นลาํดบัอยา่งถูกตอ้ง  โดยกาํหนดระเบียบปฏิบติัและคู่มือคาํสั่งการประมวลผล  

เอกสารขั้นตอนการเร่ิมทาํงาน  การประมวล การปฏิบติังาน  ความต่อเน่ืองของการปะมวลผลรวมถึงการบนัทึก

เหตุการณ์การปฏิบติังาน และติดตามตามผล  เพ่ือรับประกนัไดถึ้งคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งคาํนึงถึงประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกาประเมินจากผูต้รวจสอบทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

2.3.12 การติดตามการทาํงาน  มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ากิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานตามท่ีกาํหนด  โดยการวบรวมข้อมูล  การประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน  การประเมินความถึงพอใจของใชง้าน  การรายงานให้ผูบ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการทาํงาน

รวมถึงแจง้ถึงปัญหาต่างๆ  
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2.3.13 การปฏิบติัไดจ้ริงของระบบสารสนเทศ  สามารถตอบคาํถามต่างๆขององค์การได ้ เช่น องคก์รจะ

สามารถเติบโตไดถึ้งขั้นไหน  การลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศคุม้ค่ากบัประโยชนท่ี์องคก์รจะไดรั้บหรือไม่  ควรใช้

อะไรเป็นตวัวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี  อะไรเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเร็จไดต้รงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ความเส่ียงท่ีจะทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ง

ไวมี้อะไรบา้ง จะมีวิธีการตรวจสอบและการควบคุมอยา่งไร  เพ่ือลดโอกาสเกิดของความเส่ียงดงักล่าวใหน้อ้ยลง 

2.3.14 การควบคุมระบบงานสารสนเทศ  ดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล  ดว้ยการจดัการรวบรวมขอ้มูลจากส่วน

ต่างๆขององคก์รหรือจากส่ิงแวดลอ้มนอกองคก์รขอ้มูลเขา้เป็นขั้นตอนแรกของวงจรการทาํงาน  เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีอยู่

ในเอกสารเร่ิมตน้  มาเปล่ียนใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์อ่านได ้ ทาํใหก้ารบนัทึกขอ้มูลตอ้งเตรียมพร้อม โดย

ผา่นกระบวนการนาํเขา้  ประมวลผลขอ้มูล  และนาํเสนอผลลพัธ์   โดยการจดัเตรียมขอ้มูลและการอนุมติั ควรมีการ

ตรวจสอบวา่เอกสารท่ีจะนาํเขา้ระบบมีการอนุมติัเรียบร้อยแลว้และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน้ฉบบัไดรั้บอนุมติัจากผู ้

มีอาํนาจเพียงพอเหมาะสมกบัเอกสาร  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการนาํเขา้ระบบ  ควรอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม การ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น  เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ของการประมวลผล   การนาํเสนอผลลพัธ์  ดว้ยการ

นาํขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลแลว้ไปเสนอให้แก่ผูใ้ชต้ามความเหมาะสมหรือนาํไปส่งต่อให้กบัส่วนอ่ืนซ่ึงตอ้ง

นาํไปใชง้านต่อซ่ึงสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผล  สามารถแสดงได ้ 3  รูปแบบคือ  เอกสาร  รายงาน และการ

คน้หา ซ่ึงควรประเมินสารสนเทศในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอ  ดว้ยการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด  และการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของรายการ ก่อนนาํขอ้มูลไปใชท้ั้งภายในและนอกองคก์ร  เพ่ือใหอ้งคก์รและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั  โดยใหอ้งคก์รเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินนโยบาย  เกิดการแบ่งปันความรู้ความ

เขา้ใจใหก้บัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนซ่ึงเป็นการใชภ้าษาเดียวกนั เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั มีความเขา้ใจมุมมองหรือ

ภาพรวมในเร่ืองการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัการเป้าหมายขององคก์ร  ทาํใหเ้กิดความกระจ่าง

ในเร่ืองบทบาท  หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความเป็นเจา้ของในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร และเพ่ือให้

เกิดความไวว้างใจและยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายจากองคก์รหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งและผูว้างกฎระเบียบ 

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 

วฒันธรรมองคก์ร 

1. วฒันธรรมกลุ่ม  (Group Culture) 

2. วฒันธรรมมุ่งเนน้การพฒันา 

(Development Culture)  

3. วฒันธรรมมุ่งเนน้ความมีเหตุผล 

(Rational Culture)  

4. วฒันธรรมมุ่งเนน้ความเป็นลาํดบั 

(Hierarchical) 

 ประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance)  

2. ดา้นความถูกตอ้งเช่ือถือได� (Accuracy)  

3. ดา้นความทนัเวลา (Timeliness)  

4. ดา้นตรวจสอบได ้(Verifiable) 

 

รูปภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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3.  วธีิการในการศึกษา 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูท้าํบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาใน 426 แห่ง (สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559)  แห่งละ 5 คน  รวมจาํนวน 2,130 คน   เลือก 

กลุ่มตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมายทั้งหมด เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร ตามหลกัวิชาการ

ท่ีว่าดว้ยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เทโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)  ท่ีใชใ้นการวิจยัคือผูท้าํบญัชีของ

สถานศึกษาภาครัฐในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 337 คน  ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) เพ่ือศึกษาวฒันธรรมองค์กรแบบกลุ่ม  แบบมุง้เนน้การพฒันา  มุ่งเนน้ความมี

เหตุผล  มุ่งเน้นความเป็นลาํดับ  ท่ีมีต่อประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจ (Relevance)  ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ 

(Accuracy) ดา้นความทนัเวลา (Timeliness) ดา้นตรวจสอบได ้(Verifiable) ของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี

ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  

        การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน 

ลกัษณะของแบบสอบถามผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามลกัษณะปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะแบบตวัเลือก จาํนวน 5 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูล

เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณในการทาํงานและตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  

ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รของนกับญัชี จาํนวน 20 ขอ้ โดยครอบคลุมจริยธรรมส่วนบุคคล

ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นวฒันธรรมกลุ่ม (Group  Culture)  ดา้นวฒันธรรมมุ่งเนน้การพฒันา (Development  Culture)  ดา้น

วฒันธรรมมุ่งเนน้ความมีเหตุผล (Rational  Culture)  และดา้นวฒันธรรมมุ่งเนน้ความเป็นลาํดบั (Hierarchical Culture) 

ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี จาํนวน 20 ขอ้ โดย

ครอบคลุม 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือไดด้า้นความทนัเวลา และดา้นความ

ตรวจสอบได ้ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) สอบถามความคิดเห็นนกับญัชีว่าเห็นดว้ยในขอ้คาํถามนั้นมากหรือนอ้ยในระดบัใด โดยกาํหนดมาตราส่วน

ประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale, 1967)    

 

3.3  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

        ผูวิ้จัยทาํการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามเพ่ือนาํมาปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสมการประเมินความสอดคลอ้งระหว่าง

ขอ้คาํถามกบัคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของการวิจยันั้น ผูวิ้จยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3

ท่าน  ในตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในหวัหนา้งานบญัชีหวัหนา้งานการเงินดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ความครอบคลุมของแบบสอบถามความเหมาะสม และความชัดเจนในการใช้ภาษาเน้ือหา 
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(Content Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัให้มีค่าความ

สอดคลอ้งระหวา่ง 0.66 - 1.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาค่าแสดงวา่ขอ้คาํถาม

ทุกขอ้ในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัมีความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีความเหมาะสมมีความชดัเจนของภาษาและครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาสามารถ

นาํไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนั้นทาํการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เป็นรายดา้นทั้งฉบบั  โดยใช้

สูตรสมัประสิทธิอลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบาคอลัฟา (Cronbach’s Alpha)  นาํแบบสอบถามท่ีผา่น

การตรวจสอบคุณภาพแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึนแลว้นาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.4 วเิคราะห์ข้อมูล  

      ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น  3 ตอน ตามลกัษณะของแบบสอบถามคือ 

      ตอนท่ี  1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics)โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  

      ตอนท่ี  2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กรและประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศ

ทางการบญัชี โดยใชวิ้ธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึง

ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบ

ตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลการดาํเนินการวิจยั  

      ตอนท่ี  3  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัประสิทธิภาพของระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการ

บญัชีของผูท้าํบญัชี โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis)   

 

4.  ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

     จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้าํบญัชี ตลอดจนผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาภาครัฐ   

ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

      4.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างบรรทดัฐาน ค่านิยม รวมถึงความเป็นเอกลกัษณะท่ีมีลกัษณะเฉพาะใหเ้กิดข้ึนกบั

องคก์รของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      4.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารงานของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      4.3  เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการและแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

      4.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีของของสํานักงานคณะกรรมการ                   

การอาชีวศึกษา 
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ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  

ของหัวหน้างานบัญชีและการเงนิของเทศบาลตาํบลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

FACTORS AFFECTING WORK EFFECTIVENESS OF ACCOUNTING 

PROGRAMME ON THE CHIEFS ACCOUNTING AND FINANCE IN THE 

IN SUB-DISTRICT MUNICIPALITY OF THE LOCAL ADMINISTRATION 

สุภาวด ี ลอยศรี1และประเวศ เพญ็วุฒิกลุ2  

Supawadee Loysri and Pravas Penvutikul  

  

บทคดัย่อ  

     งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร และปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีของหัวหน้างานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้างานบัญชีและการเงินของเทศบาลตําบลในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  จาํนวน 378 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณผลลพัธ์ท่ีไดค้าดว่าจะเป็นแนวทางทางแกไ้ข  พฒันา เพ่ิมพูนความรู้  ทกัษะของบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ย

โปรแกรมทางบญัชีในเทศบาลตาํบลเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีในเทศบาลตาํบลให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

คาํสาํคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, โปรแกรมทางบัญชี  
 

Abstract  

     The objective of the research is to study the factors affecting work effectiveness of the accounting software on 

the chiefs of accounting and finance in the sub-district municipality of the local administration. The sample of the 

research used was 378 chiefs of accounting and finance in sub-district municipality of the local administration. A 

questionnaire is used to collect the data. The descriptive statistical analysis methods used are 

frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness and kurtosis. The inferential statistical analysis method 

is multiple regression. The study is expected to develop officers’ skills and knowledge by using the accounting 

program in sub-district municipality to enhance their work effectiveness on using the accounting program in sub-

district municipality efficiently.  

Keywords: work effectiveness, accounting program  

____________________________  
1นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุมกรุงเทพฯ 10290 email: sloysri@hotmail.com  
2อาจารย,์ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1540 

 

1. บทนํา 

     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลในเชิงปริมาณและสถิติจากการปฏิบติังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไม่ว่าจะเป็นในดา้นงบประมาณ การเงินการคลงั การบญัชี  หรือแมแ้ต่ขอ้มูลในส่วนของ

บุคลากรต่างๆ  ของทอ้งถ่ิน  ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นเชิงการวิเคราะห์  สถานภาพ  และประสิทธิภาพการทาํงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการสนองนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาลท่ีไดมี้การสัง่การลงไป  แผนท่ีการเดินทางท่ีจะ

บอกไดถึ้งเป้าหมายในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ยอ่มไม่ใช่การเขา้ไปรวบรวมขอ้มูลของ

แต่ละพ้ืนท่ี  แต่ละองคก์ร  อนัจะทาํใหไ้ดม้าซ่ึงความถูกตอ้งและทนัสมยัของขอ้มูลไม่ทนัการ  และอาจไดข้อ้มูลท่ี

ไม่ตรงกบัความเป็นจริง  เพ่ือเป้าหมายในการไดข้อ้มูลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถนาํมาวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน รวมทั้งการวิเคราะห์การตอบสนองนโยบายของภาครัฐ จึงไม่ใช่เร่ืองของการบงัคบั

เรียกขอ้มูล แต่ตอ้งเป็นการสร้างระบบงานท่ีเป็นประโยชนต่์อการใชง้านประจาํวนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใหเ้กิดมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทาํงานเกบ็ไวใ้นรูปแบบท่ีสามารถนาํไปใชง้านไดส้าํหรับองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ และสามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาไวท่ี้ส่วนกลางเพ่ือการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายดว้ยขอ้มูล

ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง  มีความทนัสมยั   และตรวจสอบไดง่้าย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2559)  

     นอกจากน้ี การดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยทัว่ไปมีการนาํเอาระบบระเบียบต่างๆ มาใชแ้ต่

ไม่ไดเ้ป็นการนาํมาใชแ้บบบูรณาการ คือไม่สามารถรวบรวมหรือทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสะทอ้นถึงประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างจริงจงั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํ

โปรแกรมทางบญัชีหรือระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเพียงการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ

จดัการบญัชีส่วนทอ้งถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ช้งานเท่านั้น  หากแต่ไดมี้การนาํเอาระบบย่อยการ

ทาํงานต่าง ๆ ท่ีมีกระบวนการต่อเน่ืองกนัมาประกอบกนัข้ึนเพ่ือใหก้ารทาํงาน  มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน  มีระเบียบ

ในการทาํงานและรวบรวมขอ้มูล   มีความคล่องตวั  สะดวกในการทาํงาน    รวมทั้งตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ (พรป

วีร์  ปะวงั, 2555) และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากโปรแกรมทางบญัชีหรือระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ไปดาํเนินการ

สร้างระบบงานต่อเน่ืองอ่ืนๆ ได้อีกเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะระบบการจัดทาํรายงานสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 

(Business Intelligent Executive Report)  ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะนาํเอาขอ้มูลต่างๆ จากโปรแกรมทางบญัชีหรือระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ไปผ่านกระบวนการวิเคราะห์  เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ  เช่น   ดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ขอ้มูลในปัจจุบนัสามารถนาํมาวิเคราะห์ Ratio  ทางเศรษฐกิจต่างๆ ไดไ้ม่ตํ่ากว่า  50 ตวั  ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

เป็นระบบงานพ้ืนฐานในการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และเป็นระบบงานเพ่ือการเร่ิมตน้ในการไดม้าซ่ึง

ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลแบบบูรณาการ  ระบบงานอ่ืน ๆ  ก็สามารถ

สร้างสรรค์ข้ึนได้  ต่อเน่ืองจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น  ระบบการบริหารสินทรัพย์ (Assets 

Management System) ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Information System : HRIMS) 

ระบบการจดัการคลงัขอ้มูล  (Knowledge  Management System) เป็นตน้  ซ่ึงระบบงานทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็น

ระบบงานท่ีนาํเขา้มาใชเ้พ่ือพฒันาการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ  มัน่คงและยงั

ยืน (สาํนกังานพฒันาระบบโครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2559)  
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     ดว้ยเหตุน้ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงไดจ้ดัทาํโปรแกรมทางบญัชีหรือระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้สร้างมาตรฐานการทาํงาน  และสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพ่ือให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถทาํงานบน

โปรแกรมทางบญัชีหรือระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ง่ายต่อการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเป็น

ฐานขอ้มูลท่ีสะทอ้นถึงความเป็นจริงในการบริหารงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานดา้น

การคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถือเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในการดาํเนินการ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานการเงินการคลงัทอ้งถ่ินเขา้สู่ระบบอิเลคทรอนิคส์ โดยการพฒันาโปรแกรมทางบญัชี

หรือระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของ Web Based Application ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถทาํการบนัทึกบญัชีผ่าน

ระบบออนไลน์ จากหน่วยงานตน้สังกดัผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามสิทธิส่วนงานท่ีรับผิดชอบภายใตร้ะบบความ

ปลอดภยัสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  โดยกาํหนดผงับญัชีพร้อมระบบการปฏิบติังานดา้นการคลงั 

(คู่มือปฏิบติังานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2551) แต่ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งทัว่

ประเทศยงัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินและบญัชีดว้ยระบบมือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงไดมี้การ

พฒันาโปรแกรมทางบญัชีหรือระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ช่วยในการจดัทาํบญัชีและรายงานท่ีมี

รูปแบบและมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ  ง่ายต่อการติดตาม และประมวลผลสถานการณ์การคลงัในภาพรวม  

(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2559)  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีในเทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

     1.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

     1) เพ่ือทดสอบการส่งผลของปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร และปัจจยัด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีของหัวหน้างานบญัชีและการเงินในเทศบาลตาํบล 2) เพ่ือ

ทดสอบการส่งผลของปัจจยัดา้นกระบวนการบริหารต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีของ

หวัหนา้งานบญัชีและการเงินในเทศบาลตาํบล  3) เพ่ือทดสอบการส่งผลของปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชี

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีของหวัหนา้งานบญัชีและการเงินในเทศบาลตาํบล  4) เพ่ือ

สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร และปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางบญัชีของหวัหนา้งานบญัชีและการเงินในเทศบาลตาํบล 

     1.2 สมมติฐานในการวจัิย 

     1) ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร และปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของหัวหนา้งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน   2) ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์       (e-

LAAS) ของหัวหน้างานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3) ปัจจยัดา้นการใช้

โปรแกรมทางบญัชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของหวัหนา้งาน

บญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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กรอบแนวคิดของการวจิยั 

                  ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคิดเกีย่วกบัระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  (e-LAAS)                 

     ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัทาํข้ึนเพ่ือรองรับระบบ E – Government 

ของภาครัฐเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศมีการบริหารงานท่ีคล่องตวัมากข้ึน รวมถึงการบริหาร

งบประมาณท่ีสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงประกอบดว้ยระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ  ระบบขอ้มูลรายจ่าย  ระบบบญัชี

และการจดัทาํรายงาน  มีการประมวลผลขอ้มูลสามารถแสดงฐานะทางการคลงัเป็นรายวนั รายเดือน รายไตรมาสและ

รายปี สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึงระดบัประเทศใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ปัจจุบนัการบนัทึกบญัชี

และการจัดทาํรายงานต่าง ๆ ทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญและตอ้งใชเ้วลามากในการทาํทะเบียนและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างระบบทัว่ประเทศ  

ดงันั้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงถูกออกแบบและพฒันาข้ึนในลกัษณะของ Web  

based  Application ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถทาํธุรกรรมผ่านระบบ Online จากหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ตามสิทธิส่วนงานรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัสูงจากส่วนกลาง ผูใ้ช้ระบบสามารถทาํการ

บนัทึกการรับชาํระเงินประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นรายได ้โดยระบบจะออกใบเสร็จรับเงิน  รวมถึงการจดัทาํรายงานและ

ทะเบียนต่าง ๆ ให้โดยอตัโนมติั  สามารถเรียกดูทะเบียนและรายงานต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการตามสิทธิของผูใ้ชร้ะบบ 

รวมทั้งสามารถปรับปรุงแกไ้ขรายการจากส่วนกลางได ้ ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรและผูบ้ริหารของทั้งองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2551:27)    

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานด้วยระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ของหัวหน้างาน

บัญชีและการเงินในเทศบาลตาํบล 

 

 

ปัจจยัด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชี 

- ระบบงบประมาณ 

- ระบบรายรับ 

- ระบบรายจ่าย 

- ระบบบญัชี 

  

 

ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร 

- การวางแผน 

- การจดัส่วนราชการหรือองคก์ร 

- การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี 

- การอาํนวยการ 

- การประสานงาน 

- การรายงาน 
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     2.2 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการบริหาร 

     ปัจจุบนัแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ือง “การบริหาร” ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการบริหารงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

เป็นอนัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไปวา่ “การบริหารงานท่ีดี” ยอ่มทาํใหเ้ป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์อง

องค์กรนั้นๆ มีโอกาสท่ีจะบรรลุผลไดง่้ายข้ึนและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการใน

หน่วยงานต่างๆ จึงพยายามท่ีจะคิดคน้หาวิธีการและมาตรการต่างๆ ท่ีจะนาํมาใชป้รับปรุงการทาํงานท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของตนเองอย่างไม่หยุดย ั้ง จึงเป็นสาเหตุสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้แนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองการ

บริหารงานไดข้ยายตวัออกไปอย่างรวดเร็ว มีการคน้ควา้ศึกษากนัอย่างลึกซ้ึงและแตกแขนงสาขาออกไปอย่าง

มากมาย โดยมีจุดประสงคส์าํคญัท่ีจะใหไ้ดวิ้ธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุด นาํความพึงพอใจมาสู่ผูร่้วมงานและผูรั้บบริการ

มากท่ีสุด หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ เพ่ือให้ผลงานท่ีออกมาบรรลุสมความมุ่งหมายของหน่วยงานั้นๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 
 

     2.2.1 ความสําคัญของการบริหาร 

     การบริหารเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัยิ่งต่อการดาํเนินกิจการทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในอนัท่ี

จะช้ีใหเ้ห็นความสาํเร็จหรือความลม้เหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของของหน่วยงานหรือ

องคก์รนั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ความสาํคญัของการบริหารไดแ้ก่  1) การบริหารไดเ้จริญเติบโตควบคู่กบัการดาํรงชีพ

ของมนุษย  ์และเป็นส่ิงช่วยให้มนุษยด์าํรงชีพอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข 2) จาํนวนประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็วเป็นผลทาํใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งขยายงานดา้นบริหารกวา้งขวางยิ่งข้ึน 3) การบริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีใหท้ราบ

ถึงความเจริญกา้วหนา้ของสังคม ความกา้วหนา้ของวิทยาการดา้นต่างๆ ทาํใหก้ารบริหารเกิดการเปล่ียนแปลงและ

กา้วหนา้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  4) การบริหารเป็นมรรควิธีท่ีสาํคญัท่ีจะนาํสังคมและโลกไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ 5) 

การบริหารจะช่วยช้ีให้ทราบถึงแนวโนม้ ทั้งดา้นความเจริญและความเส่ือมของสังคมในอนาคต  6) การบริหารมี

ลกัษณะเป็นการทาํงานร่วมกนัของบุคคลใน  7) การบริหารมีลกัษณะตอ้งใชก้ารวินิจฉยัสั่งการท่ีเป็นเคร่ืองแสดงให้

ทราบถึงความสามารถของนกับริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 8) ชีวิตประจาํวนัของมนุษยไ์ม่ว่าใน

ครอบครัวหรือในองคก์รย่อมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารอยู่เสมอ  9) การบริหารกบัการเมืองเป็นส่ิงคู่กนั ไม่อาจ

แยกจากกนัโดยเด็ดขาดได ้ดงัท่ีกล่าวกนัว่า “การเมืองกบัการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละดา้นของเหรียญอนั

เดียวกนั” ฉะนั้นการศึกษาวิชาการบริหารจึงตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทางการเมืองดว้ย 
 

     2.2.2 กระบวนการบริหาร 

     นักวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นกระบวนการบริหารท่ีเป็นสากล ใช้กนัอยู่

ทัว่ไปในหมู่นกัศึกษาวิชาการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั 7 ประการ หรือท่ีเรียกกนัย่อๆ ว่า “POSDCoRB 

Model” ทฤษฎีของลูเธอร์  กูลิค  (Luther  Gulick) อา้งถึงใน  (วงศ์พฒันา  ศรีประเสริฐ, 2551, หน้า 138) ซ่ึงอธิบาย

ความหมายไดด้งัน้ี 1) การวางแผน (Planning : P) หมายถึง การวางแผนอนัเป็นการคาดเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงจะตอ้ง

คาํนึงถึงนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือใหแ้ผนงานท่ีกาํหนดข้ึนไวมี้ความสอดคลอ้งตอ้งกนัในการดาํเนินงาน  

2) การจดัส่วนราชการหรือองคก์ร (Organization : O) หมายถึง การจดัส่วนราชการหรือองคก์รซ่ึงในการศึกษาบางแห่ง

ก็พิจารณารวมไปกบัการปฏิบติังานหรือวิธีการจดัการดว้ย เร่ืองการจดัแบ่งส่วนงานน้ีจะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบั
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การปฏิบติังาน 3) การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี (Staffing : S) หมายถึง การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังานให้

สอดคลอ้งกบัการจดัแบ่งหน่วยงานท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความสามารถมาปฏิบติังานใหเ้หมาะสมรวมถึงการ

ท่ีจะเสริมสร้างและการธํารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพในการปฏิบติังานของคนงานและพนักงานด้วย 4) การอาํนวยการ 

(Directing : D) หมายถึง การศึกษาถึงวิธีการอาํนวยการรวมทั้งการควบคุมงานและทิศทางงานตลอดจนศิลปะในการ

บริหารงาน รวมถึงการวินิจฉยัสั่งการ ซ่ึงเป็นหลกัอนัสาํคญัอย่างหน่ึงของการบริหารงานและข้ึนอยู่กบัความสามารถ

ของผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน 5) การประสานงาน (Coordinating : Co) หมายถึง ความร่วมมือประสานงานเพ่ือการ

ดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและราบร่ืน การร่วมมือประสานงานเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากในการบริหาร เพราะ

เป็นกิจวตัรประจาํวนัท่ีตอ้งพึงกระทาํในการปฏิบติังาน การร่วมมือประสานงานเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา ท่ีจะตอ้ง

จดัให้มีข้ึนในหน่วยงานของตน เพราะเป็นปัจจยัสําคญัในอนัท่ีจะช่วยให้เกิดความสําเร็จบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์าร 6) การรายงาน (Reporting : R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังานตลอดรวมถึงการประชาสมัพนัธ์ท่ีจะตอ้ง

แจ้งให้ประชาชนทราบด้วย ความสําคัญของการรายงานนั้ นอยู่ ท่ีจะต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 7) 

การงบประมาณ (Budgeting : B) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหาร

เก่ียวกบังบประมาณและการเงิน  ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงานเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมงาน 

วิธีการบริหารงานงบประมาณโดยทัว่ไปมกัดาํเนินหมุนเวียนคลา้ยคลึงกนัอย่างท่ีเรียกว่า “วงจรงบประมาณ” (Budget 

Cycle) ซ่ึงประกอบดว้ย  การเตรียมของอนุมติังบประมาณ  การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  การใชง่้ายงบประมาณ  การ

ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 
 

     2.2.3 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

     พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2526, หนา้ 504) ให้ความหมายประสิทธิภาพไวว้่า หมายถึง 

ความสามารถท่ีทาํงานให้เกิดผลในการปฏิบติังาน ณัฐธัญ  ถนดัรบ (2545, หนา้ 13,16) กล่าวไวว้่าประสิทธิภาพ

หมายถึง  การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถความพร้อมในการปฏิบติังานของตนดว้ยความมีระเบียบมี

กฎเกณฑป์ฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลารวดเร็วถูกตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตอ้ง

เกิดจากความขยนัหมัน่เพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมดว้ยจิตใจท่ีซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองค์กร      

ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2540, หน้า 2) กล่าวถึงประสิทธิภาพไวว้่า หมายรวมถึง ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดย

ประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัได้หลายมิติ ตามแต่วตัถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณาคือ 1.ประสิทธิภาพในมิติของ

กระบวนการบริหาร (Process)  2. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การทาํงานท่ีมีคุณภาพเกิด

ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาํไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการทาํงานและใหบ้ริการเป็นท่ีพอใจของ

ลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ ขณะท่ีปรัชญา เวสารัชช ์(2529, หนา้ 5) ไดใ้หค้วามหมาย “ประสิทธิภาพ” การบริหารไว ้

3 นัย คือ นัยท่ี 1 เก่ียวกบังานโดยตรง คืองาน ท่ีออกมา จะเกิดผลไดเ้ร็วกว่าท่ีกาํหนด ผลงานดี นัยท่ี 2 เก่ียวกบั

ผูบ้ริหารมีความสามารถทาํงานโดยตรง และมีทัศนะเร่ือการบริหารงานในการวางแผน การจัดองค์กร การ

มอบหมายงานการสั่งการฯลฯ  นยัท่ี 3 เก่ียวกบัผูป้ฏิบติังาน ผูร่้วมงาน ทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่มีปัญหาขดัแยง้

มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในการปฏิบติังาน ประสานงาน การติดต่อส่ือสาร ช่วยเหลือ และการแสดง

ความคิดเห็นในงาน ในองคก์รดว้ยดี 
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     Gibson and Others (1988, p.37) ใหค้วามหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่าโดยทัว่ไป เม่ือพูดถึงประสิทธิภาพ

ก็จะหมายถึงอตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยั (Ratio of output to inputs) การวดัประสิทธิภาพจะวดัตัวบ่งช้ีหลายตัว

ประกอบดว้ย 1. อตัราการตอบแทน (Rate or return) ในเงินลงทุนหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นทุน 2. ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิต 

(Unit cost) 3. อัตราสูญเปล่าสินเปลืองในการใช้ทรัพยากร 4. อัตราส่วนของผลกําไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน   

Plowman and Peterson (1989, p. 325 , อา้งถึงใน กชกร เอน็ดูราษฎ,์ 2547, หนา้ 11) ไดใ้หแ้นวคิดใกลเ้คียงกบั Harring 

Emerson โดยตดัทอนบางขอ้ลงและสรุปองคป์ระกอบของประสิทธ์ิภาพไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั  1. คุณภาพของงาน (quality) 

จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่าและมีความพึงพอใจ2. ปริมาณงาน (quantity) งานท่ีเกิดข้ึน

จะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน  3. เวลา (time) คือเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั  4. ค่าใชจ่้าย (costs) ในการดาํเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบั

งาน และวิธีการคือจะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดก้าํไรมากท่ีสุด ดงันั้นความหมายของคาํว่าประสิทธิภาพ คือความสามารถ

ในการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยเร็วและสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัเห็นว่าในการดาํเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า   

     จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)ของหวัหนา้งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สามารถจดัทาํทะเบียนและรายงานทางการเงินจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ครบถว้นตามระเบียบ และสามารถใชร้ะบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ในการจดัทาํรายงานทางการเงินเพ่ือเสนอผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัตามกาํหนดเวลา 
 

     2.2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัที่มผีลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  

     สายใจ  ปิตะสุทธ์ิ  (2553) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังาน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอเมืองหนองคาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น 

พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น และระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัส่วนราชการ

หรือองค์กร ดา้นการวางแผน ดา้นการอาํนวยการ ดา้นการจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี ดา้นการรายงาน และดา้นการ

ประสานงาน ตามลาํดบั เก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ของหวัหนา้งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     อนญัญา  

ผมทอง (2553)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององคก์รบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดั

นครสวรรค ์ หวัหนา้ส่วนการคลงัมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริหารภายในส่วนการคลงัขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตจงัหวดันครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดันครสวรรค์ พบว่า การบริหารงานคลงัโดยรวม ความพร้อมภายในส่วนการ

คลงั ดา้นบุคลากร และการบริหารงานคลงั ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ตามความคิดเห็นของหัวหนา้

ส่วนการคลงั จะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดั

นครสวรรค ์  เก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-

LAAS) ของหัวหนา้งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   เจนจิรา  คาํมา (2557) 

ศึกษา การประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์สําหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของเทศบาลตาํบลใน
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อาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังาน ระบบงบประมาณ ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานได้

มากท่ีสุดตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนระบบขอ้มูลรายรับ  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้

สามารถปฏิบติังานไดดี้ สาํหรับระบบขอ้มูลรายจ่าย ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถปฏิบติังานได ้และระบบบญัชี 

ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดใ้นระดับมาก ตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินได้ดีท่ีสุด เก่ียวข้องกับระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ของหวัหนา้

งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มลธิชา  พุ่มชาวสวน (2557) ศึกษาเร่ือง 

ประสิทธิผลของการบริหารจดัการดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในการดาํเนินงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการดว้ยระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท่ีวดัจากความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริหารระบบ ผูป้ฏิบติังาน และผูใ้ช้บริการของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยภาพรวม ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบงบประมาณ 

ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบญัชี  และรายดา้นมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการบริหารจดัการดว้ย

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัความพึงพอใจจากมาก

ไปหานอ้ยคือ ดา้นระบบรายรับ ดา้นระบบบญัชี ดา้นระบบงบประมาณ และดา้นระบบรายจ่าย ตามลาํดบั  เก่ียวขอ้ง

กบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  ของหวัหนา้งาน

บญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อมรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ (2553 : บทคดัย่อ) ได้

ทาํการศึกษา สภาพปัญหาการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจังหวดั

สกลนคร พบวา่ สภาพการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มจงัหวดัสกลนคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ของหวัหนา้งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สุมาลี  สุวรรณพิบูลย ์(2552 : บทคดัย่อ) ศึกษา ปัญหาการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงราย พบว่า ปัญหาการใช้ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

พบวา่ ปัญหาดา้นเทคโนโลยีของระบบปัญหามากท่ีสุด ปัญหาสาํคญัไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูลล่าชา้ 

มกัเกิดการลม้เหลว รองลงมาคือ ปัญหาดา้นโครงสร้างระบบขอ้มูลรายรับ  ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ของหวัหนา้งานบญัชีและการเงินของ

เทศบาลตาํบลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สุทธิลกัษณ์  สนัคม (2557) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสายสนบัสนุนภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก พบว่า ประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานของพนกังานสายสนบัสนุนภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภู

วนารถ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

     จากการศึกษาสรุปไดว้่าปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมทางบัญชีหรือระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ประกอบดว้ย  การวางแผน การจดัส่วนราชการหรือองค์กร การ

จัดหาบุคคลและเจ้าหน้าท่ี การอาํนวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ ส่วนระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์  ประกอบดว้ยการใชร้ะบบงบประมาณ การใชร้ะบบรายรับ การใชร้ะบบรายจ่าย และการใชร้ะบบบญัชี 
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3. วธีิการศึกษา  

          3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ หวัหนา้งานบญัชีและการเงินของเทศบาลตาํบลในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2558 (สาํนกัพฒันาระบบรูปแบบและโครงสร้าง, 2558) จาํนวน 6,696 คน กาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตร (Taro Yamane , 1973 อา้งใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552, หนา้ 45) ไดข้นาดตวัอย่างท่ีใช้

ในงานวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน  378 คน และใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)   
      

     3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

     การรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ดว้ยแบบสอบถามโดยส่งทางไปรษณีย ์ 
     

     3.3 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

     สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของหวัหนา้งานบญัชีและการเงิน  ไดแ้ก่ ความถ่ี 

และร้อยละ สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน  

 

4. ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 

     ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ

หวัหนา้งานบญัชีและการเงินในเทศบาลตาํบล นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการพฒันา เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของหัวงานบญัชีและการเงินของเทศบาล

ตาํบลในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัสมรรถนะผูป้ระกอบการ 2) ระดบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนทาง

เศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก จาํนวน 156 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจยั ทั้งน้ีงานวิจยัน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความสมัพนัธ์ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบวา่ 1) สมรรถนะผูป้ระกอบการมีระดบัสูง

ในทุกดา้น    2) ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีระดบัปานกลางในทุกดา้น3) 

สมรรถนะผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสาํคัญ: สมรรถนะผู้ประกอบการ, ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์การ,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Abstract 

This research aimed  to study 1) The level of Entrepreneurial Competencies 2) The level of Economic Sustainability 

of small and medium enterprises 3) Relationship of Entrepreneurial Competencies affecting Economic 

Sustainability of small and medium enterprises. For sample in this research, there were 156 entrepreneurs in Retail 

Trade sector. Questionnaires were used as research instrument. This research employed descriptive statistics 

including percentage, mean, standard deviation, and Pearson Product  Moment Correlation Coefficient. The result 

shown that 1) Entrepreneurial Competencies was high level in all aspects 2) Economic Sustainability of small and 

medium enterprises was medium level in all aspects 3) Entrepreneurial Competencies 

in all aspects consideration positively affected Economic Sustainability of small and medium enterprises . 

Keywords: Entrepreneurial Competencies, Economic Sustainability, Small and Medium Enterprises  
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1. บทนํา 

     ในศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงวิธีในการดาํเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก ผลของโลกาภิวตันแ์ละความพยายามใน

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัทอ้งถ่ินส่งผลใหจ้าํนวนผลิตภณัฑแ์ละบริการมีเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลใหแ้นวทางในการ

บริหารเปล่ียนแปลงไป (Kaur, 2013) องคก์ารจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความยืดหยุ่นและพร้อมสาํหรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นกลยทุธ์ และวิธีการดาํเนินงาน (Raymond and Bergeron, 2008) ผูป้ระกอบการจึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเสริมสมรรถนะผูป้ระกอบการ เพ่ือท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

(Gibb, 2005) เน่ืองจากสมรรถนะผูป้ระกอบการมีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อผลการดาํเนินงาน (Ng and Kee ,2013)  

     อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาผลการศึกษาในประเทศไทยโครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพฒันา (Global 

Entrepreneurship Monitor: GEM) พบวา่ ในปี 2557 อตัราร้อยละของผูป้ระกอบการท่ีมีธุรกิจอายมุากกวา่ 3.5 ปี มี

เพียงร้อยละ 28.6 และพบวา่ อุปสรรคท่ีมีผลอยา่งมากต่อการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการในประเทศไทย เกิดจาก

การขาดทกัษะและการขาดความสามารถของผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการธุรกิจ จึงทาํใหไ้ม่สามารถบริหาร

จดัการธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ,2558) ผูป้ระกอบการจึง

จาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาสมรรถนะ และพฒันาทกัษะเป็นลาํดบัแรก เพ่ือท่ีจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จทางธุรกิจ (Ahmad 

and Seet, 2009) และจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความยัง่ยืนทางธุรกิจมากข้ึน (Dinu, 2010) เพราะความยัง่ยืนเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการเจริญเติบโตในอนาคต และเป็น

กญุแจสาํคญัของกลยทุธ์ในการเจริญเติบโตของรายได ้ (Strategic Direction, 2012) องคก์ารหลายแห่งจึงมีการนาํ

หลกัการความยัง่ยืนมาปรับใช ้ เพราะความยัง่ยืนส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถสร้างภาพลกัษณ์และสร้างแบรนดท่ี์มี

คุณค่า สามารถใชใ้นการลดตน้ทุน และใชใ้นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง (Morsing and Oswald, 2009)  

     จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาสมรรถนะผูป้ระกอบการและความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ภาคคา้ปลีก เน่ืองจากภาคการคา้ปลีกนั้นเป็นภาคท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

เป็นตวัขบัเคล่ือนการพฒันามาตรฐานการครองชีพและและมีบทบาทต่อความเป็นอยูข่องประชาชนโดยตรง 

(สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม,2556) โดยในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบั

สมรรถนะผูป้ระกอบการ ระดบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะผูป้ระกอบการ กบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

และมีสมมุติฐานในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สมรรถนะผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยผลการวิจยัท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็น

ประโยชนข์องผูป้ระกอบการ และเป็นแนวทางในการพฒันาไปสู่ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจขององคก์ารในท่ีสุด  

http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Strategic+Direction/$N/33359/PagePdfUX/1020991010/fulltextPDF/39ACDA97858F4307PQ/39?accountid=48250
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สมรรถนะผู้ประกอบการ 

     การศึกษาสมรรถนะในช่วงแรกจะเป็นการศึกษาดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีทาํใหมี้ผลการปฏิบติังานท่ีเหนือ

เกินกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีมุมมองต่อสมรรถนะในแง่ของการทาํใหบุ้คคลทาํงานของตนใหส้าํเร็จ (Boyatzis, 

1982) โดย Bird (1995) กล่าววา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการ หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการท่ีถูกซ่อน

อยู ่เช่น ความรู้ทัว่ไป ความรู้เฉพาะดา้น แรงจูงใจ อุปนิสยั ภาพลกัษณ์ของตนเอง บทบาททางสังคม และทกัษะท่ีส่งผล

ต่อการอยูร่อดและการเจริญเติบโตขององคก์าร โดยสมรรถนะเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได ้ การตระหนกัถึงความสาํคญั

ของสมรรถนะจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะพฒันาโอกาสในการเรียนรู้ สมรรถนะผูป้ระกอบการจึงถือเป็นกุญแจสาํคญั

ในการปรับปรุงผลการปฏิบติังานขององคก์าร โดยผูป้ระกอบการท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะสามารถทาํใหอ้งคก์ารอยูร่อด

และเจริญเติบโต  

     Chandler and Jansen (1992) กล่าวถึง สมรรถนะท่ีส่งผลต่อผลประกอบการดา้นกาํไรและอตัราการเจริญเติบโต

ขององคก์าร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการระบุโอกาส 2) สมรรถนะดา้นรัฐศาสตร์ 3) สมรรถนะดา้นแนวคิด 

4) สมรรถนะดา้นทรัพยากรบุคคล 5) สมรรถนะดา้นเทคนิค ในขณะท่ี Snell and Lau (1994) ช้ีใหเ้ห็นถึงสมรรถนะ

ท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์ารท่ีกาํลงัเติบโต ประกอบดว้ย การมีวิสยัทศัน ์ และวตัถุประสงคท่ี์มีความชดัเจน การมี

ความสามารถในการตั้งกลยทุธ์องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ การมีกลยุทธ์ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริม

วฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และการคาํนึงถึงคุณภาพสินคา้และบริการ 

     Man (2001) กล่าวถึง สมรรถนะผูป้ระกอบการ 8 ดา้น คือ 1) สมรรถนะดา้นกลยทุธ์ คือ การตั้งวิสยัทศันแ์ละกล

ยทุธ์ การวางแผน 2) สมรรถนะดา้นโอกาส คือ การตระหนกัและควา้โอกาสท่ีมีความไดเ้ปรียบ การคน้หาส่ิงท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 3) สมรรถนะดา้นความสมัพนัธ์ คือ การมีทกัษะในการส่ือสารและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 4) สมรรถนะ

ดา้นความผกูพนั คือ การอุทิศตนในการทาํงาน 5) สมรรถนะดา้นการจดัองคก์ารและการเป็นผูน้าํ คือ การมี

ความสามารถในการสัง่การ ช้ีนาํ จูงใจ และวางแผน 6) สมรรถนะดา้นแนวคิด คือ การมีความสามารถในดา้น

กระบวนการคิด การตดัสินใจ การประเมินความเส่ียง 7)  สมรรถนะดา้นบุคคล คือ การรับรู้และสามารถจดัการกบั

จุดอ่อน การกระตือรือร้นในการทาํงาน 8) สมรรถนะดา้นการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ทกัษะและความรู้ในการทาํงาน 

     Man ,Lau and Chan  (2002) กล่าววา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการมีองคป์ระกอบ 6 อยา่งจากมุมมองดา้นพฤติกรรม 

ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นโอกาส สมรรถนะดา้นความสมัพนัธ์ สมรรถนะดา้นแนวคิด สมรรถนะดา้นการจดัองคก์าร 

สมรรถนะดา้นกลยทุธ์ และสมรรถนะดา้นความผกูพนั โดยสมรรถนะผูป้ระกอบการถือเป็นทกัษะ และเป็นความรู้ท่ี

อยูภ่ายในตวัผูป้ระกอบการท่ีถือเป็นความสามารถโดยรวมของผูป้ระกอบการในการทาํงานใหบ้รรลุความสาํเร็จ 

โดยสมรรถนะผูป้ระกอบการจะส่งผลกระทบทางตรงหรือส่งผลกระทบทางออ้มต่อผลการปฏิบติังานของ

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในขณะท่ี Winterton (2002) ไดเ้สนอวา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดยอ่มสามารถจาํแนกได ้ 4 ดา้น ดงัน้ี 1) สมรรถนะดา้นการรับรู้ 2) สมรรถนะดา้นบทบาทหนา้ท่ี 3) 

สมรรถนะส่วนบุคคล 4) สมรรถนะท่ีเหนือกวา่  

     Man and Lau (2005) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะ โดยผลการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัสมรรถนะผูป้ระกอบการ 

พบวา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 1) ภูมิหลงัของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ อุปนิสยั คุณลกัษณะ
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ส่วนบุคคล ทศันคติ บทบาททางสงัคม ภาพลกัษณ์ของตนเอง ฯลฯ สมรรถนะในส่วนน้ีถือเป็นองคป์ระกอบท่ีถูก

ปลูกฝังในผูป้ระกอบการจึงยากท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลง แต่สามารถท่ีจะปลูกฝังใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้ โดยการ

เปล่ียนแปลงจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป 2) สมรรถนะท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการอบรมจากท่ีทาํงาน 

ไดแ้ก่ ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะในส่วนน้ีถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการอบรมทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือมีการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง ต่อมา Man ,Lau and Snape 

(2008) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถในการใชส้มรรถนะท่ีเหมาะสม จะเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจขอบเขตการ

แข่งขนั และมีความสามารถในการพฒันาความสามารถขององคก์ารภายใตท้รัพยากรภายในองคก์ารมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความสามารถในการวางแผนการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอบเขตการแข่งขนัและ

ความสามารถขององคก์ารเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายผลการปฏิบติังานในระยะยาว   

2.2 ความยัง่ยืนทางเศรษฐกจิขององค์การ 

     ความยัง่ยืนมีความสาํคญัมากข้ึนต่อการวางแผนธุรกิจโดยองคก์ารจะตอ้งมีการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

และใชก้ลยทุธ์ท่ีสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Blumer, 1969) โดยกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีนาํมาใช ้ จะตอ้งสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในปัจจุบนั และสามารถปกป้อง รักษา เพ่ิมคุณค่าของทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต (Dyllick and Hocketts, 2002) โดยองคก์ารจะมีความยัง่ยืนทาง

เศรษฐกิจเม่ือองคก์ารมีทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอเพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินงานต่อไปได ้ เพราะถา้องคก์ารมี

ทรัพยากรทางการเงินไม่เพียงพอ องคก์ารนั้นจะไม่สามารถดาํเนินงานต่อไป และตอ้งปิดกิจการในท่ีสุด (Walker 

and Brown, 2004) 

     สาํหรับองคป์ระกอบของความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจขององคก์ารตามแนวคิดของ Murphy ,Trailer and Hill (1996) 

คือ การใชผ้ลการดาํเนินงานทางการเงินในการช้ีวดัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจขององคก์าร โดย Han (2007) กล่าววา่ 

การวดัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจขององคก์ารจะตอ้งใชต้วัช้ีวดั 2 ดา้นไดแ้ก่ ผลกาํไร และอตัราการเจริญเติบโตของ

องคก์าร เน่ืองจากผลกาํไรเป็นตวัช้ีวดัสาํหรับการอยูร่อดขององคก์ารในระยะสั้น ในขณะท่ีอตัราการเจริญเติบโต

ขององคก์ารจะเป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จในระยะยาวขององคก์าร สอดคลอ้งกบั Han and Celly (2008) ท่ีกล่าววา่ การ

วดัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจสามารถวดัไดจ้ากผลกาํไรและอตัราการเจริญเติบโตขององคก์าร เน่ืองจากการมุ่งเนน้ท่ี

ผลกาํไรจะทาํใหอ้งคก์ารสูญเสียโอกาสในการในการเพ่ิมส่วนครองตลาด และสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมอตัราการ

เติบโตของยอดขาย และในกรณีท่ีองคก์ารมุ่งเนน้ท่ีการเติบโตของตลาดจะทาํใหอ้งคก์ารขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 

ซ่ึงจะส่งผลต่อการอยูร่อดขององคก์าร ดงันั้น การวดัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจจึงตอ้งวดัจากผลกาํไรและอตัราการ

เจริญเติบโตขององคก์าร ซ่ึง Avery and Bergsteiner (2010) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ องคก์ารจะยัง่ยืนเม่ือองคก์ารมีผลกาํไร

เพ่ิมข้ึนและมีอตัราการเจริญเติบโตขององคก์ารเพ่ิมข้ึน โดยมุมมองดา้นกาํไรจะใชก้าํไร กาํไรขั้นตน้ และผลตอบแทน

จากการลงทุน ในการวดัความสาํเร็จทางดา้นการเงิน ในขณะท่ีมุมมองดา้นอตัราการเจริญเติบโตขององคก์ารจะใช้

ส่วนครองตลาด อตัราการเจริญเติบโตของส่วนครองตลาด และอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย ในขณะท่ี Marion 

(2006) เสนอวา่ การวดัผลการดาํเนินงานทางการเงินสามารถวดัผา่นผลกาํไร เช่น ยอดขายสุทธิ อตัราการ

เจริญเติบโตของยอดขาย ค่าเฉล่ียผลตอบแทนต่อยอดขาย และค่าเฉล่ียของยอดขายเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ โดยผลการ

ดาํเนินงานเหล่าน้ีจะสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัองคก์ารอ่ืน 
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     สาํหรับการศึกษาสมรรถนะผูป้ระกอบการและความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัรูปท่ี 1 

 สมรรถนะผู้ประกอบการ    

 1. สมรรถนะดา้นกลยทุธ์  

2. สมรรถนะดา้นโอกาส 

3. สมรรถนะดา้นความสมัพนัธ์ 

4. สมรรถนะดา้นความผกูพนั 

5. สมรรถนะดา้นการจดัองคก์าร

และการเป็นผูน้าํ 

 ความยัง่ยืนทางเศรษฐกจิของวิสาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

1. ความมีประสิทธิภาพในการลงทุน 

2. อตัราการเจริญเติบโตขององคก์าร 

3. ผลกาํไร 

 

 

 

  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

3. วธีิการศึกษา 

     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามแบบคาํถามปลายปิด กรอบประชากร

ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการขายปลีกท่ีเป็นสมาชิก THE 

FEDERATION OF THAI INDUSTRIES DIRECTORY ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการขายปลีกทั้งส้ิน 255 ราย และไดรั้บการตอบกลบัทั้งส้ิน 156 ราย คิดเป็นประชากรท่ีเขา้ถึงไดร้้อยละ 61.76% 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา สําหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

โดยส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการขายปลีก ส่วนท่ี 2 

แบบสอบถามสมรรถนะผูป้ระกอบการ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ภาคการขายปลีก โดยในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามท่ีใชม้าตรวดัแบบสเกลทศันคติ (Likert 

Scale) จาํนวน 5 ระดบั จากนั้นผูวิ้จยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Pre-Test) กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ชุด 

เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่โดยรวม(Cronbach's Alpha Coeeficient) หลงัจากนั้นจึงนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง แลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบ

ความสมัพนัธ์ โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เพ่ือทดสอบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1555 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย        

ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

     ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก จาํนวน 156 

คน เป็นเพศหญิงจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และเพศชายจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง-30 ถึง 40-ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัเจา้ของธุรกิจ จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 

โดยมีอายอุงคก์ารระหวา่ง 3 ถึง 5 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  

ระดบัสมรรถนะผู้ประกอบการ 

     ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก มีระดบั

สมรรถนะผูป้ระกอบการในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี

สมรรถนะผูป้ระกอบการทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะผูป้ระกอบการดา้นความ

ผกูพนั สูงท่ีสุด (x̄ = 4.27) รองลงมา คือ สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์ (x̄ =-4.15)- สมรรถนะดา้นกลยทุธ์   (x̄ =-4.11)-

สมรรถนะดา้นโอกาส (x̄ =-4.09)-และสมรรถนะดา้นการจดัองคก์ารและการเป็นผูน้าํ (x̄ =-4.09)-ตามลาํดบั 

     เม่ือพิจารณาผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัสมรรถนะดา้นความผกูพนั สูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Man (2001) ท่ีกล่าววา่ ผูป้ระกอบการมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะดา้นความผกูพนัเป็นอยา่ง

มาก เน่ืองจากสมรรถนะดา้นความผกูพนัจะทาํใหผู้ป้ระกอบการมีแรงจูงใจ และความพยายามในการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ โดยสมรรถนะดา้นความผกูพนัมีความเก่ียวขอ้งกบัวิธีการในการทาํใหก้ารปฏิบติังาน

ของผูป้ระกอบการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อนัจะนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนในระยะยาว นอกจากน้ี Ahmad, Wilson and Kummerow (2011) กล่าววา่ สมรรถนะดา้นความผกูพนัถือเป็น

สมรรถนะท่ีมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการ เน่ืองจากสมรรถนะดา้นความผกูพนัจะทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความ

มุ่งมัน่และมีความพร้อมในการจดัการกบัปัญหา อุปสรรค และความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจ สมรรถนะ

ดา้นความผกูพนัจึงส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ารเป็นอยา่งมาก 

ระดบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

     ผลการวิจยั พบวา่ ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ =-3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขาย

ปลีก มีระดบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาค
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การขายปลีกมีอตัราการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สูงท่ีสุด (x̄ =-3.28)-รองลงมา คือ ดา้น

ความมีประสิทธิภาพในการลงทุน (x̄ =-3.27)-และดา้นกาํไร (x̄ =-3.26)-ตามลาํดบั 

     เม่ือพิจารณาผลการวิจยั พบวา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก มีความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจใน

ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของสถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2556) ท่ีกล่าววา่ ภาพรวมคา้

ปลีกไทยมีการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถสร้างผลกาํไรไดม้ากเท่าท่ีควร ประกอบ

กบัการท่ีผูบ้ริโภคตดัลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นลง ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในผลการดาํเนินงานทางการเงินซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั

ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลง  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

     ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีกในภาพรวม ในระดบันอ้ย (Correlation = 0.389) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สมรรถนะดา้นโอกาส 

สมรรถนะดา้นกลยทุธ์ สมรรถนะดา้นความสมัพนัธ์ สมรรถนะดา้นความผกูพนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบั

นอ้ย กบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก แต่สมรรถนะดา้นการจดั

องคก์ารและการเป็นผูน้าํ ท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง กบัความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก 

     เม่ือพิจารณาผลการวิจยั พบวา่ ผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Thongpoon, Ahmad and 

Yahya (2012) ท่ีศึกษาผลการดาํเนินงานท่ีมีความยัง่ยืนในประเทศไทยผา่นสมรรถนะผูป้ระกอบการและหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการสามารถใชใ้นการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานท่ีย ัง่ยืน

ทางเศรษฐกิจได ้นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Man, Lau and Snape (2008) ท่ีศึกษา

สมรรถนะผูป้ระกอบการและผลการดาํเนินงาน ประเทศฮ่องกง ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะผูป้ระกอบการมีผลต่อ

ผลการดาํเนินงานในระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5.  สรุปผลการศึกษา  

     ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัสมรรถนะผูป้ระกอบการในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ระดบัสมรรถนะดา้นโอกาส และสมรรถนะดา้นการจดัองคก์ารและการเป็นผูน้าํ มีระดบัท่ียงัไม่สูงมากนกั ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามสาํคญัและพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบการดา้นดงักล่าวใหมี้ระดบัเพ่ิมมากข้ึน ดว้ยการ

เสริมสร้างและทาํใหส้มรรถนะผูป้ระกอบการตรงกบัทิศทางในการดาํเนินงานของธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือผลกัดนั

ใหเ้กิดการเรียนรู้ และและเกิดการพฒันาระดบัสมรรถนะผูป้ระกอบการ ในขณะท่ีผลการวิจยั พบวา่ ความยัง่ยืนทาง

เศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นมีค่าใกลเ้คียงกนั 
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     ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัสมรรถนะผูป้ระกอบการมีผลต่อความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามสาํคญัและพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบการท่ีส่งผล

ใหวิ้สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาคการขายปลีก มีความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นการจดั

องคก์ารและการเป็นผูน้าํ เน่ืองจากสมรรถนะดา้นการจดัองคก์ารและการเป็นผูน้าํ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาพรวม มากท่ีสุด โดยสามารถเพ่ิมระดบัสมรรถนะ

ผูป้ระกอบการไดด้ว้ยการอบรมใหท้ราบถึงแนวคิดขั้นพ้ืนฐานของสมรรถนะผูป้ระกอบการท่ีสามารถนาํมาใชใ้น

การสร้างความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี ตลอดจน

ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการเขา้รับการอบรม  

     นอกจากน้ี ภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุน และช้ีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบการ 

ประกอบกบัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการอบรม โดยหลกัสูตรท่ีใชใ้นการอบรมนั้นควรมีการเพ่ิมการเรียนการ

สอนเก่ียวกบัสมรรถนะผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจในหลกัสูตร ในขณะท่ีสถาบนัทางการเงิน 

สามารถท่ีจะใชส้มรรถนะผูป้ระกอบการในการพิจารณาการปล่อยสินเช่ือ สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีมีระดบั

สมรรถนะผูป้ระกอบการท่ีเหมาะสม  
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานในสายธุรกจิโฆษณาดจิติอล 

Factor Affecting Employee Engagement in Digital Agency Business 

จงจิตร คงนาคา1 และ เอกอนงค ์ตั้งฤกษว์ราสกุล2 

Jongjit Kongnaka and Ek-anong Tangrukwaraskul 

 

บทคดัย่อ 

อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและประเทศชาติ ถึงแมว้า่ปัจจุบนั

ธุรกิจส่ือโฆษณาดิจิตอลมีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึน แต่ตอ้งประสบกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เน่ืองจากงาน

ดงักล่าว ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค ์และความเช่ียวชาญเฉพาะในการทาํงาน 

การสร้างความผูกพนัของพนักงานเป็นแนวทางหน่ึงในการรักษาบุคลากร ดงันั้น หากบริษทัในอุตสาหกรรม

ดงักล่าว สามารถสร้างความผูกพนัของพนกังาน และสร้างความพึงพอใจในการทาํงานได ้ปัญหาดา้นบุคลากรอาจ

ลดลง ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานในสายธุรกิจ

โฆษณา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอย 

 

คาํสาํคัญ: ธุรกิจโฆษณาดิจิตอล, ความผูกพันของพนักงาน, ความพึงพอใจในการทาํงาน 

 

Abstract 

The advertising industry contributes greatly to the development of economy, society and the nation. Although, 

today digital agency business expands continuously, it has to encounter the problem of staff shortage. Since the job 

does not require only employee expertise but also need skilled and highly creative employees. Employee 

engagement is one way for employee retention. Therefore, if firms in this industry could encourage employee 

engagement as well as employee satisfaction, the problem of staff stortage might be reduced. Therefore, the 

objective of this study is to examine factors affecting employee engagement in digital agency business. This study 

is a quantitative research, where data was collected from 100 respondents using questionnaires and analyzed with 

regression analysis. 

 

Keywords: Digital Agency Business, Employee Engagement, Job Satisfaction 
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1.บทนํา 

     อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและเติบโตอย่างต่อเน่ือง งบโฆษณาผ่านส่ือต่างๆคิดเป็นเม็ด

เงินมูลค่ามากกว่าแสนลา้นบาท ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การเติบโตของส่ือโฆษณาดิจิตอลได้เพ่ิมมากข้ึน ทั้ งน้ี 

เน่ืองจากบริษทัต่างๆ เห็นความสาํคญัของการทาํโฆษณาดิจิตอล หรือโฆษณาทางออนไลน ์เพราะการใชเ้มด็เงินใน

การทาํโฆษณาน้อยกว่าส่ืออ่ืนๆและเห็นผลงานโฆษณาไดน้านกว่า ขอ้ดีของดิจิตอลหรือออนไลน์คือเป็นส่ือท่ี

ผูบ้ริโภคสามารถมีปฎิสัมพนัธ์ได ้การทาํงานในสายงานน้ี จึงมีความทา้ทายโดยเฉพาะความซบัซอ้นในงานดีไซน์

บนโลกดิจิตอล 
 

พนกังานในสายงานน้ีจึงถือเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีวิธีคิดและมุมมองสร้างสรรคแ์ตกต่างจากงานในอาชีพ

อ่ืน พนกังานกลุ่มสายธุรกิจโฆษณาดิจิตอลตอ้งมีวิธีคิดท่ีแปลกใหม่ คิดนาํคนอ่ืนตลอดเวลา และตอ้งใชค้วามคิด

สร้างสรรคใ์นการทาํงานตลอดเวลา และในการสร้างสรรคง์านนั้น แรงบนัดาลใจในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีพนักงาน

ตอ้งการ พนกังานกลุ่มน้ีจะไม่หยดุคิด ไม่หยดุเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานอยูเ่สมอ  
 

สําหรับบริษทัในธุรกิจโฆษณาดิจิตอล ถึงแมจ้ะไดรั้บความสนใจจากตลาดแรงงาน มีคนสนใจเขา้มาร่วมงาน

มากมาย แต่ในการคดัเลือกสรรหาบุคลากรในสายงานกลุ่มน้ีจึงเป็นเร่ืองยากเพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถ

เฉพาะเจาะจง  อีกทั้งในปัจจุบนับริษทัต่างๆมีความตอ้งการบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นส่ือดิจิตอลเพ่ิม

มากข้ึน ทาํใหพ้นกังานสายอาชีพน้ีถูกทาบทามหรือซ้ือตวัไปจากบริษทัโฆษณาดิจิตอล 

 

องคก์ารจะทาํอยา่งไร เพ่ือรักษาพนกังานอยู่กบัองคก์ารนานๆ การวางแนวทางในการรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพ 

จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง และการเสริมสร้างความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการรักษา

บุคลากรใหอ้ยูใ่นองคก์ารไดน้านและมีความสุข 

 

แต่ในบริบทของงานส่ือโฆษณาดิจิตอล นอกจากการส่งเสริมใหพ้นกังานมีความคิดสร้างสรรคแ์ลว้ การสร้าง

ความผูกพนัของพนักงานก็มีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน 

(Employee Engagement) ในธุรกิจส่ือโฆษณาดิจิตอลคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้องค์การไดรั้บทราบความสําคญั

ของแต่ละปัจจยั ว่าปัจจยัอะไรท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดต่อความผูกพนัพนกังานในสายธุรกิจโฆษณาดิจิตอล  และ

สามารถนาํผลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ขระบบการทาํงานภายใน ตลอดจนสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็น

แนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล เพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใหอ้ยู่ในองคก์าร

ไดม้ากยิ่งข้ึน 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

คือกระบวนการคิดของสมอง สามารถคิดไดห้ลากหลายและแปลกใหม่สามารถนาํไปประยุกตท์ฤษฎีหรือปฎิบติัได้

อยา่งรอบคอบและถูกตอ้งจนนาํไปสู่การคิดคน้และนวตักรรม  
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Taylor (1964  อา้งถึงใน สุวรรณา ก้อนทอง, 2547) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีจะ

ยอ้นกลบั เพ่ือการแกปั้ญหาแนวทางใหม่ ซ่ึงเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบดว้ยความคิดคล่องแคล่วในการ

คิดเป็นการกระตุน้ความคิดจากภายในและร่วมกนัใชค้วามคิดเหล่าน้ีเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและความมัน่ใจมาก

ข้ึน ความคิดยืดหยุน่เป็นการพิจารณาปัญหาไดห้ลายแง่และความคิดริเร่ิมเป็นการพิจารณาส่ิงต่างๆในทางท่ีแปลก  

วิชยั วงษใ์หญ่, 2523 ไดใ้หค้วามหมายว่าความคิดสร้างสรรคห์มายถึงความสามารถของบุคคลในการแกปั้ญหา

อย่างลึกซ้ึงนอกเหนือไปจากลาํดบัขั้นของการคิดอย่างปกติเป็นลกัษณะภายในของบุคคลท่ีจะคิดไดห้ลายแง่มุม

ประสมประสานกนัอนัไดผ้ลิตผลใหม่ท่ีตอ้งสมบูรณ์ 

 

2.2 ความผูกพนัของพนักงาน (Employee Engagement)  

พนกังานท่ีมีความผูกพนัในงานตอ้งมีแรงจูงใจในการทาํงาน และจะทาํใหเ้กิดความผูกพนัต่อผูว้่าจา้ง และมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานจนบรรลุผลสาํเร็จ ในขณะท่ีพนกังานท่ีไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ารอาจทาํใหเ้กิด   ผลกระทบทุก

ดา้น ตั้งแต่เร่ืองการให้บริการลูกคา้ ไปจนถึงเร่ืองยอดขาย คุณภาพ ประสิทธิภาพ  และพนกังานกลุ่มน้ีอาจทาํให้

เกิดผลกระทบต่อพนกังานคนอ่ืน ในดา้นกาํลงัใจและก่อใหเ้กิดปัญหาภายในองคก์ารได ้

คาห์น (Kahn, 1990) ไดน้าํเสนอทฤษฎีความผูกพนั (Engagement Theory) ในลกัษณะของการแสดงออก 3 ทาง

เช่ือมโยงกบัความผูกพนัต่อองค์การ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional) ความรู้สึก (Affective) และการ

แสดงออกทางร่ายกาย (Physical) ในขณะท่ี เมย์และคณะ (May et al., 2004) ได้สรุปแนวคิด ความผูกพนัของ

พนกังานต่อองคก์ารออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ความมีคุณค่า (Meaningfulness) ความมัน่คง (Safety) และความพร้อม

ใชง้าน (Availability)  

เซคส์ (Saks, 2006) ศึกษาปัจจยัเหตุและผลลพัธ์แห่งความผูกพนัทุ่มเทในการทาํงานของพนกังานพบว่า ปัจจยั 

เช่นความเหมาะสมของงาน ความยึดมัน่ดา้นจิตใจ และบรรยากาศทางจิตวิทยาจะมีอิทธิพลต่อการพฒันาความ

ผูกพนัของพนกังาน และความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารจะมีอิทธิพลส่งผลต่อความพยายามทุ่มเท หรือความ 

ตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน 

อยา่งไรกดี็ สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดทฤษฎีของ The Gallup Organization (1993-1998) ซ่ึงระบุ

ส่วนประกอบ 4 ประการของความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานซ่ึงประกอบดว้ย ความคาดหวงั ความทุ่มเทต่อ

องคก์าร ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ ความกา้วหนา้และการเติบโต The Gallup Organization ไดน้าํเสนอคาํถาม 

12 ขอ้ ท่ีสามารถวดัความผกูพนัของพนกังานโดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น 4 ส่วนไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความตอ้งการพ้ืนฐาน (Basic Need) ประกอบดว้ยความคาดหวงั และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการ

ทาํงาน 

2. ดา้นการสนบัสนุนทางการบริหาร (Management Support) ประกอบดว้ย โอกาสท่ีจะทาํงานใหดี้ท่ีสุด, การ

ไดรั้บการยอมรับ, การดูแลเอาใจใส่, การพฒันา 

3. ดา้นสัมพนัธ์ภาพ (Relatedness) ประกอบดว้ย การไดรั้บการยอมรับความคิดเห็น, ภารกิจวตัถุประสงค์, 

การมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี และการมีเพ่ือนท่ีดี 

4. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (Growth) ประกอบดว้ยความกา้วหนา้ และการไดเ้รียนรู้พฒันา 
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รูปที ่1  กราฟแสดงสถิติการผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 

ท่ีมา: Gallup Management Journal’s Semi-annual Employee Engagement Index (2013) 

 

องค์การส่ือโฆษณาดิจิตอลมีความตอ้งการพนกังานท่ีมีความตั้งใจในการทาํงาน รู้สึกถึงความทา้ทายในการ

ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายและพนกังานสามารถพฒันาดึงศกัยภาพท่ีอยู่ในตวัตนออกมา ถา้องค์การไหนสามารถ

สร้างความรู้สึกเหล่าน้ีให้เกิดแก่พนักงานได้ กล่าวคือ สามารถสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee 

Engagement) ได ้ 

 

2.3 การส่ือสาร (Communication) การบริหารจดัการท่ีประสบความสาํเร็จไดจ้าํเป็นตอ้งทาํใหพ้นกังานทุกคนทุก

ระดบัเขา้ใจตรงกนั และพร้อมใจกนัทาํหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบให้ดีท่ีสุด และส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดไม่ไดถ้า้ปราศจากการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการวางกลยุทธการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลภายในองคก์ารจะก่อใหพ้นกังานเขา้ใจถึง

เป้าหมายขององคก์ารและรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเอง ดงันั้นกลยุทธ์ของการส่ือสารจึงเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นสาํหรับองคก์ารในการจะทาํใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่เป้าหมายอยา่งมีพลงั (Momentum) 

โรเจอร์ (Rogers, 1976) ไดใ้ห้ความหมายของการติดต่อส่ือสารว่าเป็นการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง 

ความรู้สึก ความคิด หรือการกระทาํต่างๆ โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติ 

หลกัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การส่ือสารภายใน (Internal Public Relations) เพ่ือ

ช่วยให้พนักงานเขา้ใจการเปล่ียนแปลง ทิศทางใหม่ในการบริหารจดัการภายในองค์การ และ (2) การส่ือสาร

ภายนอก (External Public Relations) มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดกบัสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือปกป้อง

และรักษาช่ือเสียงขององคก์าร 

การส่ือสารทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางส่ือท่ีใชใ้นการ

ประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีจึงควรดาํเนินการทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

Sir Martin Sorell ซีอีโอของ WPP Group plc (Sorell, 2000) กล่าวว่า องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จคือองค์กรท่ีมี

ความยืดหยุน่ มีการปรับตวัและตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ร็ว การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร

จึงเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีจะช่วยใหพ้นกังานปรับตวัและตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ

ไดเ้ร็ว 
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Center and Jackson (1990 อา้งถึงใน บุหงา โปซิว, 2552) กล่าวว่าในองค์การขนาดใหญ่ฝ่ายประชาสัมพนัธ์มกั

ทาํงานร่วมกบัฝ่ายบุคลากรในการดูแลเร่ืองการส่ือสารกบัพนกังาน แต่ในองคก์ารขนาดเลก็การส่ือสารจะอยู่ท่ีฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ หรือฝ่ายบุคลากรเพียงฝ่ายเดียว 

ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์ารจะมีผลกระทบต่อการส่ือสารภายนอกดว้ย เพราะเม่ือมีการส่ือสาร

ภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ จะทาํให้บุคลากรมีความเขา้ใจในนโยบายและการดาํเนินงานขององค์การไปใน

ทิศทางเดียวกนั กจ็ะส่งผลใหก้ารส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ หรือผูรั้บบริการ และกลุ่มบุคคลภายนอกมีผลดีไปดว้ย แต่ถา้

การประชาสมัพนัธ์ส่ือสารภายในองคก์ารไร้ประสิทธิภาพ กส่็งผลกระทบต่อการสร้างความสมัพนัธ์ภายนอกดว้ย  

ในการส่ือสารภายในของบริษทัโฆษณาดิจิตอลเนน้การส่ือสารในแนวนอน เพราะในบริษทัประกอบดว้ยส่วน

งานแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกซ่ึงการทาํงานตอ้งประสานกนัเป็นทีม (Team work) เพ่ือผลของงาน โดยการนาํเสนอ

ช้ินงานโฆษณาดิจิตอล (Digital Campaign) ต้องมีการประชุมระดมสมอง (Brainstorm) จากพนักงานทุกคนท่ี

เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นหวัหนา้แผนกหรือลูกนอ้ง และเม่ือมีการมอบหมายงาน ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งทาํการส่ือสาร

และติดตามส่งข่าวความคืบหนา้ของงานใหที้มทุกคนทราบ ซ่ึงการส่ือสารแบบน้ีจะช่วยใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี

ข้ึน ลดเวลาการส่ือสารตามสายงาน และก่อใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆภายในองคก์ารไดเ้น่ืองจากมีโอกาสได้

พูดคุยและรับรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลา 

การส่ือสารของบริษทัโฆษณาในปัจจุบนั การส่ือสารเป็นประจาํและสมํ่าเสมอระหวา่งพนกังานกบัองคก์าร เป็น

การสร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีและก่อใหเ้กิดความผกูพนักบัพนกังาน 

  

2.4 สภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Work Environment) 

องคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีจะช่วยทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงานและส่งผลต่อ

การเพ่ิมประสิทธิผลในการทาํงาน ในบางธุรกิจจาํตอ้งสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ

ซ่ึงจะช่วยรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์ารและเป็นปัจจยัหน่ึงในการดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถให ้เขา้มาร่วมงาน

กบัองค์กรแลว้ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดียงัเป็นส่วนสําคญัในการช่วยลดอตัราการขาดงานของพนักงาน 

รวมทั้งช่วยเพ่ิมขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน สามารถเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหป้ราศจาก

ความเครียดอีกดว้ย  

Jan Dul, 2010 กล่าวถึงองคก์รท่ีทนัสมยัตอ้งการพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์เพราะจะสามารถสร้างแนวคิด

ใหม่ๆในการสร้างผลิตภณัฑห์รือกระบวนการท่ีทนัสมยั และจากการศึกษาพบวา่ ถา้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดี

จะส่งผลใหเ้กิดการสร้างสรรคท่ี์ดีและมีประสิทธิภาพ 

เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg, 1959 อา้งถึงใน ชุลีพร พิมพห์อม, 2551) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั

แรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน พบว่า สภาพการทาํงาน เป็นหน่ึงในปัจจัยคํ้ าจุน (Hygiene 

Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงในในการทาํงาน  

จากขา้งตน้ เห็นว่าสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานจะเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหน่ึง ในสายงานธุรกิจโฆษณา

ดิจิตอลนั้น ตน้ทุนหลกัของธุรกิจ คือการลงทุนทรัพยากรดา้นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์และการส่งเสริมให้

พนกังานเกิดความสร้างสรรค ์นัน่คือตอ้งมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี เพ่ือสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีผ่อน
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คลาย น่าอยู่ น่าทาํงาน ดงันั้นการออกแบบสถานท่ีทาํงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจขององค์การ จะทาํให้เกิด

การตอบสนอง คือพนกังานจะเกิดความรู้สึกพอใจ โดยเฉพาะพนกังานท่ีทาํงานในเชิงสร้างสรรค ์สถานท่ีทาํงานถือ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการทาํงาน และก่อใหเ้กิดความสุข ตลอดจนแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงจะ

ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานทุ่มเทในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 

2.5 ภาวะผู้นํา Leadership 

ในสมยักรีกและโรมนัโบราณเช่ือว่าภาวะผูน้ําเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกาํเนิด (Born Leader) ไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่สามารถพัฒนาข้ึนได้ Nelson และQuick (1997) ได้ให้ความหมายของผูน้ําคือ 

กระบวนการในการแนะแนวและนาํทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทาํงาน ในขณะท่ี DuBrin (1998) ไดใ้ห้

ความหมายของผูน้าํคือ บุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลอ่ืนเพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายขององคก์าร  

ประพนัธ์ ผาสุกยืด, 2541 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสามารถในการนาํหรือภาวะผูน้าํว่าเป็นคุณสมบติัท่ีสามารถ

สร้างข้ึนได ้ถา้ไดรั้บการพฒันาฝึกฝน ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้าํองคก์ารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํซ่ึงจะนาํพาใหอ้งคก์ารนั้นๆกา้ว

ไปสู่ความสาํเร็จ 

เจมส์ แมคเกรเกอร์ เบอร์นส์ (Burns, 1978) เ ช่ือว่าผู ้บริหารควรมีลักษณะความเป็นผู ้นํา เชิงเป้าหมาย 

(Transactional Leadership) วิธีการท่ีผูบ้ริหารจูงใจใหผู้ต้ามปฏิบติัตามท่ีคาดหวงัไว ้จะมีการกาํหนดงานอยา่งชดัเจน 

และใหร้างวลัเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน ทั้งน้ีทาํใหส้มาชิกเกิดความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของงาน 

 

2.6 ผลตอบแทนและสวสัดิการ (Pay and Compensation) 

ค่าตอบแทน หมายถึง รางวลัทั้งหมดท่ีองค์การจ่ายให้แก่พนกังาน ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน โบนสั ค่านายหนา้ 

สวสัดิการ หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยั การรักษาพยาบาล วนัหยดุ วนัลา ความปลอดภยัในการปฎิบติังาน และความกา้วหนา้

ในอาชีพซ่ึงสมัพนัธ์กบัการปฎิบติังาน 

สุธินี ฤกษข์าํ, 2557 กล่าววา่การจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานไม่วา่จะเป็นตวัเงินหรือผลตอบแทนประเภทอ่ืน ซ่ึง

ความสาํคญัของผลตอบแทนและอิทธิพลท่ีผลตอบแทนมีต่อพฤติกรรมของพนกังานในการลาออก เม่ือพนกังาน

พบวา่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือเทียบกบัพนกังานอ่ืน พนกังานจะมีแนวโนม้ลดความทุ่มเทในการทาํงาน

ลงนัน่คือลดระดบัความพึงพอใจในงานลงดว้ย 

ในส่วนของผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเป็นพ้ืนฐานทัว่ๆไปสาํหรับพนกังานในสายธุรกิจโฆษณา

นั้น อาจแตกต่างจากพนักงานในสายธุรกิจอ่ืนๆ  อาทิเช่น การให้ผลตอบแทนอาจอยู่ในรูปแบบของการไดรั้บ

คดัเลือกให้ไปดูงาน  สัมมนาต่างประเทศเพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์และสร้างสมประสบการณ์ใหม่ๆเพ่ือให้เกิด

มุมมองในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน  หรือสนบัสนุนใหพ้นกังานมีวิธีคิดใหม่ๆดว้ยการส่งเขา้ร่วมแข่งขนัในโครงการ

ต่างๆ หรือการสนบัสนุนให้ส่งผลงานท่ีพนกังานรับผิดชอบ เพ่ือนาํเสนอเขา้ประกวดในระดบัประเทศ หรือใน

ระดบัโลก โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเป็นตน้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1566 

 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการทบทวนทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอกรอบแนวคิดใน

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement) 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั

การส่ือสารภายในองค์การ ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัผลตอบแทนและ

สวสัดิการ โดยกาํหนดใหปั้จจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรตน้ และความผกูพนัของพนกังานเป็นตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี ผูว้จิยักาํหนดใหปั้จจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานะของพนกังาน ตาํแหน่งงาน อายงุาน และระดบั

การศึกษาเป็นตวัแปรตน้ ในการศึกษาความแตกต่างของความผกูพนัของพนกังาน 

 

สมมติฐานการวจัิย  

คือพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความผูกพนัของพนกังานต่างกนัและปัจจยัทั้ง 4 คือ สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน การส่ือสารภายในองคก์าร ภาวะผูน้าํ ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน  

 

3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ดว้ยการใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 100 คน โดยสุ่มจากประชากร คือ พนกังานท่ีทาํงานในบริษทัโฆษณาดิจิตอลรวม 140 คน ดว้ย

วิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Yamane โดยไดแ้บ่งขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ พนกังาน

ท่ีทาํงานในบริษทัอะแด็ปเตอร์ดิจิตอล พนักงานท่ีเคยทาํงานท่ีบริษทัอะแด็ปเตอร์ดิจิตอลและลาออกไปทาํงาน

บริษทัโฆษณาดิจิตอลอ่ืนๆ และพนกังานท่ีเคยทาํงานท่ีบริษทัอะแด็ปเตอร์ดิจิตอลและปัจจุบนัไม่ไดท้าํงานสาย

ธุรกิจโฆษณาดิจิตอล โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purpusive Sampling) 
 

จากสูตร     

 

n =    N 

 
 

1+Ne2 

การส่ือสารภายในองคก์าร 

 

 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ภาวะผูน้าํ 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

ความผกูพนัของพนกังาน 

(Employee Engagement) 
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 เม่ือ         n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N  แทน  จาํนวนประชากร (140 คน) 

   e  แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน (ในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให ้= 0.05)   

  

 

      n                 =           103.70          ≈    100 คน 

 

ตาราง 3.1 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งประชากร  

 

พนกังานปัจจุบนัและอดีตพนกังานท่ีทาํงาน 

ในสายงานธุรกิจโฆษณาดิจิตอล 

จาํนวนประชากร (คน) จาํนวนตวัอยา่ง (คน) 

พนกังานท่ีทาํงานในบริษทัอะแดป็เตอร์ดิจิตอล 90 70 

พนกังานท่ีเคยทาํงานท่ีบริษทัอะแดป็เตอร์ดิจิตอลและ

ลาออกไปทาํงานบริษทัโฆษณาดิจิตอลอ่ืนๆ 

30 20 

พนกังานท่ีเคยทาํงานท่ีบริษทัอะแดป็เตอร์ดิจิตอลและ

ปัจจุบนัไม่ไดท้าํงานสายธุรกิจโฆษณาดิจิตอล 

20 10 

 รวม 100 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเ้รียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูศึ้กษาตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบ สอบถามและทาํการแยก

แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพ่ือประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา  

 

n =    140 

 
 

1+140(0.05)2 
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ขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคล เน่ืองจากแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช ้

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ สาํหรับขอ้มูลดา้นความเห็นของพนกังานต่อความผกูพนัของพนกังาน ปัจจยัสภาวะ

แวดลอ้มในการทาํงาน การส่ือสารภายในองคก์าร ภาวะผูน้าํ ผลตอบแทนและสวสัดิการ ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) จึงวิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.ทดสอบสมมติฐาน  

     สมมติฐานท่ี 1 เป็นการทดสอบความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน โดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA ซ่ึงกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

     สมมติฐานท่ี 2-5 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ ดว้ยค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation 

Coefficient) และวิเคราะห์ความสาํคญัของแต่ละปัจจยัดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

 

4.ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการทบทวนวรรณกรรม และสมมติฐานในการศึกษา ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น

พนกังานปัจจุบนั ระดบัตาํแหน่ง ผูวิ้จยัคาดวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานคือ 

พนกังานพนกังานปัจจุบนัมีความผกูพนักบัองคก์ารมากกว่าพนกังาน อายุงาน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะ

มีผลต่อความผูกพนัท่ีแตกต่าง และปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัคือ การส่ือสารภายในองค์การ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ภาวะผูน้าํ ผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัของพนกังานและมีผลต่อความผูกพนั

องคก์รได ้
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บทคดัย่อ 

 ธุรกิจระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน ส่งผลต่อความตอ้งการงานบริการบาํรุงรักษาท่ี

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะและผ่านการอบรม ดงันั้นปัญหาการลาออกของ

บุคลากรระดบัปฏิบติัการ จึงส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของบริษทัท่ีให้บริการวิศวกรรม

เครือข่าย การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งใจลาออกของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการในสายงานขา้งตน้ ความสําคญัของแต่ละปัจจยั และเสนอแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน

และลดปัญหาการลาออกจากงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้รณีศึกษาของบริษทัใน

กลุ่ม NSG และเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 270 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

การถดถอย  

คําสําคัญ:  การต้ังใจลาออก, ค่าตอบแทน, ความก้าวหน้า, สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

ABSTRACT 

 The higher competitive in telecommunication systems industry, the higher demand for services and 

maintenance job. However, the problem that network engineering service firms have to encounter is an increase in 

employee turnover, especially operating employees. Since the job requires skilled and well-trained workers, the 

problem cause a great impact to firm’s efficiency. The objectives of this research were to study factors affecting 

employees’ intention to leave, the significance of each factors and to obtain suggestions to resolve such problem. 

This is a quantitative research using case study of companies in Network Solutions Group (NSG). Data is collected 

from the samples of 270 operating employees using questionnaires and analyzed with statistics such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation and regression. 

Keywords:  Intention to Leave, Pay, Career Path, Job Environment  
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1. บทนํา 

     เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจระบบส่ือสารโทรคมนาคมได้มีการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน จึงทาํให้มีความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคลมากข้ึนเช่นกัน บริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่ายดา้น

โทรคมนาคมจาํเป็นตอ้งสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และสามารถตอบสนองนโยบาย

ของบริษทัและความตอ้งการของลูกคา้ได ้การลาอออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการทาํใหบ้ริษทัมีผลกระทบดา้น

ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในการสรรหา และการคดัเลือกพนกังานใหม่ การฝึกอบรมพนกังานใหม่ เพราะพนกังานท่ี

เขา้มาจะไม่สามารถปฏิบติังานใหม่ได้จึงตอ้งมีการฝึกฝน การปรับตวัในท่ีทาํงานใหม่  และความชาํนาญของ

พนกังานใหม่ในการปฏิบติังานยงัไม่เพียงพอท่ีจะสามารถแกปั้ญหาท่ีเผชิญกบัลูกคา้ เช่นการประสานงานกบัลูกคา้

หรือ Supplier ในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือท่ีจะใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้จึงตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการฝึกฝนใหพ้นกังานใหม่  

     บริษทั NSG อยู่ในกลุ่มบริษทัในเครือเบญจจินดา โฮลด้ิง จาํกดั เป็นกลุ่มบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการส่ือสาร

โทรคมนาคม เช่น ระบบงานติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบส่ือสารโทรคมนาคมสารสนเทศในส่วนราชการและเอกชน 

มี 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั (UTEL) และบริษทั บีบี เทคโนโลยี 

จาํกดั (BBTEC) เรียกร่วมกนัวา่  “ NSG ” กลุ่มบริษทั NSG มีบุคลากรและพนกังานส่วนใหญ่ เป็นวิศวกร รองลงมา

เป็นพนกังานประสานงานอาทิเช่น บญัชี-การเงิน จดัซ้ือ และฝ่ายขายตามลาํดบั จากอตัราการเขา้-ออก ของพนกังาน

กลุ่มบริษัท NSG จากปี 2013-2015 มีอัตราการเข้าออกเพ่ิมข้ึนทุกๆปี พนักงานวิศวกรมีการลาออกมากท่ีสุด 

เน่ืองจาก ปัจจุบันความต้องการงานด้านวิศวกรรมมีมากข้ึน และเป็นท่ีต้องการของตลาด ซ่ึงผูท่ี้จบทางด้าน

วิศวกรรมใหม่ๆ จะมาสมคัรงานท่ีน่ีเพราะบริษทัในกลุ่มNSG มีช่ือเสียงทางดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคมและเป็นท่ี

ยอมรับของลูกคา้ เม่ือพนกังานมีความชาํนาญงานสักระยะหน่ึง ก็เร่ิมท่ีจะลาออกเน่ืองดว้ยปัจจยัต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ลกัษณะงาน ค่าตอบแทน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร ทาํให้

บริษทั NSG ตอ้งรับสมคัรพนกังานใหม่ท่ีจบทางดา้นวิศวกร เพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี และทาํใหก้ารทาํงานของโครงการ

ต่างๆ ตอ้งหยุดชะงกั และการส่งผลทาํใหง้านล่าชา้ทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจกบับริษทั ทั้งน้ีการรับพนกังานเขา้มา

ใหม่ ตอ้งมีการสอนงานพนกังานใหม่ทั้งดา้นเอกสารและทกัษะการติดตั้ง ทาํให้เกิดปัญหาในการทาํงานและการส่ง

มอบงานลูกคา้ รวมถึงมีค่าใชจ่้ายมากข้ึน อาทิ ค่าใชจ่้ายในการอบรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากความล่าชา้ของงาน เป็นตน้  

     การใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคม มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ดงันั้น การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการ

ลาออก และนํามาเสนอแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กับบุคลากรและพนักงานท่ีมีความรู้

ความสามารถและความชาํนาญในสายงานนั้นๆ อาจช่วยลดอตัราการเขา้ออกของบุคลากรและพนกังานได ้และอาจ

ส่งผลใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายอีกดว้ย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การตั้งใจในการลาออกจากงาน และการลาออก 

1) ความหมายของการตั้งใจในการลาออกจากงาน และการลาออก 

             (Mowday และคณะ 1981 อา้งถึงใน อมรรัตน์ สว่างอารมย,์ 2549) ไดใ้ห้ความหมายของความตั้งใจท่ีจะ

ลาออกไวว้า่เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจท่ีจะอยูเ่ป็นพนกังานขององคก์ารอีกต่อไป โดยความตั้งใจหรือความตอ้งการ
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ของบุคคลน้ีมีอิทธิพลมาจากความรู้สึกท่ีมีต่องาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ

ลาออกจากงานท่ีทาํ  (อมรรัตน์ สว่างอารมย,์ 2549) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความตั้งใจลาออกจากงานเกิดข้ึนเม่ือ

พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจและไม่ตอ้งการท่ีจะอยู่กบัองคก์ารต่อไป ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากหลายๆ ปัจจยั เช่น ปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกท่ีมีต่องาน สภาพแวดลอ้ม และองคก์าร หรือการแสวงหาผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 

ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการมองหาโอกาสท่ีจะไปจากองค์การ และเม่ือไดง้านท่ีคิดว่าเหมาะสมกว่า พึงพอใจมากกว่า 

จึงนาํไปสู่พฤติกรรมการลาออกจากงาน 

2) ผลของความตั้งใจที่จะลาออก 

            (Mowday และ คณะ 1981  อา้งถึงใน อมรรัตน ์สวา่งอารมณ์,  2549) กล่าววา่ ความตั้งใจท่ีจะลาออกมีผลต่อ

การแสดงออกของพฤติกรรม 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมการลาออกโดยตรง พนกังานจะตดัสินใจลาออกโดยทนัที หากเกิดความรู้สึกท่ีตอ้งการจะลาออก 

แมว้า่ยงัไม่มีทางเลือกอ่ืนรองรับกต็าม 

2. พฤติกรรมการคน้หาทางเลือก เม่ือพนกังานมีความตั้งใจท่ีจะลาออก พนกังานก็จะพยายามหาทางเลือกอ่ืนมา

รองรับตอนท่ีลาออกไปจากองค์การเดิม เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งกลายเป็นผูว้่างงานหลงัจากลาออกจากงานไปแลว้ แต่

โอกาสท่ีจะคน้หาทางเลือกนั้นกข้ึ็นอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปของพนกังาน เช่น อาย ุเพศ อาชีพ 

ฯลฯ รวมทั้งข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 

3. พฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ เม่ือพนกังานทราบว่าตนเองไม่สามารถคน้หาทางเลือกท่ีตนปรารถนาไดห้รือมีทางเลือก

นอ้ย พนกังานก็ยงัคงไม่ลาออกจากองคก์าร แต่จะมีพฤติกรรมอ่ืนเกิดข้ึนแทน เช่น การขาดงาน การเฉ่ือยงาน เพ่ือ

ลดความวิตกกงัวลและความคบัขอ้งใจท่ีเกิดจากการไม่สามารถลาออกจากองคไ์ด ้ 

3) การลาออกด้วยความสมคัรใจของพนักงาน (Voluntary Separations)  

      การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจ เกิดข้ึนเม่ือพนกังานตดัสินใจท่ีจะออกจากงาน อาจเน่ืองมาจากการท่ี

งานใหม่ท่ีดีกว่าเดิม การเปล่ียนอาชีพ การตอ้งการใหเ้วลากบัครอบครัวมากข้ึน หรืออาจเป็นเพราะงานท่ีทาํอยู่ไม่มี

แรงจูงใจพอ เน่ืองจากสภาพการทาํงานไม่ดี ค่าตอบแทนและสวสัดิการตํ่า หรืออาจมีความสัมพนัธ์ไม่ดีกบัหวัหนา้

งาน หรือเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงการออกจากงานด้วยความสมคัรใจแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การลาออก และการ

เกษียณอาย ุ

     - การลาออก (Quit) สาเหตุท่ีพนกังานลาออกอาจจะมาจากความไม่พอใจในงาน หรืออาจจะข้ึนอยู่กบัทางเลือก

ใหม่ของพนกังานท่ีดึงดูดความสนใจ  

     - การเกษียณอายุ (Retirement) จะคลา้ยกบัการลาออก เพียงแต่อาจจะตอ้งมีค่าตอบแทนท่ี องคก์ารตอ้งจ่ายใหใ้น

อตัราท่ีสูงกวา่  

     กล่าวโดยสรุปแลว้ ความตั้งใจลาออกจากงาน หมายถึง การท่ีบุคคลไดป้ฏิบติังานในองคก์าร เกิดความคิดท่ีจะ

ลาออกจากงานท่ีทาํ หรือตอ้งการพน้สภาพจากการเป็นพนกังานในองค์การนั้นๆ ดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือท่ีจะไป

ทาํงานท่ีองคก์ารใหม่  โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในละภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว 

ความไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํ ความไม่พึงพอใจในค่าตอบแทนองคก์ารมอบให ้ความไม่พึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานภายในองค์การโดยความคิดท่ีจะลาออกจากงานนั้น รอการตดัสินใจ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาเม่ือทราบว่า
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พนกังานมีความตั้งใจจะลาออก จะตอ้งหาแรงจูงใจในการทาํงานท่ีเหมาะสมเขา้มาปรับพฤติกรรมการตั้งใจลาออก

จากงาน  เพ่ือป้องกนัพนกังานลาออกจากงานได ้

 

2.2. ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนและความตั้งใจในการลาออก 

     สุธินี ฤกษข์าํ (2557: 37-38) กล่าวว่าระบบการจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังาน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนท่ีเป็นตวั

เงินหรือผลตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงความสาํคญัของผลตอบแทนและอิทธิพลท่ีผลตอบแทนมีต่อพฤติกรรมของ

พนกังานในการลาออก หากพนกังานคิดว่าตนเองไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือเทียบกบัพนกังานคนอ่ืน 

พนกังานก็จะมีแนวโนม้ท่ีลดความพยายามทุ่มเทในการปฏิบติังานของตนเองลดลง ซ่ึงก็คือการปรับลดระดบัการ

พึงพอใจในงานลง   

     กลัยาณี เสนาสุ (2556: 80-83) กล่าวว่า ความหมายและความสาํคญัของค่าตอบแทนแตกต่างกนัในหลายมุมมอง 

ดงัน้ี 

- มุมมองของสังคม มองว่าค่าตอบแทนเป็นตวัวดัอย่างหน่ึงของความยุติธรรม เช่นการเปรียบเทียบรายได้

ของเพศหญิงกบัเพศชาย เพ่ือตรวจดูความไม่ยติุธรรมดา้นค่าขา้ง  

- มุมมองจากผูถื้อหุ้นขององค์กร  การเช่ือมโยงการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเขา้กบัผลประกอบการ

องคก์รท่ีจะคาดวา่จะเพ่ิมความมัน่คัง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

- มุมมองจากผูจ้ดัการ มองค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อความสําเร็จของตนเองใน 2 ทางคือการบริหาร

ค่าใชจ่้ายและการสร้างผลงานของบุคคลากร 

- มุมมองจากพนกังาน มีความเห็นต่อค่าตอบแทนหลายดา้น ทั้งมองวา่เป็นแหล่งของความมัน่คงทางการเงิน 

เป็นผลตอบแทนจากการแลกเปล่ียนระหว่างนายจา้งกับพนักงาน เป็นสิทธิของการเป็นพนักงานของ

องคก์าร หรืออาจมองวา่เป็นรางวลัในการทาํงานดี 

     สรุปค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนดา้นการเงิน การบริการและผลประโยชน์เก้ือกูลทุกรูปแบบ ท่ีพนกังาน

ไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการจา้งงาน นโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลาออกจากงาน  

     นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา่หากพนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายหรือหลกัการจ่ายค่าจา้ง จะทาํให้

พนักงานเกิดความพึงพอใจในเร่ืองค่าจา้งและผลตอบแทนและลดพฤติกรรมการลาออกจากงานไดด้ว้ยเช่นกนั 

(Hackman & Lawler, 1971) แต่การตดัสินใจท่ีจะลาออกจากงานท่ีเกิดจากความรู้สึกไม่ยุติธรรมในค่าจา้ง และการ

เล่ือนตาํแหน่ง อาจมีการหยดุชะงกั เพ่ือรอดูการจ่ายค่าจา้งในคร้ังต่อไป หากพนกังานพบวา่เขาไดรั้บความยติุธรรม

ในการจ่ายพวกเขากย็งัคงอยูต่่อไปเช่นเดิม 

 

2.3.ความสัมพนัธ์ระหว่างเส้นทางสายอาชีพและความตั้งใจในการลาออก 

     วรารัตน ์เขียวไพรี (2551: 213-214) ใหค้วามหมายเส้นทางสายอาชีพ (Career path) หมายถึง ลาํดบัของตาํแหน่ง

งานท่ีบุคคลดาํรงตาํแหน่งภายในองคก์ารเดิม หรือองคก์ารใหม่ ตามช่วงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยท่ีตาํแหน่งงานเหล่านั้น

จะมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบโครงสร้างของงาน ทกัษะ และประสบการณ์ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1574 

 
 
     ความกา้วหน้าในสายอาชีพ มีผลต่อการการลาออกของพนักงาน เม่ือพนักงานไดท้าํงานท่ีองค์การเป็นเวลา

พอสมควร มีประสบการณ์และความชาํนาญงาน ก็จะมีความตอ้งการท่ีจะมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีตนเอง

ปฏิบติังานอยู่ ซ่ึงความตอ้งการดา้นน้ีมาสโลวไ์ดก้ล่าวถึง ระดบัความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสงัคมรวมถึง

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสาํเร็จ ความสามารถ ความตอ้งการท่ีมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทั้งหลาย 

โดยเฉพาะการมีตาํแหน่งท่ีสูงในองคก์าร และเม่ือพนกังานไดรั้บรู้วา่ไม่มีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีตนเอง

ปฏิบติังานอยู ่กจ็ะเกิดความทอ้ เบ่ือหน่ายงาน ตอ้งการท่ีหางานใหม่ ท่ีจะไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพมากกว่าอยู่ท่ี

องคก์รเดิม เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ี 

 

2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทํางานและการตั้งใจในการลาออก 

      Mobley ( 1977  อา้งถึงใน สุทธิณีย ์แกว้เจริญ, 2542:12-17)  ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานกบัการลาออกจากงาน ความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานประกอบไปดว้ยหลายปัจจยั แต่ปัจจยั

ท่ีพบว่า มีความสัมพนัธ์กับการลาออกจากงาน ได้แก่ ปัจจยัในด้านลกัษณะของการบังคับบัญชา ขนาดของ

หน่วยงาน และการปฎิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Michale & Spectat, 1982) 

     - ลกัษณะการบังคับบัญชา (Supervisory style) ลกัษณะการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมี

อิทธิพลต่อการลาออกจากงานของพนกังาน (Mobley, 1977) โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการทาํงาน หากพนกังานมี

หวัหนา้ท่ีใชล้กัษณะการบงัคบับญัชาแบบเผด็จการจะทาํใหมี้อตัราการลาออกท่ีสูง นอกจากนั้นยงัพบว่าความเป็น

ธรรมของหวัหนา้งานตามการรับรู้ของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัการลาออกจากงานเช่นกนั หากพนกังานรับรู้วา่

หวัหนา้งานไม่ไดใ้หค้วามเป็นธรรมและไม่มีความยุติธรรมในการใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั และการประเมินผลการ

ปฎิบติังาน  

     - การปฎิสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Peer grop Interaction) เป็นกระบวนการทางสังคมในการมีปฎิสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลกบักลุ่มเพ่ือน การปฎิสัมพนัธ์น้ีจะช่วยเหลือและนาํไปสู่การเสริมแรงภายใน เพ่ือการปรับตวัใหเ้ขา้

กบัสภาพแวดลอ้มในงาน (Nasrin Arshadi, 2011) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ในองค์การกบัตวับุคคลและการตั้งใจ

ลาออกพบวา่ ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารมีผลต่อการลาออกของพนกังาน และ ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมุ่งมัน่

ต่อองคก์ารและการมีบทบาท และความเก่ียวขอ้งในเชิงลบเก่ียวขอ้งกบัการลาออกจากงาน 

     - ปัจจยัเน้ืองาน (กลุวดี เทศประทีป, 2544) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานระดบัปฎิบติัการไดแ้ก่ 

อายแุละความพึงพอใจในงานดา้นสวสัดิการ ส่วนปัจจยัดา้นอายงุาน ความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว และ

ความพึงพอใจในงานดา้นลกัษณะงาน หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ความกา้วหน้า ความมัน่คงและรายได ้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการลาออกของพนกังาน (ชนดัดา ยงัสี, 2549) อธิบายว่าลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความซํ้ าซากจาํเจของ

งานท่ีปฏิบติั ทาํใหบุ้คคลเหน่ือยหน่ายได ้และเป็นผลใหบุ้คคลตดัสินใจลาออกไปจากองคก์าร เช่นเดียวกบัความมี

อิสระในการปฏิบติังานและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ พบว่า มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัการลาออก คือ ถา้บุคคลมี

อิสระในการปฏิบติังาน และมีขอบเขตความรับผิดชอบสูงก็จะมีความสัมพนัธ์กับการคงอยู่ สอดคลอ้งกับผล

การศึกษาของ (ปิยอปัสร ดีประเสริฐวิทย,์  2545) ไดศึ้กษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นงานและปัจจยัดา้นองค์ท่ีมีผลต่อ

การตั้งใจจะลาออก ของพนกังานบริษทัธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม  ซ่ึงพบวา่ตวัแปรดา้นคุณลกัษณะของงานดา้นผล

ยอ้นกลบัของงาน มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัความตั้งใจลาออก แต่ถา้เป็นไปในทางตรงกนัขา้มก็จะเป็นสาเหตุให้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 4 1575 

 
 
บุคคลลาออกจากองคก์ารไป หากส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเป็นเวลานาน จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในองคก์าร 

หากไม่มีการแกไ้ขจะทาํใหบุ้คคลเกิดความเบ่ือหน่าย และนาํไปสู่การตดัสินใจออกจากองคก์ารได ้ 

 

2.5. การวดัความตั้งใจจะลาออกจากงาน 

      จากงานวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) (Hom & Griffeth, 1955; Sager,et al., 1998; Griffeth, et al., 2000 อา้ง

ถึงใน ปกรณ์ ล้ิมโยธิน,2555: 24) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ความตั้งใจจะลาออกจากงานเป็นตวัแปรหลกั

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกงานจริง และสะทอ้นให้เห็นถึงการวดัความตั้งใจจะลาออกจากงานใน 3  ประเด็น 

ประกอบดว้ย การคิดเก่ียวกบัการลาออกจากงาน ความมุ่งมัน่ท่ีจะหางานใหม่ และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน 

    ปกรณ์ ล้ิมโยธิน (2555) รวบรวมวิธีการศึกษาความตั้ งใจจะลาออกจากงาน ดังน้ี ฮาร์โนลด์และเฟลด์แมน 

(Arnold & Feldman, 1982) โดยใชค้าํถามการวดั 2 คาํถามประกอบดว้ย ความเป็นไปไดท่ี้จะหาสถานท่ีทาํงานใหม่

ในปีหนา้ และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานเดิมเพ่ือไปทาํงานใหม่ ดว้ยมาตรวดั 7 ระดบั ส่วนบาคาร๊าซและแบม

เบอร์เกอร์ (Bacharach & Bamberger, 1992) วดัความตั้ งใจจะลาออกจากงานด้วยคาํถามวดัวิธีการท่ีจะทําเม่ือ

ตอ้งการท่ีจะลาออกจากงานภายใน 3 ปีขา้งหนา้ ดว้ยมาตรวดั 4 ระดบั ส่วนราฮิม (Rahim,2001) ใชค้าํถามวดั 2 ดา้น

คือ โอกาสกับการลาออกและเหตุผลท่ีจะยงัคงทาํงานในองค์กรเดิมต่อไปด้วยมาตรวดั 5 ระดับ ส่วนโคเฮน 

(Cohen,1977) วดัความสนใจเก่ียวกบัการลาออกจากองคก์ารดว้ยระดบัของความกระตือรือร้นในหางานใหม่ และ

ระยะเวลาท่ีจะลาออกจากองคก์ารน้ี ดว้ยมาตรวดั 5 ระดบั ในขณะท่ี (Lum, et al. 1998) ใชค้าํถามวดัความตั้งใจจะ

ลาออกว่าจะไปหางานใหม่ในธุรกิจเดิมหรือไปหางานใหม่ในธุรกิจประเภทอ่ืน และมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อ

การลาออก  

     Michael O. Samuel and Crispen Chipunza (2009) ไดศึ้กษาเร่ืองการรักษาพนกังานและการลาออกของพนกังาน 

จากผลการศึกษาพบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะทาํให้พนักงานตดัสินใจท่ีจะอยู่หรือจะไปจาก

องคก์รเช่น การฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน การใหค้วามสมัพนัธ์กบัพนกังาน การใหค่้าตอบแทนพนกังานท่ีมี

ผลงานดี ระบบค่าจา้งเงินเดือนท่ีแข่งขนัไดแ้ละความมัน่คงในการทาํงานท่ีมีการผสมผสานตวัแปรต่าง ๆ ในการ

กาํหนดนโยบายการรักษาพนกังาน ทั้งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก และตวัแปรทางดา้นค่าตอบแทนจะตอ้งมี

ความสมดุล เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความรู้สึกในการอยากทาํงานกบัองค์กร และลดอตัราการลาออกของพนกังานในองค์กร 

โดยตวัวดัความตั้งใจจะลาออกจากงานมีมาตรวดั 5 ระดบั ดว้ยคาํถาม 5 ขอ้ คือ เงินเดือน โบนสั ผลประโยชน์หรือ

เงินบาํนาญ การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน โดยมีค่าความเช่ือมัน่สอดคลอ้งภายใน

ชนิดสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีระดบั 0.85  

 

2.6 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

     จากการรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรเพ่ือใชใ้นการกาํหนด

กรอบความคิดของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัในกลุ่ม NSG  
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สมมุตฐิานการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตั้งใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทัในกลุ่ม NSG 

2. ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัในกลุ่ม NSG 

3. ความกา้วหนา้ในสายอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัการตั้งใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัในกลุ่ม 

NSG 

4. สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัการตั้งใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัในกลุ่ม 

NSG 

 

3. วธีิการศึกษา 

     การศึกษาวิจยัน้ีใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน โดยมีเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นแนวทางในกาํหนดขอบเขตงานวิจยั และ

การศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ดว้ยการสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 270 คน เป็น

พนกังานระดบัปฎิบติัการของบริษทั จาํนวนทั้งหมด 830 คน 

 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัโดยการสํารวจ (Survey) ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างโดยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก

ประเภทพนักงานระดับปฏิบัติการ ดังตารางท่ี 1 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ตาํแหน่งงาน 

- รายได ้

่  

 

 

 

การตั้งใจลาออกของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการ 

 

ดา้นค่าตอบแทน 

 
ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

- ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
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ตารางท่ี 1 : จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงคาํนวณจากสดัส่วนจาํนวนประชากร 

ประเภทพนักงานระดบัปฏิบัติการ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 

1. ฝ่ายจดัซ้ือ  30 10 3.7 

2. ฝ่ายการขาย  38 12 6.4 

3. ฝ่ายบญัชีการเงิน  30 10 3.7 

4.     เจา้หนา้ท่ีประสานงาน  170 55 20.4 

 5.    วิศวกร          562 183 67.8 

รวม 830 270 100 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

ตาํรา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ใหเ้ลือกคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน รายไดแ้ละระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยใหเ้ลือกตอบโดยการ

ทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง ( ) ท่ีหนา้ขอ้ความ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจลาออกจากงาน ไดแ้ก่ ดา้น

ค่าตอบแทน ดา้นกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

และลกัษณะงานท่ีทาํ รวม 31 ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลาออกของพนกังาน รวม 6 ขอ้  

     ทั้งน้ี กาํหนดให้มีการทดลองเก็บขอ้มูล (Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรท่ีตอ้งการ

ศึกษาและนาํมาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha หากมีค่ามากกว่า 

0.7 จึงนาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเ้รียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูศึ้กษาตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและทาํการแยก

แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพ่ือประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงมีลาํดับขั้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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1) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคล เน่ืองจากแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ สาํหรับขอ้มูลดา้นค่าตอบแทน 

ดา้นความกา้วหน้าในสายอาชีพ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดว้ยการทดสอบความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตั้งใจในการ

ลาออกของพนกังาน โดยใชส้ถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ t-test และOne-Way ANOVA ซ่ึงกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05  

3) ทดสอบสมมติฐานท่ี 2-4 ดว้ยการทดสอบ ดว้ยการทดสอบความสัมพนัธ์ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความสําคัญของแต่ละปัจจัย ด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอย (Regression)  

 

4. การศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

      จากการทบทวนวรรณกรรม และสมมติฐานในการศึกษา ผูวิ้จยัคาดวา่ 1) พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุาน

นอ้ย มีความตั้งใจในการลาออกมากกวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายุงาน

นอ้ย ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่และมีความอดทนนอ้ยกว่า 2) ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ลกัษณะงาน) มี

ความสัมพนัธ์เชิงลบกับการตั้งใจลาออกของพนักงานระดบัปฏิบัติการ การท่ีบริษทักาํหนดผลตอบแทนและ

เงินเดือนท่ีเหมาะสม จะทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ และพนกังานมีประสบการณ์การทาํงานท่ีมากข้ึน ย่อมมี

ความตอ้งการท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพการงาน นอกจากน้ี การทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานสามารถแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับผูบ้ังคบับัญชา มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี รวมถึงได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความสามารถ ทาํให้

พนกังานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงอาจลดอตัราการลาออกจากงานได ้
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คุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลห้องผ่าตดัโรงพยาบาลทหาร 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหาร ดว้ยการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis :EFA) และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ประชากรท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ พยาบาลหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ จ านวน 255 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน โดยใชแ้นวคิดของวอลตนั (Walton,1973)  วิเคราะห์ความ

ตรงของเน้ือหา และ วิเคราะห์ความเท่ียงโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.963 ผลการวิจยั

พบวา่ การส ารวจองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดั โรงพยาบาลทหาร มี 12 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นคุณค่าในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธ์ใน

หน่วยงาน ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้นความรู้และการวางแผนงาน ดา้นความสมดุลในการด ารงชีวิต ดา้น

ความสะดวกปลอดภยัในการท างาน ดา้นความสะอาด ดา้นการพกัผอ่น ดา้นสุขภาพกายและใจ ดา้นความยติุธรรม

และความร่วมมือ และดา้นความเคารพ องคป์ระกอบทั้ง 12 กลุ่มสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล

หอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหารได ้83.135%  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน คือ ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล อนั

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้ประสบการณ์ ต าแหน่ง การศึกษาอบรม และ แผนกการปฏิบติังาน ส่งผลต่อระดบั

คุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกนั 

ค ำส ำคัญ : คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน , พยำบำลห้องผ่ำตัด , กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ 

Abstract 

The purpose of this research was study to Nurses’ Quality of Working Life (QWL) in Operating Room of Military 
Hospitals and factor affecting the QWL by using an exploratory factor analysis. The population was 255 of nurses 
in operating room of Phramongkutklao Hospital, Bhumibol Adulyadej Hospital and Somdejprapinklao Hospital. 
Cronbach’s alpha internal consistency was estimated for the reliability of this research’s questionnaire which equals 
0.963. The exploratory factor analysis was used to determine the number of factors , which  were composed of 12 
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factors as  follows: value of work, progress and stability, internal relationship , benefits and compensation,  
knowledge and planning ,  balance of life , safety in operation room,  cleanliness,  rest fulness,  mental and physical 
health, justice and cooperation and  respect. Group 12 QWL can be explain the QWL 83.135 %. Factors affecting 

QWL were sex, age, status, salary, experian, vacancy, training time, and division. 
Keywords: Quality of working Life, Nurse in operating room, exploratory factor analysis 

1.บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  ก าหนดวา่หน่วยบริการสาธารณสุขทุก

แห่งตอ้งไดม้าตรฐานโรงพยาบาลรับรองคุณภาพ (HA: Hospital Accreditation)  เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการดา้น

สุขภาพภายใตม้าตรฐานเดียวกนั  บุคลากรท่ีเป็นก าลงัส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประชาชนมากท่ีสุดคือ  พยาบาล

วิชาชีพ   เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรในระบบบริการสุขภาพท่ีมีมากท่ีสุดของประเทศไทย  คิดเป็นร้อยละ 

80 ของบุคลากรในทีมสุขภาพทั้งหมด (สภาการพยาบาล พ.ศ.2555)  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะพฒันา

คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  เม่ือพยาบาลมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดียอ่มท าใหคุ้ณภาพการ

ปฏิบติังานดีและมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูรั้บบริการหรือประชาชนนัน่เอง  

หน่ึงในหลายๆ หน่วยงานของพยาบาล คือ พยาบาลหอ้งผา่ตดั พยาบาลหอ้งผา่ตดั หมายถึงวิสญัญีพยาบาล

และพยาบาลการผา่ตดั หนา้ท่ีของวิสญัญีพยาบาล คือ การใหค้ าแนะน าเร่ืองการระงบัความรู้สึก และ การใหบ้ริการ

ระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท่ีเขา้รับการผา่ตดั ไดแ้ก่ ศลัยกรรมทัว่ไป ออร์โธปิดิกส์ นรีเวชกรรม การผา่ตดั ตา หู คอ 

จมูก ทนัตกรรม และการบริการระงบัความรู้สึกในผูป่้วยท าหตัถการเพ่ือตรวจวินิจฉยั เช่น การส่องกลอ้งระบบ

ทางเดินอาหาร การท าเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ ตลอดจนการดูแล เพ่ือลดอาการเจบ็ปวดหลงัการผา่ตดัภายในหน่วย

บ าบดัพิเศษหลงัการใหบ้ริการทางวิสญัญี (Post anesthetic care unit) หนา้ท่ีของพยาบาลการผา่ตดั คือ การให้

ค าแนะน าในการผา่ตดั และ การช่วยอ านวยความสะดวกแพทยใ์นการผา่ตดั การท าความสะอาดร่างกายผูป่้วย ท่ีมา

รับการผา่ตดัทั้งก่อนและหลงัการผา่ตดัเสร็จส้ิน  

ลกัษณะงานของพยาบาลวิชาชีพนั้น ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรับผิดชอบสูง ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษยซ่ึ์งประเมินค่ามิได ้พยาบาลตอ้งช่วยเหลือ
ใหบุ้คคลมีสุขภาพดี หายจากการเจบ็ป่วย ตอ้งสงัเกตพิจารณา วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของโรค รวมทั้งปฏิบติัการ
ช่วยชีวิตผูป่้วยในภาวะวิกฤต ส่งเสริมฟ้ืนฟูใหคื้นสู่สภาพปกติ การปฏิบติังานในลกัษณะดงักล่าวน้ี มิไดใ้ชค้วามรู้
เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งอาศยัความรัก การเห็นคุณค่าในงาน จึงจะปฏิบติัส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี นอกจากน้ีความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพตนเอง พฒันาคุณภาพงาน 
การไดรั้บการยอมรับ ค่าตอบแทน และความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เป็นส่วนหน่ึงในคุณภาพชีวิตการท างานท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของวอลตนั (Walton,1973) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานวา่มีทั้งหมด 8 ดา้น ไดแ้ก่  
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  โอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช้
ความสามารถของบุคคล  โอกาสในความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน การมีส่วนร่วมในการท างานและ
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ความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน  การท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม และ การท างานท่ี
เป็นประโยชนต่์อสงัคม 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ เป็นโรงพยาบาลใน
สงักดักระทรวงกลาโหม  ใหบ้ริการการรักษาโรคไดทุ้กสาขา   ครอบคลุมการรักษาพยาบาลตั้งแต่ระดบัปฐมภูมิ
จนถึงตติยภูมิ  มีการน าเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการรักษา   รับผิดชอบด าเนินการศึกษาอบรมแก่
บุคลากรทุกระดบั  การบริหารงานมีความซบัซอ้น  และการบริการท่ีเนน้คุณภาพการบริการท่ีไดม้าตรฐาน  ซ่ึงไดเ้ขา้
ร่วมโครงการรับรองคุณโรงพยาบาล  มีระบบบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลงานและประสิทธิภาพ  พนกังานโรงพยาบาลทุกคน  
จึงไดรั้บความคาดหวงัใหท้ างานอยา่งมีคุณภาพ  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดี 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ  และเลง็เห็นถึงความส าคญัของปัญหา  จึงไดศึ้กษาวิจยัคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหาร เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดั   
โรงพยาบาลทหาร และ ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหาร 

ประโยชนจ์ากการวิจยั สามารถน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในองค์กรไดใ้ชพิ้จารณา 
ประกอบการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของพยาบาลหอ้งผา่ตดัต่อไป 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

คุณภาพชีวติการท างาน 

 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หนิ้ยามคุณภาพชีวิตว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลในองคป์ระกอบของ
วฒันธรรม  ระบบคุณค่าต่างๆ อนัสมัพนัธ์กบัเป้าหมายของชีวิต  ความคาดหวงั มาตรฐานส่ิงต่างๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่ 
และหมายถึงแนวความคิดท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางอนัเป็นผลซบัซอ้นจากสุขภาพทางกายของบุคคล สภาพจิตใจ  
ระดบัของความเป็นอิสระ  ความสมัพนัธ์ทางสงัคม  และความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มในชีวิตของบุคคลเป็นส าคญั 
(กิติกร  มีทรัพย,์2536,หนา้ 40 อา้งถึงในประเสริฐ  กล่ินหอม,2543,หนา้11) 

วอลตนั (Walton.1973:12) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างานเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งขวาง  มิใช่แค่เพียง
การก าหนดเวลาการท างาน  หรือกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  หรือการจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
ความตอ้งการและความปรารถนาในชีวิตบุคลากรในหน่วยงานดีข้ึนเป็นลกัษณะการท างานท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการ และความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สถานภาพตวับุคคลหรือ
สงัคม เร่ืองสงัคมขององคก์ารท่ีท าใหง้านประสบความส าเร็จ 

 ฮิวส์และคมัมิง (Hues and Cumming.1985:198-199) กล่าวว่า ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความปรารถนา  
หรือความพึงพอใจในการท างานของบุคคลกบัประสิทธิผลขององคก์าร  หรือประสิทธิผลขององคก์ารอนั
เน่ืองมาจากความผาสุก ในการท างานของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการท างาน  ซ่ึงท า
ใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ  และยงัไดอ้ธิบายว่าคุณภาพชีวิตการท างานจะส่งผลต่อองคป์ระกอบสาม
ประการ  คือ ประการแรก ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององคก์าร  ประการท่ีสอง ช่วยเพ่ิมพูน  ขวญัและก าลงัใจของ
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ผูป้ฏิบติังาน  เป็นแรงจูงใจแก่พวกเขาในการท างาน ประการสุดทา้ย   คือ ช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานอีก
ดว้ย 

 คาสสิโอ (Cascio.1992:7)  กล่าววา่ เร่ืองของสภาพและการปฏิบติัต่างๆ ภายในองคก์าร  เช่น การเพ่ิมเน้ือ
งาน การจดัการอยา่งเป็นประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของลูกจา้ง   สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั  หรือ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั  การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งลูกจา้งและฝ่ายจดัการ  และการสมารถ
เติบโตและพฒันาในดา้นของความเป็นอยูซ่ึ่งเป็นความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานในความเขา้ใจของลูกจา้ง 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานดงักล่าวขา้งตน้   สามารถสรุปไดว้า่ “คุณภาพ
ชีวิตการท างาน” หมายถึง  ความรู้สึกพึงพอใจในกระบวนการบริหารจดัการ   องคก์ารท่ีค านึงถึงส่ิงท่ีสนองความ
ผาสุกและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนท างาน   ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สงัคม  และเศรษฐกิจของชีวิตคนท างานไดอ้ยา่งเพียงพอและยติุธรรม  ส่ิง
เหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  และผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในองคก์ารได ้

องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการท างานของวอลตัน 

 วอลตนัเป็นบุคคลหน่ึงท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานอยา่งจริงจงั  โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะ
ของบุคคลท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีเนน้แนวทางความเป็น  บุคคล (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคลและ
สงัคมท่ีส่งผลท าใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ   ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ
บุคคลในการท างาน   โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบในการช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานจ านวน 8 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่
 1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  ค่าตอบแทนเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการ
ท างานได ้  เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจ  และจะมุ่งท างานเพ่ือใหไ้ดรั้บการตอบสนองทาง
เศรษฐกิจ  ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยูร่อด  บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน
ค่าตอบแทนส าหรับตนแลว้   บุคคลยงัมองในเชิงเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นในประเภทของงานแบบเดียวกนั ดงันั้นเกณฑ์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจะบ่งช้ีวา่   มีคุณภาพชีวิตการท างานนั้นจะพิจารณาในเร่ือง 

1.1   ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างานเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคม 
 1.2 ความยติุธรรม ซ่ึงประเมินจากความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทน  พิจารณาไดจ้ากการ
 เปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงานของตนกบังานอ่ืนๆ  ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกนั 

2. สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ผู ้ ปฏิบติังานควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัไม่
เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และควรจะไดก้ าหนดมาตรฐานท่ี เป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 
 3. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว ้ และ
การขยายความสามารถของตนเอง ใหไ้ดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน ในลกัษณะของคุณภาพชีวิตการท างาน  ตวับ่งช้ีเร่ืองความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน มี
เกณฑก์ารพิจารณา คือ 
  3.1    มีการท างานท่ีพฒันา หมายถึง ไดรั้บผิดชอบ ไดรั้บมอบหมายงานมากข้ึน 
  3.2  มีแนวทางกา้วหนา้ หมายถึง มีความคาดหวงัท่ีไดรั้บการเตรียมความรู้และทกัษะเพ่ือใหง้านท่ี
  ไดรั้บมอบหมายมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1585 

 

  3.3 มีโอกาสในการประสบความส าเร็จ เป็นความมากนอ้ยของโอกาสท่ีจะท างานใหป้ระสบ 
  ความส าเร็จในองคก์าร  หรือ ในสายงานอาชีพอนัเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน สมาชิก 
  ครอบครัวหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
  3.4 ความมัน่คง หมายถึง มีความมัน่คงของการวา่จา้ง และรายไดท่ี้ควรจะไดรั้บ 
 4. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง การพฒันาสมรรถภาพของบุคคลในการท างานน้ี เป็นการให้
ความส าคญัท่ีเก่ียวกบัการศึกษา อบรม การพฒันาการท างานและอาชีพของบุคคล เป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการ
ท างานประการหน่ึง ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลสามารถท าหนา้ท่ีไดโ้ดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
และเม่ือมีปัญหาก็จะใชก้ารแกไ้ขตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม พึงกระท าเป็นผลใหบุ้คคล
ประสบความส าเร็จในชีวิตการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลน้ีในดา้นทกัษะความรู้ท่ีท าใหง้านมีคุณภาพสามารถ
พิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
  4.1 ความเป็นอิสระหรือการเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง ความมากนอ้ยท่ีผูป้ฏิบติังานมีอิสระ 
  สามารถ ควบคุมงานดว้ยตนเอง 
  4.2 ทกัษะท่ีซบัซอ้นเป็นการพิจารณาจากความมากนอ้ยของงานท่ีผูป้ฏิบติัไดใ้ชค้วามรู้ ความ
  ช านาญมากข้ึนกวา่ท่ีจะปฏิบติัดว้ยทกัษะเดิม เพ่ือการขยายขีดความสามารถในการท างาน 
  4.3ความรู้ใหม่และความเป็นจริงท่ีเด่นชดั คือ บุคคลไดรั้บการพฒันาใหรู้้จกัหาความรู้เก่ียวกบั
  กระบวนการท างานและแนวทางต่าง ๆ       ในการปฏิบติัตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาก 
  แนวทางนั้น ๆ  เพ่ือใหบุ้คคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบติังานและผลท่ีจะเกิดข้ึนอยา่ง
  ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ 
  4.4 ภารกิจทั้งหมดของงาน เป็นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการท างาน ผูป้ฏิบติั
  จะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ ความช านาญ ท่ีจะปฏิบติังานนั้นไดด้ว้ยตนเองทุกขั้นตอน มิใช่
  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางส่วนของงาน 
  4.5 การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพในการท างาน ตอ้งมีการวางแผนท่ีดีในการปฏิบติั 
  กิจกรรมการท างาน 
 5. การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การท างานร่วมกนัเป็นการท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นวา่ตนเอง
มีคุณค่า สามารถปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จได ้มีการยอมรับ และร่วมมือกนัท างานดว้ยดี ซ่ึงเป็นการเก่ียวขอ้ง
กบัสงัคมขององคก์ารธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบุคคลในองคก์ารท่ีมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน ซ่ึง
ลกัษณะดงักล่าวน้ีพิจารณาไดจ้าก 
  5.1 ความเป็นอิสระจากอคติเป็นการพิจารณาการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึงทกัษะ ความสามารถ 
  ศกัยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติ  หรือไม่ควรค านึงถึงพวกพอ้งและยึดถือเร่ืองส่วนตวัมากกวา่
  ความสามารถในการท างาน 
  5.2 ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในองคก์ารหรือทีมงาน 
  5.3 การเปล่ียนแปลงในการท างานร่วมกนั คือ  ควรมีความรู้สึกวา่บุคคลทุกคนมีการเปล่ียนแปลง
  ไปในทางท่ีดีกวา่เดิมได ้
  5.4 มีการสนบัสนุนในกลุ่ม  คือ มีลกัษณะการท างานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเขา้ใจใน
  ลกัษณะบุคคล  ใหก้ารสนบัสนุนทางอารมณ์ สงัคม 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1586 

 

  5.5  มีความรู้สึกวา่การท างานร่วมกนัท่ีดีในองคก์ารมีความส าคญั 
  5.6 มีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเปิดเผย คือ สมาชิกในองคก์ารหรือบุคคลท่ีท างานควรแสดง
  ความคิดเห็น ความรู้สึกของตนอยา่งแทจ้ริงต่อกนั 
 6. สิทธิส่วนบุคคล ซ่ึงหมายถึง การบริหารจดัการท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ี พนกังานไดมี้สิทธิในการปฏิบติังานตาม
ขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั หรือการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั 
บุคคลตอ้งไดรั้บการเคารพในสิทธิส่วนตวั เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการบ่งช้ีคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดจ้าก 

  6.1 ความเฉพาะของตนเป็นการปกป้องขอ้มูลเฉพาะของตน ผูป้ฏิบติังานกจ็ะใหข้อ้มูลเฉพาะท่ี
  เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมีสิทธิท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเฉพาะส่วนตนครอบครัว  

  6.2 มีอิสระในการพูด การมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบติังานนโยบาย เศรษฐกิจหรือสงัคมของ 
  องคก์ารต่อผูบ้ริหาร โดยปราศจากความกลวัจะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบของตน 
  6.3 มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการ รักษาความเสมอภาคในเร่ืองของบุคคล 
  กฎระเบียบ ผลท่ีพึงไดรั้บ ค่าตอบแทน ความมัน่คงในงาน 
  6.4 มีความเคารพต่อหนา้ท่ี ความเป็นมนุษยข์องผูร่้วมงาน 
 7. จงัหวะชีวิตหรือความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน คือการท่ีบุคคลจดัเวลาในการท างานของ
ตนเองใหเ้หมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 8. ความเป็นประโยชนต่์อสงัคมหรือความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสงัคม คือ กิจกรรมการท างานท่ีด าเนินไปใน
ลกัษณะท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเพ่ิมคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพของผูป้ฏิบติั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดของวอลตนั (Walton,1975:93) 

สภาพการท างานท่ี

ปลอดภยั 

โอกาสไดรั้บการพฒันา แนวคดิคุณภาพชีวืต
การท างาน  

วอลตัน (1973) 

 

 

โอกาสความกา้วหนา้ 

การมีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 

การท างานท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม 

การท างานและการด าเนิน

ชีวิต 

สิทธิส่วนบุคคล 
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กรอบแนวคิด 
 ไดน้ าแนวคิดของวอลตนั ซ่ึงเป็นแนวคิดคุณภาพชีวิตท่ีเนน้แนวทางความเป็นมนุษย ์  ศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ตวับุคคลและสงัคมท่ีส่งผลท าใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ  ผลผลิต  ท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  ความ

พึงพอใจของบุคคลในการท างาน  นอกจากน้ียงัเป็นองคป์ระกอบท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานการ

ท างาน  และการปรับตวัในการท างานในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  ในอนัท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบัติงานเกิด

ความพึงพอใจในการท างาน  

 
                  ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล  มี
วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1. สถิติแบบพรรณนาท่ีใช ้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และความถ่ี ในการอธิบายปัจจยัดา้นบุคคล  ไดแ้ก่  อาย ุ
สถานภาพสมรส  รายได ้ ต าแหน่งหนา้ท่ี  การศึกษาอบรม ประสบการณ์ในการท างานท างาน  และขนาด
องคก์รท่ีปฏิบติังาน 

2. Exploratory Factor Analysis การวิเคราะห์ปัจจยัความสมัพนัธ์ของคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือหาจ านวน
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลทหาร 

3. สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ของตวัแปรใชใ้นการอธิบายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานพยาบาล
หอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหาร 

ลักษณะของความเป็นบุคคล 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- รายได้ 

- ต าแหนง่หน้าที ่
- การศกึษาอบรม 

- ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

คุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลห้องผ่าตดัโรงพยาบาล

ทหาร 

- ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
- สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
- โอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของ

บุคคล 
- โอกาสความกา้วหนา้และมัน่คงในการท างาน 
- การมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน 
- สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 
- การท างานและการด าเนินงานโดยรวม 
- การท างานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
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4. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัองคป์ระกอบคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์   

3.สรุปผลการวจิัย 
 ประชากรเป็นพยาบาลหอ้งผา่ตดัท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพล และ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ จ านวน 255 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81  มีอาย ุ30-40 ปี ร้อย
ละ59.8  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 51.6  มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท ร้อยละ 41.9 มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 48.1 มีต าแหน่งงานปฏิบติัการ ร้อยละ 94.4  มีจ านวนการศึกษาอบรมหรือประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพยาบาล 1-2 คร้ังต่อปี ร้อยละ 61.6 และส่วนใหญ่ปฏิบติังานในแผนกการพยาบาลผา่ตดั ร้อยละ 52.7 

 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจหรือคน้หาตวัแปรแฝงท่ีซ่อนอยูภ่ายใตต้วัแปรท่ีสงัเกตไดห้รือวดั
ได ้ของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดั โรงพยาบาลทหาร  พบวา่ ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานของ
วอลตนั 8 องคป์ระกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ 1.การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร 2.ดา้น
สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร 3.ดา้นโอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในการท างาน ประกอบดว้ย 7 ตวัแปร 4.ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ประกอบดว้ย 
10 ตวัแปร 5.ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ประกอบดว้ย 8 ตวัแปร 6.ดา้นสิทธิ
ส่วนบุคคลในการท างาน ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร  7.ดา้นการท างานและด าเนินชีวิตโดยรวม ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร 
8.ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร รวมแลว้ 52 ตวัแปร  น ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ดว้ยเทคนิคการจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ไวใ้นกลุ่ม หรือ Factor เดียวกนั เพ่ือลดจ านวนตวัแปร และ
เห็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา การทดสอบความเหมาะสมของชุดตวัแปรท่ีน ามาศึกษา โดยการ
วิเคราะห์  Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy พบค่า KMO  หรือ MSA เท่ากบั 0.718ซ่ึงมากกวา่ 
0.5 แสดงวา่ตวัแปรชุดน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ ตามเกณฑข์อง Kim and Mueller  และผล
การทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา่ตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.000  แสดงวา่ตวัแปรต่างๆ สามารถน าไปใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบได ้ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ สามารถจดั
องคป์ระกอบได ้12 องคป์ระกอบ  คือ ดา้นคุณค่าในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธ์
ในหน่วยงาน ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้นความรู้และการวางแผนงาน ดา้นความสมดุล ดา้นความสะดวก
ปลอดภยัในการท างาน ดา้นความสะอาด ดา้นการพกัผอ่น ดา้นสุขภาพกายและใจ ดา้นความยติุธรรมและความ
ร่วมมือ และดา้นความเคารพ  องคป์ระกอบทั้ง 12  กลุ่มใหม่ส าหรับวดัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดั
โรงพยาบาลทหาร สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหารได ้ 83.135% 

ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน โดยใชส้ถิติแบบพรรณนา หาค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ 

คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 1 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ระดบัคุณภาพ

ชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพท่ีอยูใ่นระดบัสูง มี 11 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นคุณค่าในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คง  ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน  ดา้นความรู้และการวางแผนงาน ดา้นความสมดุล ดา้นความ

สะดวกปลอดภยัในการท างาน ดา้นความสะอาด ดา้นการพกัผอ่น ดา้นสุขภาพกายและใจ ดา้นความยติุธรรมและ

ความร่วมมือ และ ดา้นความเคารพ 
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 จากการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้นวทางการพฒันาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีใหก้บัพยาบาลหอ้งผา่ตดั

โรงพยาบาลทหารไปใชใ้นหน่วยงานและในโรงพยาบาล สามารถน าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือน าไป

บริหารจดัการพฒันา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้กบัพยาบาลหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหาร นอกจากน้ียงั

เป็นแนวทางในการจดัการอตัราก าลงัพลใหแ้ต่ละฝ่ายอยา่งเพียงพอและยติุธรรม จากการวิจยั ไดต้ารางเรียงล าดบั

ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทนยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผูบ้ริหารควรพิจารณาเร่ืองสวสัดิการและค่าตอบแทน เน่ืองจาก การพยาบาลหอ้งผา่ตดัเป็นการท างานดว้ยใจรัก รู้สึก

ถึงคุณค่าในงาน  ไม่ไดป้ฏิบติัเพ่ือมุ่งหารายไดใ้นเชิงธุรกิจ  สามารถพิจารณาไดจ้าก  คุณภาพชีวิตการท างานดา้น

คุณค่าในการท างาน มีผลการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีสูง  แสดงถึงความภาคภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสช่วยเหลือผูป่้วยซ่ึงถือเป็น

ส่ิงท่ีดีงามในชีวิต  แต่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง  แสดงวา่พยาบาล

หอ้งผา่ตดัตอ้งการการส่งเสริมดา้นน้ี เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธ์ในแนวทางเดียวกบัคุณค่าในการท างาน แต่เน่ืองจาก

การพิจารณาการเพ่ิมสวสัดิการและค่าตอบแทน ไม่สามารถเพ่ิมไดอ้ยา่งรวดเร็ว หน่วยงานอาจเพ่ิมกิจกรรม

นนัทนาการในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือใหบุ้คลากรเห็นวา่องคก์รใหค้วามส าคญัในคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นน้ี พยาบาล

หอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลทหารมีความเห็นวา่ ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั   ลกัษณะวิชาชีพเป็นงานท่ี

เสียสละเวลามากส่งผลต่อครอบครัว การเพ่ิมงานควรพิจารณาตามเหมาะสมของงานกบัพยาบาลหอ้งผา่ตดั   

เหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ท่ีแลกมาดว้ยเวลา ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน   ผูบ้ริหารควรใหค้วามเป็น

ธรรมต่อการสร้างความกา้วหนา้ในงานโดยใหรั้บผิดชอบในงานท่ีส าคญัและเพ่ิมพูนความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ียวชาญและเติบโตในสายงานอาชีพ 
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ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การที่ใช้แนวคดิความรับผดิชอบต่อสังคม 

Factors Affecting the Organizational Commitment Adopting  

Corporate Social Responsibility Concept 

วทิยากร ยิง่ยง1 ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม

ของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน ประสบการณ์

ในการทาํงาน และการรับรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของพนกังานกฟผ. จาํนวน 345 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ความตรงของเน้ือหา และ วิเคราะห์ความเท่ียงโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากบั 0.899 และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา่พนกังานกฟผ. มี

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง และพบวา่ปัจจยัลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ารมีผลต่อความผกูพนัในระดบัสูง และพบวา่ ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน และความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานกฟผ. 

คาํสาํคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ , ความรับผิดชอบต่อสังคม , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    

Abstract 

The purpose of this research were study factors affecting the organizational commitment adopting corporate social 

responsibility concept of employees in Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), according to personal 

factors, job characteristics, working experience and employee perception of corporate social responsibility and 

samples consisted of 345 employees from EGAT. Cronbach’s alpha internal consistency was estimated for the 

reliability of this research’s questionnaire which equals 0.899. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. Research results indicated that the 

organizational commitment level of employees were high. Job characteristics working experience and employee 

perception of corporate social responsibility affected the organizational commitment at high level. Moreover, job 

characteristics, working experience and employee perception of corporate social responsibility affecting the 

organizational commitment 

Keywords: Organizational Commitment, Corporate Social Responsibility, Electricity Generating Authority of    Thailand 
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1. บทนํา 

ความสําคัญของปัญหา 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นมีหนา้ท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคท่ีเป็น

ความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชน โดยเฉพาะระบบส่งไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นศูนยก์ลางจดัส่งไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้า 

และท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนผา่นระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือจาํหน่าย

ไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีรับซ้ือไฟฟ้าโดยตรง นอกจากน้ีกฟผ. ยงั

จาํหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว และมาเลเซียดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสูง

กระแสตรง การเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปฏิรูประบบราชการกาํลงัเป็นท่ีน่าสน 

โดยเฉพาะเร่ืองความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร เป็นปัจจยัหลกัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร ไดรั้บความสนใจอยา่ง

กวา้งขวางทั้งในหมู่นกัวิจยัดา้นองค์การ และการบริหารอย่างยาวนาน (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั, 2552, หนา้ 155-

157) ความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การเป็นตวัเช่ือมระหว่างความตอ้งการของบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

องค์การ การท่ีบุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การนั้น ย่อมส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทให้กบัองค์การมากยิ่งข้ึน หาก

บุคลากรขาดความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การ ย่อมส่งผลต่อองค์การในทางลบ ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์เช่น 

การละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี การไม่ตรงต่อเวลาในการทาํงาน การขาดงาน การโยกยา้ยงาน ตลอดจน

ลาออกจากองค์การในท่ีสุด (ศาวิตรี ธนกิจเจริญพฒัน์, 2557) ผูบ้ริหารในองค์การใดก็ตามจึงตอ้งใชท้กัษะในการ

บริหารจดัการบุคลากร เพ่ือท่ีจะบริหารงานใหเ้กิดการพฒันาไปตามจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์ององค์การ จึง

ถือไดว้่า บุคลากรเป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเส่ือมโทรมลงได ้

ดงันั้น ในการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของบุคลากรในองค์การและผสมผสานความ

ตอ้งการนั้นใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใ่นองคก์ารจึงเป็น

ส่ิงสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลสามารถนาํพาองค์การให้ประสบความสําเร็จหรือประสบกบัความ

ลม้เหลวได ้ทรัพยากรบุคคลมีหนา้ท่ีบริหารทรัพยากรอ่ืน ๆ ภายในองคก์ารให้กลายเป็นผลิตผลต่าง ๆ การพฒันา

คุณภาพบุคลากรใหมี้ขีดความสามารถเพ่ือท่ีจะพฒันาครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ จึงจาํเป็นตอ้งพฒันา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ องค์การใดมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพในการทาํงานสูง ก็จะสามารถ

บริหารงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Bersin, 2011, p.92) 

 การกาํกบัดูแลกิจการหรือ บรรษทัภิบาล จึงมีความสาํคญัเป็นอย่างมากในอนัท่ีจะสร้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นองคก์ารท่ีย ัง่ยืน สามารถกาํกบัดูแลกิจการใหเ้จริญรุดหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน

ความถูกตอ้ง โปร่งใส และการมีจริยธรรมท่ีดี ปัจจุบนัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดมี้ โครงการดาํเนินงาน 

การสร้างช่องทางส่ือสาร การประชาสมัพนัธ์ และการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการ

สังคม การกาํกบัดูแลกิจการของ กฟผ. หมายถึง การจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภายในองค์การ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพ่ือส่งเสริมการผลิต จดัหาใหไ้ดม้า จดัส่งหรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้มี

ความมัน่คง เช่ือถือได ้และเพียงพอแก่ความตอ้งการของประเทศดว้ยราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนๆ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ คู่คา้ ผูป้ฏิบติังาน และ

ประชาชนทัว่ไป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ กฟผ. นอกจากน้ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยงัเป็นหน่วยงานท่ี
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ตระหนกัถึงความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการดา้นพลงังานท่ีมีคุณภาพ 

เช่ือถือไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และใหค้วามสาํคญักบัสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัแนวคิดความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ารผา่นกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นกีฬา 

 ประโยชนอ์ยา่งหน่ึงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมขององคก์ารท่ีใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนัน่คือ ในแง่ของ

พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกับองค์การ  ได้รับความสุขจากการปฏิบัติงานในหน้า ท่ี  

นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงิน ทาํให้องค์การสามารถท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว ้และใน

ขณะเดียวกนั ก็สามารถท่ีจะชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการ ใหเ้ขา้มาทาํงานกบัองคก์ารได ้(สถาบนั

ไทยพฒัน,์ 2552) 

 ปัจจุบนัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอ้งการบุคลากรจาํนวนมาก เน่ืองจากในช่วงเวลา 1-5 ปี

ขา้งหนา้จะมีพนกังานเกษียณจาํนวนมาก การแกไ้ขปัญหาทางหน่ึงโดยการเปิดรับสมคัรพนกังานใหม่  อีกทางหน่ึง 

คือสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เน่ืองจากในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมี

พนกังานท่ีเขา้ใหม่ลาออก และการทาํงานไม่ตรงต่อเวลา (กองสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย, 31 ตุลาคม 2558) เป็นท่ีมาของปัญหาในการวิจยัคร้ังน้ี ดงันั้นคาํถามในการวิจยัเร่ืองน้ีคือความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปัจจยัสาํคญัในเร่ืองใดบา้ง และสาํหรับ

องคก์ารท่ีใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม จะมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานหรือไม่ จึงเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญั และสมควรไดรั้บการวิจยั  

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน ความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และแนวทาง

ท่ีจะเสริมสร้างใหพ้นกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผูว้า่การระบบส่ง (รวส.) มีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารใหสู้งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 

 อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, 2551 ใหค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่ หมายถึงความรู้สึกของบุคลากร

ท่ีมีความสัมพนัธ์เหนียวแน่นเป็นสมาชิกในองค์การและพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองค์การมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบั

สมาชิกคนอ่ืน โดยแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์การและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอในการทาํงาน 

 Steers, 1977 ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่เป็นความสัมพนัธ์อยา่งเหนียวแน่นของบุคคล

ท่ีมีความเป็นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์การและเต็มใจอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจเพ่ือเขา้ร่วมในกิจกรรมของ

องคก์าร 

 Mowday, Porter and Steers, 1982 ไดใ้หนิ้ยามว่า ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น

มัน่คงของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัองคก์าร โดยประกอบดว้ยลกัษณะอย่างนอ้ย 3 ประการ คือ 

ความเช่ือมัน่และยอมรับอย่างแรงกลา้ในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทาํงานอย่างสุด

ความสามารถเพ่ือองคก์าร และความปรารถนาท่ียงัคงอยูเ่ป็นสมาชิกส่วนหน่ึงขององคก์าร 
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 Steers and Porter, 1983 กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ความผูกพนัทางพฤติกรรม (Behavior) เป็นความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลใน

อดีตท่ีไดก้ระทาํผ่านมา หรือตน้ทุนจมท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารท่ีตนไดป้ฏิบติังานนั้นยากท่ีจะเรียกกลบัคืนมา หากออก

จากองคก์ารไปกอ็าจไม่คุม้ค่า 

 2. ความผูกพนัทางทศันคติ (Attitude) เป็นความผูกพนัต่อองคก์ารโดยท่ีบุคคลสามารถระบุไดแ้ละรู้สึกวา่

ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เห็นดว้ยในเป้าหมายองคก์าร และปรารถนาท่ีจะดาํรงเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของ

องคก์าร เพ่ือร่วมกระทาํสู่เป้าหมายขององคก์าร 

 Allen and Meyer, 1990 ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การว่าเป็นความรู้สึกท่ีพนักงานมีต่อ

องคก์าร โดยเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวใหพ้นกังานคงอยูก่บัองคก์าร 

 Greenberg and Baron, 2000 กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การหมายถึง ระดับความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคล

สามารถระบุได ้และมีความผกูพนัยึดเหน่ียวกบัองคก์าร หรือความไม่เตม็ใจท่ีจะออกจากองคก์ารท่ีตนทาํงานอยู ่

 Newstrom and David, 2002 กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์าร หรือ ความจงรักภกัดีของพนกังาน คือ ระดบั

ท่ีพนกังานแต่ละบุคคลรู้สึกต่อองคก์ารและตอ้งการท่ีจะดาํเนินการมีส่วนร่วมกบัองคก์ารนั้นต่อไป คลา้ยเป็นแรงยึด

เหน่ียวท่ีดึงดูดต่อกนัซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากระดบัความเต็มใจของพนกังานในการยงัคงทาํงานร่วมกนักบัองคก์ารใน

อนาคต เตม็ใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และยงัคงทาํงานกบัองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

 McShane and Von Glinow, 2005 กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์ารคือ ความผูกพนัทางอารมณ์ (Emotional 

Attachment) การปรับเอกลกัษณ์ตนเองให้เป็นหน่ึงเดียวกบัองค์การ (Identification) และความเก่ียวพนัมีส่วนร่วม 

(Involvement) ในองคก์าร 

 Slocum and Hellriegel, 2009 กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ คือ ระดบัความความเหนียวแน่นเก่ียวพนั

พนกังานกบัองคก์าร และระบุตวัเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 

 Steers (1977) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

 2. ลกัษณะงาน (Job characteristics) ไดแ้ก่ ผลสะทอ้นกลบัจากการทาํงาน ลกัษณะของตวังานท่ีทา้ทาย 

และโอกาสในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 3. ประสบการณ์การทาํงาน (Work Experiences) ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ ความ

คาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร 

 Mowday, Porter and Steers (1982) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 

4 ประการ ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล (Personal characteristics) ไดแ้ก่ อายุ เพศ เช้ือชาติ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานกบั

องคก์าร และระดบัการศึกษา 

 2. ปัจจยัลกัษณะความเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี (Role-related characteristics) ไดแ้ก่ ขอบเขตงานหรือความทา้

ทาย ความขดัแยง้ในหนา้ท่ีงาน และความคลุมเครือในหนา้ท่ีงาน 
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 3. ปัจจยัลกัษณะเชิงโครงสร้าง (Structural characteristics) ไดแ้ก่ ขนาดองคก์าร การมีสหภาพแรงงาน ช่วง

การควบคุม และการรวมศูนยอ์าํนาจ 

 Neale and Northcraft (1990, cited in Steers and Porter, 1991) กล่าวว่า องคป์ระกอบหลกัของความผูกพนั

ต่อองคก์าร ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในงาน สัญญาทางจิตวิทยาปัจจยัในทางเลือก

งาน และลกัษณะส่วนบุคคล 

 2. ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organizational Factors) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงานแรกเร่ิม ขอบเขตของงาน 

การควบคุมดูแล ความมัน่คงของเป้าหมาย และลกัษณะองคก์าร 

 3. ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นองคก์าร (Nonorganizational Factors) ไดแ้ก่ การมีทางเลือกในงานอ่ืนท่ีหลากหลาย 
 

องค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ 

 Steers, 1977 ไดก้ล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถแสดงออกมาได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1. มีความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

 2. มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชนข์ององคก์าร 

 3. มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารสามารถแสดงออกมา

ทางความจงรักภกัดีต่อองค์การ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแต่ละบุคคลตกลงใจจะมอบส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์การ 

เพ่ือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จและเจริญรุ่งเรือง 

 Allen and Meyer, 1990 ไดเ้สนอองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การไว ้3 ดา้น คือความผูกพนัต่อ

องคก์ารดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐาน ดงัน้ี 

 1. ความผูกพนัดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) เป็นอารมณ์ความรู้สึกผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

องคก์าร ซ่ึงพนกังานรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ารและไดมี้ส่วนร่วมกบัองคก์าร 

 2. ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี

ไดรั้บผลประโยชนห์รือมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคงอยูก่บัองคก์ารต่อไปหรือโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน 

 3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความผกูพนัของพนกังานท่ีเช่ือว่าเป็น

ส่ิงสมควร ถูกตอ้ง เหมาะสมท่ีจะคงอยู่กบัองค์การต่อไปหรือเป็นพนัธะผูกพนัท่ีสมาชิกจะตอ้งมีต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีในองคก์าร 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

 สถาบนัไทยพฒันข์องประเทศไทย, 2551 กล่าววา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคม คือ การดาํเนินกิจกรรมภายใน

และภายนอกองคก์ารท่ีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดบัใกล ้ (ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัองคก์าร เช่น 

ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัว พนกังาน ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีองคก์ารตั้งอยู่) และระดบัไกล (ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารทางออ้ม 

เช่น คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนโดยทัว่ไป) ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ารหรือทรัพยากรจากภายนอก

องคก์าร ในอนัท่ีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
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 พิพฒัน ์ นนทนาธรณ์, 2553 ใหค้วามหมาย ซีเอสอาร์ คือการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อ

สงัคมทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ดว้ยการดาํเนินงานท่ีสร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

 Kotler and Lee, 2009 จากการดาํเนินกิจกรรม CSR ดา้นการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัพนกังานในการ

ทาํงานร่วมกบัองคก์าร พนกังานและผูบ้ริหารขององคก์ารเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมงานกบัองคก์ารท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีตนอาศยัอยู ่ รวมถึงทาํใหค้น

ภายนอกสนใจร่วมงานกบัองคก์ารอีกดว้ย 

ผลงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 ชานนทร์ ปวงละคร (2551) ศึกษาเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานองคก์าร ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั” โดยใชอ้งคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้น

งาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และดา้นภาวะผูน้าํ พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารของ

พนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานดา้น

ภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ส่วนงานท่ีสงักดั 

และอตัราเงินเดือนของพนกังานมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร และใน

ส่วนของปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และอายกุารทาํงาน ของพนกังานไม่มี

ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร 

 Steers (1977) ศึกษาวิจยัแหล่งท่ีมาและผลของความผกูพนัต่อองคก์าร (Antecedents and Outcome of 

Organizational Commitment) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบแบบจาํลองของแหล่งท่ีมาและผลของความผกูพนัต่อ

องคก์าร กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานในโรงพยาบาลจาํนวน 382 คนวิศวกรและนกับญัชีรวม 119 คน พบวา่ในทั้งสอง

กลุ่มตวัอยา่งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลและประสบการณ์ในการทาํงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และมี

ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการมาทาํงานของวิศวกร และนกับญัชี ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธ์

ระดบัปานกลางกบัการลาออกของพนกังานในโรงพยาบาล และความผกูพนัต่อองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์กบัผล

ของการทาํงาน 

 Brammer, Millington and Rayton (2007) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ป็น

ความผกูพนัต่อองคก์าร (The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment)” ได้

ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารและการรับรู้นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของพนกังานในธุรกิจสถาบนัการเงิน โดยศึกษาการรับรู้ของพนกังาน 3 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมภายนอกขององคก์าร ดา้นความยติุธรรมในการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีมีต่อพนกังาน และดา้นการพฒันา

และฝึกอบรมของพนกังาน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดงักล่าวลว้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

โดยปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมภายนอกขององคก์ารมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ีระดบั 4.43 รองลงมาดา้นการ

พฒันาและฝึกอบรมของพนกังาน ท่ีระดบั 2.94 และดา้นความยติุธรรมในการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีมีต่อ

พนกังานท่ีระดบั 2.90 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผูว้า่ระบบ

ส่ง (รวส.) จาํนวน 3,435 คน (ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 ผูวิ้จยัไดท้าํการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใหมี้ความคลาดเคล่ือนไดร้้อย

ละ 5 จากตารางกาํหนดขนาดตวัอย่างของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan ดงันั้น จาํนวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี จึงเท่ากบั 345 คน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่ง

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผูว้่าระบบส่ง (รวส.) 

จาํนวน 345 ชุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล  มี

วิธีดาํเนินการดงัน้ี 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ 

ระดบัการศึกษา  

 2. มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือค่าเฉล่ีย ใชห้าค่าเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละกลุ่ม เช่นความคิดเห็น

ของพนักงานท่ีมีต่อปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อประสบการณ์ในการทาํงาน ความ

คิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร และความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความผูกพนั

ต่อองคก์าร 

 3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชว้ดัการกระจายของขอ้มูลท่ีมีการหาค่าเฉล่ียโดยวิธีมชัฌิม

เลขคณิต 

 4. t-test สาํหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของขอ้มูลสองกลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 

 5. F-test สาํหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของขอ้มูลมากกว่าสองกลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือพบว่ามีความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย จะวิเคราะห์โดยวิธี LSD (Least Significant 

Difference) เพ่ือคน้หากลุ่มท่ีแตกต่าง 

 6. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) สําหรับใช้หาปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร ปัจจยัใดมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังาน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 1 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานกฟผ. สายงานรวส. ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารพบว่า ลกัษณะบุคคล 

เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษาไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 2 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานกฟผ. สายงานรวส. ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารพบว่า ปัจจยัลกัษณะ

งาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร อยู่ในระดบัท่ีสูง คือ ค่าเฉล่ียท่ี 3.70, 

3.65 และ 3.85 ตามลาํดบั 

 3 ระดับความผูกพนัต่อองค์การพบว่า โดยรวมพนักงานกฟผ. สายงานรวส.  มีระดับความผูกพนัต่อ

องคก์ารในระดบัท่ีสูง สาํหรับดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีรักษาสมาชิกภาพขององค์การมีระดบัค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุดคือ 4.15 รองลงคือดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์าร และดา้นความเต็มใจท่ี

จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบติังาน ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.95  และ 3.70 ตามลาํดบั 

 4 พบวา่ ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร มีผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนกังานกฟผ. สายงานรวส. โดยปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีผลต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานกฟผ. สายงานรวส. สูงสุด  ส่วนปัจจยัลกัษณะงาน และปัจจยัประสบการณ์ในการ

ทาํงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานกฟผ.สายงานรวส. รองลงมาตามลาํดบั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

สรุป 

 การวิจยัคร้ังน้ีปัจจยัลกัษณะบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ส่วน

ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมของพนกังานกฟผ. สายงานรวส. อยู่ในระดบัท่ีสูง โดยพบว่า พนกังานกฟผ. 

สายงานรวส. มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีรักษาสมาชิกภาพขององคก์าร ดา้นความ

เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์าร และดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากใน

การปฏิบติังาน อยู่ในระดบัสูง สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานกฟผ. สายงานรวส. 

ไดแ้ก่ ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ารปัจจยัลกัษณะงาน และปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงาน ส่งผล

ต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสายงานรองผูว้่าระบบส่ง ควรให้ความสําคัญปัจจัยลกัษณะงาน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และความภกัดีต่อองคก์าร ประกอบการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และกีฬา ซ่ึงส่งผลถึงการรับรู้ของ

พนกังานกฟผ. สายงานรวส. ยอ่มเพ่ิมระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานกฟผ. สายงานรวส. 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของกระบวนการจดัการความรู้ ต่อผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานของ

พนกังานสอบสวน ในสงักดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล๘ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ดว้ยการวิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสมัพนัธ์ และประเมินระดบัอิทธิพลของกระบวนการจดัการความรู้ 

ประชากรท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานสอบสวน ในสงักดั กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล๘ กองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล จาํนวน 135 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล 

และขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของกระบวนการจดัการความรู้ โดยใชแ้นวคิดของวอลตนั (Walton,1973)  วิเคราะห์

ความตรงของเน้ือหา โดยหาดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคร์ายขอ้ (Index of Item-Objective 

Congruence:IOC) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคเ์ท่ากบัอยูร่ะหวา่ง 0.954-0.960  วิเคราะห์ความเท่ียง 

โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.830  กระบวนการจดัการความรู้ ตามแนวคิดของคาริล 

(Khalil,2006)  ประกอบดว้ย 5 กระบวนการ ไดแ้ก่ (1)การแสวงหาความรู้(Knowledge acquisition) (2)การสร้าง

ความรู้ (Knowledge Creation) (3)การจดัทาํเอกสารความรู้ (Knowledge Documentation) (4)การถ่ายทอดความรู้ 

(Knowledge Transfer) และ (5)การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Application) นาํมาทาํการวิเคราะห์กบั

ผลสมัฤทธ์ิ ในการปฏิบติังาน ตามเกฎฑก์ารประเมินพนกังานสอบสวน โดยการคิดคาํนวณจากสาํนวนคา้ง ในแต่ละ

ประเภทของสาํนวนการสอบสวน ตามนโยบายของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

คาํสาํคัญ : กระบวนการจัดการความรู้ , ผลสัมฤทธ์ิ , พนักงานสอบสวน 

Abstract 

The purpose of this research were study of The Influence Of Knowledge Management Process On 

Achievement Of Inquiry Officers by using average, standard deviation and multiple regression. The population 

were 135 of inquiry officers in division8, metropolitan police bureau. IOC was take validity of this research’s 

questionnaire 0.954-0.960, Cronbach’s alpha internal consistency was estimate for the reliability of this research’s 

questionnaire 0.830. Knowledge management process is including of 5 sections , (1) Knowledge acquisition (2) 

Knowledge Creation (3) Knowledge Documentation (4) Knowledge Transfer (5) Knowledge Application. 

Analyzing with performance of inquiry officers, indicated in Key Performance Indicator of Royal Thai Police. 

Keywords: Knowledge Management Process, Performance, Inquiry Officers 
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1.บทนํา 

ความสําคัญของปัญหา 

อาชีพตาํรวจนั้น เป็นอาชีพท่ีตอ้งคอยบาํบดัทุกข ์ บาํรุงสุข ใหแ้ก่ประชาชน โดยใชอ้าํนาจตามท่ีกฎหมาย

มอบใหเ้ป็นเคร่ืองมือ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น การท่ีจะจบักุม หรือดาํเนินคดีความผิด ท่ีมีโทษทางอาญาต่อผูก้ระทาํ

ความผิด ซ่ึงในแต่ละสถานีตาํรวจ ประกอบดว้ยสายงานหลกัจาํนวน 5 สายงานดว้ยกนั ไดแ้ก่ งานป้องกนัและ

ปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร งานอาํนวยการ และงานสอบสวนซ่ึงงานป้องกนัและปราบปรามนั้น มีหนา้ท่ี

หลกัในการ ออกตรวจตราในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการนาํ ทฤษฎี

สามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) มาประยกุตใ์ชโ้ดยการตดัโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดอาชญากรรมไป 

โดยการนาํทฤษฎีต่างๆเขา้มาปรับใชใ้หเ้ขา้กบั สถานภาพอาชญากรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป งานสืบสวน มีหนา้ท่ีหลกั

ในการสืบสวนจบักมุคนร้าย โดยอาศยัพยานหลกัฐานท่ีรวบรวมไดใ้นท่ีเกิดเหตุ รวมถึงจุดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้

ทราบตวัคนร้าย และนาํไปสู่การจบักุมตวัมาดาํเนินคดีตามกฎหมาย งานจราจร ทาํหนา้ท่ีหลกัในการควบคุม

การจราจรบนพ้ืนถนนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ  งานอาํนวยการ มี

หนา้ท่ีหลกัในการสนบัสนุนการทาํงานของทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปดว้ยความสดวก รวดเร็ว และฝ่ายสอบสวน มีหนา้ท่ีใน

การดาํเนินการตามขั้นตอนในคดีท่ีมีโทษทางอาญาทุกขอ้หาตามกฎหมาย เป็นตน้สายธารของกระบวนการยติุธรรม 

ซ่ึงมีความสาํคญัมาก จะสงัเกตไดว้า่ ภารกิจของตาํรวจ เป็นภารกิจท่ีมีขอบเขตความรับผิดชอบอยา่งกวา้งขวาง 

นบัเป็นภารกิจท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นไปตามภาวะความเปล่ียนแปลงของยคุสมยั และสงัคม สงัคมยิ่งใหญ่ข้ึนเพียงใด 

ความยุง่ยากของภารกิจตาํรวจ กย็ิ่งเพ่ิมทวีข้ึนเพียงนั้น อาชีพตาํรวจ จึงเป็นอาชีพท่ี ตอ้งใชค้วามรู้ ทั้งความรู้ตาม

กฎหมายซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร บญัญติัไวอ้ยา่งชดัแจง้ และประสบการณ์ในการทาํงาน ในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีพบ

ในการปฏิบติังาน ท่ีสัง่สมมาระหวา่งรุ่นต่อรุ่น ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการลองผิดลองถูกจากการปฏิบติังาน จน

เกิดเป็นความรู้ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงองคค์วามรู้ในส่วนน้ีนั้น ยงัไม่มีการบนัทึก รวบรวม หรือมีการถ่ายทอดโดยวิธีการท่ี

เป็นรูปธรรม บวกกบั อาชีพตาํรวจนั้นมีการโยกยา้ยตาํแหน่งกนัมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ จึงทาํใหอ้งคค์วามรู้ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์เฉพาะตวันั้น ไม่ไดรั้บการถ่ายทอดมายงับุคคลผูเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีใหม่ ทาํใหต้อ้งมีการกลบัไปแสวงหา

ความรู้ดว้ยการลองผิดลองถูกอีกคร้ัง ทาํใหมี้โอกาสเกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้าย และไม่มีการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่

เพ่ิมข้ึน 

ปัจจุบนัการบริหารจดัการความรู้ภายในองคก์รมีความสาํคญัมาก การ มองวา่ความรู้เป็น สินทรัพย ์ ก็

เพราะวา่ ในองคก์รต่างๆ มีแหล่งความรู้ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากท่ีอ่ืน แต่เกิดจากประสบการณ์ของบุคลากร

ผูป้ฏิบติังานในสถานการณ์จริงมานานนบัหลายสิบปี ทั้งประสบการณ์ท่ีประสบความสาํเร็จและประสบการณ์ท่ีเกิด

จากปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีสามารถกา้วขา้มผา่นมาได ้ ดงันั้น จึงเป็นอุปสรรควา่จะทาํอยา่งไรท่ีจะนาํองคค์วามรู้

เหล่านั้นมาเผยแพร่ใหก้บับุคคลากรภายในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทัว่ถึง ซ่ึง คาํวา่ “การจดัการความรู้ 

(Knowledge Management-KM)” ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก นกัคิดสาํคญัชาวญ่ีปุ่น คือ Nonaka กบั Takeuchi 

แห่งสาํนกั Hitosubashi ไดท้าํการวิจยั และนาํเสนอแนวคิดท่ีสาํคญัในหนงัสือ ช่ือ “The Knowledge-Creating 

Company (1995)” วา่สาเหตุท่ีทาํใหบ้รรษทัของญ่ีปุ่นสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของตนเองได้
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อยา่งต่อเน่ือง เกิดจากการแปลงเอา Tacit Knowledge ท่ีอยูใ่นตวับุคลากรในองคก์รญ่ีปุ่นออกมาเป็นExplicit 

Knowledge ทาํใหเ้กิดการส่ือสารและแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้ทาํใหเ้กิดมีลกัษณะของ “วงจรของการสร้างความรู้” 

 เช่นเดียวกบั สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีเป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ ประกอบหน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจภูธรภาคท่ี1 – 9 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน ฯลฯ มี

อาํนาจหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะในเขตรับผิดชอบในพ้ืนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล มีหน่วยงานระดบักองบงัคบัการ ซ่ึงดูแลครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบ่งเป็น ๙ กองบงัคบัการ ประกอบดว้ย กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล1 ถึง กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล9 ซ่ึงมีการ

ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เป็นจาํนวนมาก

ท่ีไดส้ร้างองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือใหส้าํนกังานตาํรวจแห่งชาติสามารถวางแนวทางการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล8 ซ่ึงมีสถานีตาํรวจใน

ปกครอง 11 สน .และ 2 กองกาํกบัการ โดยสถานีท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี ลาํนํ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ สน.บางคอแหลม และ 

สน.ปากคลองสาน ข้ึนอยูก่บัสาํนกังานเขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง และเขตราษฏร์บูรณะ 

จาํนวน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 70.68 ตารางกิโลเมตร และลาํนํ้าเจา้พระยา ตั้งแต่สะพานสมเดจ็ พระป่ินเกลา้ไปจนถึงกรม 

สรรพวธุทหารเรือ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็นระยะ ทาง 28 กม. สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นไร่ สวน 

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศยั และหมู่บา้น จดัสรร มีศูนยก์ารคา้ และยา่นธุรกิจชุมชนประมาณร้อยละ 20 ของ

พ้ืนท่ี ประชากรทัว่ไป ประมาณ 1,063,803 คน และมีประชากร แฝงประมาณ 709,908 คน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคดี

อุกฉกรรจ ์และคดีท่ีมีความสนใจต่อประชาชนเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก และเป็นหน่วยงานท่ีมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อยู่

ในขอบเขตท่ีมีประชากรผูมี้รายไดน้อ้ย ผูมี้ท่ีอยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง หรือผูท่ี้ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน อาศยัอยูอ่ยา่ง

หนาแน่น ซ่ึงความรู้ดา้นการสอบสวนเป็นกลไกสาํคญัในการดาํเนินการตามกฎหมายในทางคดี จึงสมควรมีการ

ติดตามและประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจของบุคลากรในหน่วยงานของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพ่ือใหเ้ป็น

ประโยชน ์สามารถนาํไปปรับใช ้เพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์ร และบุคคลอ่ืนๆ ไดเ้รียนรู้ และนาํไปใชต่้อไป คาํถามใน

การวิจยัคือ กระบวนการจดัการความรู้ของกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล8 ในความคิดเห็นของพนกังานสอบสวน

อยูใ่นระดบัใด และมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนหรือไม่ จึงไดด้าํเนินการวิจยั 

เร่ือง “อิทธิพลของกระบวนการจดัการความรู้ ต่อผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนในหน่วยงาน

ของกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล8” เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการดาํเนินการจดัการความรู้ในกองบงัคบัการ

ตาํรวจนครบาล8 ใหป้ระสบความสาํเร็จ และยัง่ยืน 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นพ้ืนฐานในการจดัระบบการจดัการความรู้ และ

สินทรัพยท์างปัญญาภายในองคก์ร ซ่ึงนาํไปพฒันาความรู้ (Wigg, 1993) การไดม้าของความรู้องคก์รตอ้งพิจารณา

ความถูกตอ้งของความรู้ มีประโยชน ์ และเหมาะสมต่อองคก์รในการท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ในการปฏิบติังาน

ร่วมกนั (O’Dell & Grayson, 1998) ความรู้ภายในองคก์รแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ความรู้ท่ีชดัเจน กบัความรู้ไม่

ชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย การกรองความรู้ การตรวจสอบ การจาํแนก การจดัเกบ็ และการเขา้ถึงความรู้ (Henrie & 
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Hedgepeth, 2003) รวมถึงการสร้างความรู้ การกาํหนด การรวบรวมความรู้ การเขา้ถึงสารสนเทศท่ีง่าย และสามารถ

ถ่ายโอนความรู้ไดดี้ข้ึน (Horwitch & Armacost, 2002) ในการถ่ายทอดท่ีรวดเร็วองคก์รตอ้งนาํเทคโนโลยีมา

ประยกุตใ์ช ้ ในการนาํความรู้ไปใช ้ ทาํใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน (Marquardt, 1994) รวมถึงองคก์ร ตอ้ง

สร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี เพ่ือใหพ้นกังานสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล ในการสร้าง และถ่ายโอนความรู้ 

(Kermally, 2002)  

 การเรียนรู้ในองคก์รมี ๓ ระดบั คือ ระดบับุคคล กลุ่ม/ทีม ระดบัองคก์ร (Inkpen & Crossan, 1995) การ

เรียนรู้ระดบัทีม คือ การแลกเปล่ียนความรู้ ทั้งประสบการณ์ และ ทกัษะ รวมถึงวิธีคิด โดยวิธีการสนทนากนั 

(Dialoque) เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ทีม และนาํความรู้ไปถ่ายทอดต่อทีมอ่ืนๆ (Senge, 1990) ทาํให้

องคก์รมีการสร้างความรู้ใหม่ๆ เป็นพลวตัต่อกนัในลกัษณะการหมุนวนเผยแพร่ความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร และนาํไป

พฒันาผลิตภณัฑ ์และกระบวนการเรียนรู้ในองคก์ร 

 องค์ประกอบการจดัการความรู้ของ (Khalil,2006) แบ่งเป็น 5 กระบวนการ  

(1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ประการท่ี1 เป็นการคน้หาความรู้ท่ี

องคก์รตอ้งการ ความรู้ท่ีไดรั้บมาจากภายใน และภายนอกองคก์ร จะตอ้งผา่นการพิจารณาขององคก์ร เพราะจะช่วย

ใหอ้งคก์รไดท้ราบขอ้มูลท่ีไดรั้บมา มีความสาํคญั และมีประโยชนต่์อองคก์รเพียงใด ประการท่ี2 การแสวงหา

ความรู้เกิดโดยไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร แต่ส่วนใหญ่ องคก์รกจ็ะแสวงหา

ความรู้ โดยมีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้มาพฒันาองคก์ร (Marquardt, 1996) ในการแสวงหาความรู้ตาม

แนวคิดของ Hubber (1991) ประกอบดว้ย (1)การเรียนรู้ท่ีเป็นมาแต่เกิด (Congenital Learning) (2)การเรียนรู้จากการ

ทดลอง (Experimental Learning) (3)การเรียนรู้จากผูอ่ื้น(Vicarious Learning) (4)การเรียนรู้แบบปะติดปะต่อ 

(Grafting) และ (5)การเรียนรู้ดว้ยการหา และการสงัเกต (Searching & Noticing) รวมถึงเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารท่ี

มีอิทธิพลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และการแสวงหาความรู้ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การพูดคุยแบบเผชิญหนา้ การประชุมผา่นวีดีโอ ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยีส่งผลใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบจากการ

แสวงหาความรู้ (Carneiro, 2001)  

(2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการสร้างใหเ้กิดความรู้ใหม่ ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีสุดในการเรียนรู้

ขององคก์ร การสร้างความรู้ใหม่ เก่ียวขอ้งกบัการพฒันามาจากความรู้ไม่ชดัแจง้เป็นความรู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะตนเอง (Senge, 1990) ดงันั้นการสร้างสรรคค์วามรู้ จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนในองคก์ร ซ่ึงNonaka and 

Takeuchi (1995) ได้นําเสนอตวัแบบการจดัการความรู้ แบบจาํลอง SECI (SECI Model)ซ่ึงแบ่งกระบวนการใน

การสร้างความรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน  

(3) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของขอ้มูล ซ่ึง

สมาชิกในองคก์รใหค้วามสาํคญัต่อการแลกเปล่ียนความรู้ โดยการพูดคุย รวมถึงการสงัเกตดว้ยตนเอง โดยเฉพาะ

ความรู้ไม่ชดัแจง้(Tacit Knowledge)ท่ีซ่อนอยูใ่นตวัคน จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้จากผูอ่ื้นได ้ นอกจากน้ี การ

แลกเปล่ียน และเผยแพร่ความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบัการกระจายความรู้ไปทัว่องคก์ร การทาํใหค้วามรู้มีอยูใ่นองคก์ร 

รวมถึงความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนการถ่ายโอนวิธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุดในองคก์ร และระหวา่ง

องคก์ร มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งผูรั้บ และผูส่้งขอ้มูลดว้ย (Krogh,2003) 

(4) การจดัทําเอกสารความรู้(Knowledge Documentation)  หมายถึง การท่ีองคก์รไดรั้บความรู้ และมีการถ่ายทอด
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ความรู้ไปยงัพนกังาน องคก์รจะตอ้งมีการจดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ท่ีดี และมีความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีสูง และจดัเก็บ

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัเก็บโดยทัว่ไป จดัเกบ็โดยการบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ และการบนัทึก รวมถึงความจาํคนใน

องคก์ร เพ่ือใหง่้ายในการใชค้วามรู้ต่อไป การจดัเกบ็ท่ีดี ควรจะจดัเกบ็แบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ และทาํใหค้น้หาง่าย 

รวมถึงมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง และแม่นยาํ การจดัเกบ็ความรู้ ทาํใหอ้งคก์รเกบ็รักษาความรู้ ซ่ึงกคื็อ ทุนปัญญา 

(Intellectual Capital) ท่ีเปรียบเสมือนทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ร เม่ือพนกังานลาออกจากองคก์ร แต่ความรู้กย็งั

อยูใ่นองคก์ร (Marquardt,1996) 

(5)การประยุกต์ใช้ความรู้(Knowledge Application) การนาํความรู้มาใช ้ประกอบดว้ย ๓ ประการ คือ ประการท่ี๑ 

การใชค้วามรู้จากเครือข่าย (Singla & Chalkiti, 2007) ประการท่ี๒ การใชค้วามรู้จากการพูดคุยแบบพบหนา้กนั

(Davenport, et al., 1998) ประการท่ี๓ การใชค้วามรู้จากฐานขอ้มูลในการจดัเก็บความรู้ในฐานขอ้มูล(Koskinen, 

2003) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การใชท้รัพยากรในองคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

องคก์รท่ีตอ้งบรรลุถึงเป้าหมาย ประกอบดว้ย ๒ ประการ คือ ๑.เป้าหมาย หรือวตัถุประสงคอ์งคก์ร และ ๒.วิธีการ 

หรือเคร่ืองมือ เป้าหมายองคก์ร ประกอบดว้ย ๑.ผลผลิตสูงข้ึน ๒.ความสามารถในการปรับตวัไดดี้ในสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเปล่ียนแปลง และ ๓.ความสามารถในการรักษาบุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ (Georeopolos & Tannenbaum, 1975) 

ดงันั้น การวดัประสิทธิผลองคก์ร ประกอบดว้ย ๓ ประการ คือ ๑.ความสามารถในการผลิตขององคก์ร 

(Productivity) ๒.ความสามารถในการปรับตวัองคก์ร (Adaptability) และ ๓.มีความยืดหยุน่ (Flexibility) (Mott, 

1972) และในการประเมินความมีประสิทธิผลจากการดาํเนินงานขององคก์ร ข้ึนอยูก่บั ระยะเวลาท่ีใชว้ดั มาตรฐาน 

และการพิจารณาจากมุมมองของผูป้ระเมิน (Kelley, 1982) 

 ประสิทธิผล(Effectiveness) ประกอบดว้ย 

  ๑ เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การบรรลุเป้าหมายสูงสุด(Goal Optimization) ซ่ึงหมายถึง 

ความสามารถของคนในองคก์รท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายสุดทา้ยขององคก์ร ในการวดักาํหนดในรูปแบบเป็นตวั

เลขท่ีสามารถวดัไดง่้าย และไดรั้บการยอมรับจากพนกังานในองคก์ร ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด (Stress, 

1977) 

  เป้าหมายขององคก์รเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รทาํงานไปในทิศทางเดียวกบัเป้าหมายท่ีดี 

ประกอบดว้ย ๑.มีความเฉพาะเจาะจง(Specific) ๒.สามารถวดัได(้Measurable) ๓.พนกังานสามารถทาํไดส้าํเร็จ

(Achievable) ๔.อยูบ่นพ้ืนฐานเหตุ และผล(Result-based)(Lussier,2010) เช่น เป้าหมายของการเพ่ิมข้ึนของรายได้

เท่ากบัร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

  ๒ มาตรฐาน(Standard) หมายถึง ผลของการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายขององคก์ร ในการวดั

ประสิทธิผล องคก์รตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐาน และการวดัผลของการทาํงานท่ีชดัเจน เช่น มาตรฐานในการผลิต

การวดัทั้งระดบับุคคล และทีม และการวดัในส่ิงท่ีควบคุมได(้Ulrich & Brockbank, 2005) มาตรฐาน เป็นส่ิงท่ีสาํคญั

ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ร ในการวดัมาตรฐาน องคก์รควรมีความชดัเจน และน่าเช่ือถือ รวมถึงมีความ

ยติุธรรมต่อผลการทาํงานของพนกังานในองคก์ร(Kelley, 1982) 

สรุป  ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การใชท้รัพยากรในการดาํเนินงานของพนกังานในการบรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายขององคก์ร ประกอบดว้ย ๑.เป้าหมาย(Goal) และ ๒.มาตรฐาน(Standard) ซ่ึง
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หมายถึง พนกังานทราบเป้าหมาย และมาตรฐานขององคก์รท่ีชดัเจน และบรรลุตามเป้าหมาย และมาตรฐานของ

องคก์ร ในการประเมินผลงาน พนกังานยอมรับในความชดัเจน รวมถึงความเป็นธรรมในการประเมินเป้าหมาย และ

การวดัมาตรฐานการทาํงาน 

 

การวดัผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติในโครงการพฒันา

สถานีตาํรวจเพ่ือประชาชน ระยะท่ี4 (พ.ศ.2559-2563) แบ่งตวัช้ีวดัออกเป็น3ส่วน ไดแ้ก่ 1.ตวัช้ีวดัส่วนกระบวนการ

(Process) 2.ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในส่วนของผลผลิต(Output) 3.ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในส่วนของผลลพัธ์(Outcome) ใน

การวดัผลสมัฤทธ์ิของการวิจยัคร้ังน้ีจะนาํส่วนของตวัช้ีวดัความสาํเร็จในส่วนของผลผลิต(Output)มาใชเ้ท่านั้น

เน่ืองจาก เป็นการวดัจากผลการปฏิบติังาน จากการทาํสาํนวนการสอบสวน ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของพนกังาน

สอบสวน และสามารถวดัผลไดเ้ป็นรายบุคคลอนัไดแ้ก่ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาพนกังานสอบสวนเพ่ือการ

อาํนวยความยติุธรรมทางอาญา โดยการตรวจสาํนวนคา้งตามคาํสัง่ ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ คิดสาํนวนล่าชา้

เป็นร้อยละของสาํนวนท่ีมีอยูร่ะหวา่งการสอบสวน ทั้งน้ี สาํนวนการสอบสวน หมายถึง บรรดาสรรพเอกสารทุก

ชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีพนกังานสอบสวนไดร้วบรวมไว ้ เช่น บนัทึกคาํใหก้ารผูท่ี้พนกังานสอบสวน หรือเจา้

พนกังานอ่ืน เป็นผูท้าํ เอกสารท่ียื่นเป็นพยาน คาํร้องทุกข ์หรือคาํกล่าวโทษท่ียื่นต่อเจา้พนกังาน เพ่ือประสงคท์ราบ

ขอ้เทจ็จริง และพฤติการณ์ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือท่ีจะรู้ตวัผูก้ระทาํความผิด และพิสูจนใ์หเ้ห็น

ความผิด หรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา 

มีเกณฑก์ารประเมินสาํนวนล่าชา้คิดเป็นร้อยละดงัน้ี 

ร้อยละ  0  ได ้ 4  คะแนน 

ร้อยละ  20  ได ้ 3.2  คะแนน 

ร้อยละ  40  ได ้ 2.4  คะแนน 

ร้อยละ  60  ได ้ 1.6  คะแนน 

ร้อยละ  80  ได ้ 0.8  คะแนน 

 ช่วงระหวา่งคะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 0.8 คะแนน การคาํนวณค่าคะแนนโดยวิธีเทียบบญัญติัไตรยางค์

เพ่ือใหไ้ดช่้วงคะแนนท่ีละเอียดต่อไป 

 ระยะเวลาการสอบสวน ตามมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ของสาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ กาํหนดประเภทของสาํนวนการสอบสวน และระยะเวลาการสอบสวนไวด้งัน้ี 

 ๑. สาํนวนการสอบสวนคดีอาญาทัว่ไป และสาํนวนคดีจราจรทางบก 

  ๑.๑ คดีไม่ปรากฏวา่ผูใ้ดเป็นผูก้ระทาํความผิด แบ่งเป็น ๒ กรณี 

   ๑.๑.๑ กรณีท่ีพนกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนแลว้ไม่มีขอ้เท็จจริง หรือ

พยานหลกัฐานท่ีตอ้งทาํการสืบสวนสอบสวนต่อไป 

   ก.คดีอาญาทัว่ไป และคดีจราจรทางบก จะตอ้งทาํการสืบสวนสอบสวนติดต่อกนัมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ ๓ เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีรับคาํร้องทุกข ์หรือคาํกล่าวโทษ 

   ข.คดีอุกฉกรรจ ์จะตอ้งทาํการสืบสวนสอบสวนติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีรับคาํร้องทุกข ์หรือคาํกล่าวโทษ 
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   เม่ือพนกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนมาตามกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ ยงัไม่ปรากฏวา่ผูใ้ดเป็นผูก้ระทาํผิด ใหมี้ความเห็นงดการสอบสวน หรือเห็นควรใหง้ดการสอบสวน และเสนอ

สาํนวนพร้อมความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

   ๑.๑.๒ กรณีท่ีพนกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนแลว้มีขอ้เทจ็จริง หรือ

พยานหลกัฐานท่ีตอ้งทาํการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะรู้ตวัผูก้ระทาํความผิด ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการ

สืบสวนสอบสวนไดภ้ายในอายคุวาม ทั้งน้ี เม่ือครบระยะเวลาตาม ก. และ ข. ใหเ้สนอสาํนวนการสอบสวนพร้อม

ดว้ยเหตุผล และความจาํเป็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

  ๑.๒ คดีรู้ตวัผูก้ระทาํผิดแต่เรียกหรือจบัตวัยงัไม่ได ้แบ่งเป็น ๒ กรณี 

   ๑.๒.๑ กรณีท่ีพนกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนแลว้ไม่มีขอ้เท็จจริง หรือ

พยานหลกัฐานท่ีตอ้งทาํการสืบสวนสอบสวนต่อไป 

   ก.คดีอาญาทัว่ไป และคดีจราจรทางบก ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวน

ใหเ้สร็จส้ินภายในกาํหนด ๒ เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีรับคาํร้องทุกข ์หรือคาํกล่าวโทษ หรือรู้ตวัผูก้ระทาํผิด 

   ข.คดีอุกฉกรรจ ์ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนใหเ้สร็จส้ินภายใน

กาํหนด ๓ เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีรับคาํร้องทุกข ์หรือคาํกล่าวโทษ หรือรู้ตวัผูก้ระทาํผิด 

   ๑.๒.๒ กรณีพนกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนแลว้ คดีมีขอ้เทจ็จริง หรือ

พยานหลกัฐานท่ีตอ้งทาํการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนไดภ้ายในอายุ

ความ ทั้งน้ีเม่ือครบระยะเวลาตาม ก. และ ข. ใหเ้สนอสาํนวนการสอบสวนพร้อมดว้ยเหตุผลและความจาํเป็นไปยงั

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

  ๑.๓ คดีท่ีผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวั หรือถูกผดัฟ้อง หรือถูกผดัหอ้งฝากขงั หรือฝากขงัในระหว่าง

การสอบสวน   ใหพ้นกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ และผูบ้งัคบับญัชาเร่งรัดพนกังานสอบสวน เพ่ือใหก้ารสอบสวน

เสร็จส้ินไปก่อนท่ีจะครบอาํนาจผดัฟ้อง หรือฝากขงั ตามท่ีกฎหมายไดใ้หอ้าํนาจไว ้

  ๑.๔ คดีท่ีผูต้อ้งหาไดรั้บการปล่อยชัว่คราว ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสอบสวนใหเ้สร็จส้ิน 

ภายใน ๒ เดือน สาํหรับคดีอาญาทัว่ไป และคดีจราจรทางบก และภายใน ๓ เดือน สาํหรับคดีอุกฉกรรจ ์นบัตงัแ้ต่

วนัท่ีผูต้อ้งหาไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราว 

  ๑.๕ คดีท่ีผูต้อ้งหาถูกแจง้ขอ้หาโดยไม่มีการจบักมุ  ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสอบสวนให้

เสร็จส้ินภายใน ๒ เดือน สาํหรับคดีอาญาทัว่ไป และคดีจราจรทางบก และภายใน ๓ เดือน สาํหรับคดีอุกฉกรรจ ์นบั

แต่วนัท่ีผูต้อ้งหาถูกแจง้ขอ้หาโดยไม่มีการจบักมุ 

 สรุป ในการวดัผลสมัฤทธ์ิในคร้ังน้ี จะใชผ้ลคดีในส่วนของขอ้ ๑.๒ – ๑.๕ เท่านั้น โดยจะไม่ใช่

ประเภทคดีตามขอ้ ๑.๑ ซ่ึงไม่สามารถกาํหนดขอบเขตของเวลาในการระบุวา่เป็นสาํนวนล่าชา้หรือไม่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ีจากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจยั ดงัภาพท่ี 

  ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล  มี

วิธีดาํเนินการดงัน้ี 

 5.1 สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentile)  และความถ่ี ในการอธิบายปัจจยัดา้นบุคคล  ไดแ้ก่   

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  และระดบัความคิดเห็นของพนกังานสอบสวนท่ีมีต่อกระบวนการจดัการความรู้ 

 5.2 F-Test  เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ และ ตวัแปรตาม 

 5.3 สถิติเชิงอนุมาน  คือ Multiple Regression  Analysis  ใชใ้นการอธิบายอิทธิพลของตวัแปรตน้  คือ ความ

เขา้ใจในกระบวนการจดัการความรู้  ท่ีมีผลต่อ ตวัแปรตาม  ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตังานของพนกังานสอบสวน 

3.ผลการศึกษาและอภิปราย 

ประชากรเป็นพนกังานสอบสวนในสังกดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล8 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  

เป็นสงักดัแยกไปในแต่ละสถานีตาํรวจ จาํนวน 10 สถานีตาํรวจ จาํนวน 135 คน 

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงานของพนักงาน

สอบสวน (Performance) 

 

ปริมาณสํานวนค้างของพนักงานสอบสวน 

 

องค์ประกอบของกระบวนการ            

การจดัการความรู้                   

(Knowledge Management) 

1.การแสวงหาความรู้(Acquisition) 

2.การสร้างความรู้(Creation) 

  - Socialization 

  - Externalization 

  - Combination 

  - Internalization 

3.การถ่ายทอดความรู้(Transfer)  

4.การจดัทําเอกสารความรู้ 

(Documentation) 

5.การประยุกต์ใช้ความรู้(Application) 
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 3.1 ค่าเฉล่ียจาํนวนพนกังานสอบสวนในแต่ละตาํแหน่งหาค่าเฉล่ียร้อยละ พบวา่ ระดบัพนกังานสอบสวน

ผูท้รงคุณวฒิุ มีร้อยละ 6.32 ระดบัพนกังานสอบสวนผูช้าํนาญการพิเศษ มีร้อยละ 20.25 ระดบัพนกังานสอบสวน

ผูช้าํนาญการ มีร้อยละ 10.76 ระดบัพนกังานสอบสวน มีร้อยละ 62.66  

3.2 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานสอบสวนต่อกระบวนการจดัการความรู้ หาค่าเฉล่ีย ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ 

(1)การแสวงหาความรู้ อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.76) (2)การสร้างความรู้ อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.75) (3)การ

ถ่ายทอดความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean=2.83 (4)การจดัทาํเอกสารความรู้ อยูใ่นระดบัตํ่า (Mean=2.32) (5)การ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.85)  

3.3 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานสอบสวนในแต่ละตาํแหน่งท่ีมีต่อกระบวนการจดัการความรู้ ต่อ

ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

3.4 อิทธิพลของระดบัความคิดเห็นของของพนกังานสอบสวนในกระบวนการจดัการความรู้ ต่อผลสมัฤทธ์ิ

ในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน พบวา่ กระบวนการจดัการความรู้ มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน และ ในกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 5 ดา้น นั้น กระบวนการถ่ายทอดความรู้ มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนมากท่ีสุด 

4.สรุปผล 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นในกระบวนการจดัการความรู้ ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ (1)การแสวงหาความรู้ 

อยูใ่นระดบัมาก หมายถึง พนกังานสอบสวนมีการเสาะแสวงหาความรู้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ (2)การสร้าง

ความรู้ อยูใ่นระดบัมาก หมายถึงพนกังานสอบสวนมีการพูดคุยและเปล่ียนประสบการณ์ความรู้กนั (3)การถ่ายทอด

ความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง หมายถึง ในหน่วยงานของพนกังานสอบสวนยงัขาดเคร่ืองมือ หรือนโยบายต่างๆใน

การดาํเนินการ (4)การจดัทาํเอกสารความรู้ อยูใ่นระดบัตํ่า หมายถึง พนกังานสอบสวนยงัไม่มีการบนัทึกในส่วนของ

ความรู้และประสบการณ์เอาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (5)การประยกุตใ์ชค้วามรู้ อยูใ่นระดบัมาก หมายถึง พนกังาน

สอบสวนมีการนาํความรู้จากการทาํงานมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ความแตกต่างของตาํแหน่งพนกังานสอบสวน 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน และพบวา่ กระบวนการจดัการความรู้ มี

อิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน และ ในกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 5 

ดา้น นั้น กระบวนการถ่ายทอดความรู้ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนมากท่ีสุด 

5.ข้อเสนอแนะ 

 การทาํวิจยัในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางการจดัการความรู้ในหน่วยงานได ้ ซ่ึงจะ

สามารถทาํใหเ้ขา้ไปพฒันากระบวนการท่ีส่งอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนไดม้าก

ท่ีสุด อยา่งถูกกระบวนการ และถูกวิธี ส่งผลใหพ้นกังานสอบสวน สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลในการ

ทาํงาน และทาํงานดว้ยความมีประสิทธิภาพ 

 ขอ้จาํกดัในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มประชากรพนกังานสอบสวน ในสงักดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล8 

เพียงแค่กองบงัคบัการเดียว ระดบัความคิดเห็นของพนกังานสอบสวนต่อกระบวนการจดัการความรู้อาจจะมีความ

แตกต่างกบัพนกังานสอบสวนในกองบงัคบัการอ่ืนๆ หรือในหน่วยงานอ่ืนๆในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในการทาํ

วิจยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มสาํรวจของพนกังานสอบสวน เพ่ือสามารถหาแนวทางในการจดัการความรู้ตาม

กระบวนการไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และทดสอบความความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  โดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากผูต้รวจสอบภายในส่วนงานราชจงัหวดัจาํนวน  66  ราย  จาก  22  จงัหวดัในภาคกลางของประเทศไทย  

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   และทาํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) จากหวัหนา้ของหน่วยงานผูรั้บตรวจสอบภายในของจงัหวดัในภาคกลางจาํนวน  7 ราย  เพ่ือทาํการการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) และใช้การวิเคราะห์

สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  

คาํสาํคัญ:  การตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบภายในส่วนงานราชการ, ประสิทธิภาพ  

Abstract 

 The  objectives  of  this  research  are to  study   and   analyze   factors  of   the   impact  of  public  sector  

internal audit  standards  to  efficiency  of  public  sector  internal auditing  , and   to  examine  the  relation  between   

public  sector  internal audit  standards  and  public  sector  internal  auditing.  Data   was  collected  from 66 public  

sector  internal  auditor   in  the  central  part  of  Thailand .  And  a total of  7  In-depth Interview 

were also conducted with selected respondents to gain  further insights  into  the  survey  findings.  Tool   used   to  

collect  the  data  was the  questionnaires.  The  statistics  used   for  analyzing  the  collected  data  were  Multiple 

Correlation  Analysis,  and   Multiple  Regression  Analysis. 

Keyword : Internal Audit , Public  Sector  Internal  Auditing , Efficiency  
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1. บทนํา 

      ระบบการบริหารงานราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการพฒันาระบบการบริหารงานอยู่ตลอดเวลา  

เพ่ือปรับให้เขา้กบัยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป   ปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนบทบาทและกระจายอาํนาจลงไปใน

ส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน โดยให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของจงัหวดัในลกัษณะเบ็ดเสร็จ  โดยการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

ความเส่ือมถอยของระบบราชการและขาดธรรมาภิบาลหรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good  Governance)  (สถาบนั

พฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร, 2558)  ดงันั้นจากหลกัแนวคิดเร่ืองของการบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพ่ือประ

โยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 

การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร

ใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน (แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)  กล่าว

ไดว้า่นโยบายรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนในการจดัระบบบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการน้ี  ทาํใหเ้กิดการนาํการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  เข้ามาใช้ในระบบบริหารงานราชการ  เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพของการบริหารงานราชการ  และการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดของบุคลากรในหน่วยงาน 

 สืบเน่ืองจากหลกัการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่น้ี  เป็นการปรับเปล่ียนการบริหารจดัการภาครัฐ โดยนาํ

หลกัการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ โดยการนาํเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กบัการบริหารงานภาครัฐ เช่น การ

บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การให้ความสําคญัต่อค่านิยม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรมและจริยธรรม 

ตลอดทั้ งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเป็นสําคัญ (สถาบันพัฒนาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร, 2558) รัฐบาลจึงใหค้วามสาํคญักบัระบบการตรวจสอบภายในอยา่งมาก เน่ืองจากการตรวจสอบ

ภายในเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good  Governance)  ซ่ึงระบบการตรวจสอบภายใน

ของส่วนงานราชการน้ีจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของกลไกการทาํงาน  เพ่ือใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจดัการ

ส่วนงานราชการ 

 งานตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานภายในส่วนราชการ  เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  

ซ่ึงบทบาทท่ีสําคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของ

หน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า

ภายใตก้ารบริหารความเส่ียง  การควบคุมและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  (Good Governance) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  เพ่ือช่วยผลักดันให้เกิดความสําเร็จในการบริหารงานของส่วนราชการ  อาทิ  ส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  การบริหารความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบติังานของส่วนราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่

ส่วนรวม  และเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัส่วนราชการ (กรมบญัชีกลาง, 2555)   

 จากการท่ีส่วนงานราชการให้ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารงานของส่วนงานราชการน้ี  ผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษา
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ผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ของส่วนงานราชการ โดยศึกษาหาผลกระทบจากความคิดเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ

จงัหวดัในภาคกลางทั้งหมดของประเทศไทย  เพ่ือศึกษาปัจจยั  และความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในแต่ละดา้น  และจาก

ปัญหาดงักล่าวทาํใหเ้กิดคาํถามและตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั  เพ่ือให้ผูวิ้จยัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาในขั้นตอน

ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

      ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษามาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

ส่วนงานราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการดงัต่อไปน้ี 

2.1 โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 ปัจจุบนัโครงสร้างงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประกอบดว้ย 

 (1) หน่วยตรวจสอบภายในระดบักรม / จงัหวดั  เป็นสายงานข้ึนตรงกบัหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมใน

ส่วนกลาง และผูว้่าราชการจงัหวดัในส่วนภูมิภาค โดยมีผูต้รวจสอบภายในระดบักรมและผูต้รวจสอบภายใน

จังหวดั ทาํหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

บริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งการเป็นท่ีปรึกษาของหน่วยงานภายในของส่วนราชการ 

 (2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดบักระทรวง  เป็นสายงานข้ึนตรงกบัปลดักระทรวง และทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่าย

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ โดยมีผูต้รวจสอบภายในระดบักระทรวง มีหนา้ท่ีตรวจสอบ

และประเมินผลการดาํเนินงาน / โครงการท่ีมีความเส่ียงสูงหรือท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งส่วนราชการในกระทรวง 

ตามท่ีปลดักระทรวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย 

 (3) คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ  แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ทาํหนา้ท่ีสอบทาน และกาํกบัดูแล

ระบบการตรวจสอบภายในในภาพรวมของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ และรายงานผลให้ปลดักรทรวง หรือ

รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบ ตามควรแก่กรณี 

 
ภาพประกอบแสดงโครงสร้างองคก์รงานตรวจสอบภายในภาคราชการ (ท่ีมา : กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั, 

2555 ) 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 สมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA , 2012) ใหค้วามหมายของการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หมายถึง  กิจกรรมการตรวจสอบเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และใหค้าํปรึกษาอย่าง

เป็นอิสระและเท่ียงธรรม  และพีระนนัท ์ บตัรจตุัรัส (2553) กล่าวว่าตอ้งปราศจากการแทรกแซงจากผูมี้อิทธิหรือ

อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม  เพ่ือปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของส่วนราชการใหดี้ข้ึนและบรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์รสอดคลอ้งกบันโยบายของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good  Governance)   และเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั

องคก์รซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายของการตรวจสอบภายในกรมบญัชีกลาง (2554) 

  และกรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั (2554)  ไดมี้การกาํหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ

จริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการ  โดยมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ มาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 

 โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและ

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือสะดวกต่อการทาํความเขา้ใจและนําไปใช  ้ตลอดจนการอา้งอิงและ

ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป จึงกาํหนดให้มีรหสัตวัเลขกาํกบัในแต่ละหวัขอ้ของมาตรฐาน พร้อมกบัคาํอธิบายถึงการนาํ

มาตรฐานไปใชใ้นงานบริการดา้นใหค้วามเช่ือมัน่และงานบริการดา้นใหค้าํปรึกษา ดงัน้ี 

  (1) มาตรฐานดา้นคุณสมบติั (รหัสชุด 1000) เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะของหน่วยงานและ

บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน โดยเร่ิมตั้งแต่รหสัมาตรฐานท่ี 1000 เป็นตน้ไป 

  (2) มาตรฐานดา้นการปฏิบัติงาน (รหัสชุด 2000) เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะของงานด้าน

ตรวจสอบภายในและบรรทดัฐานทางคุณภาพท่ีสามารถนาํไปใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดย

เร่ิมตั้งแต่รหสัมาตรฐานท่ี 2000 เป็นตน้ไป 

  การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเช่ือมัน่และงานบริการด้านให้คาํปรึกษาจะมี

ตวัอกัษร A และ C ต่อทา้ยเลขรหสัมาตรฐาน ดงัน้ี 

  (1) งานบริการดา้นใหค้วามเช่ือมัน่จะแทนดว้ยอกัษร A ต่อทา้ยจากเลขรหสัมาตรฐานเช่น 1210.A1 

เป็นการอธิบายถึงความเช่ียวชาญเยี่ยงวิชาชีพ ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานบริการดา้นใหค้วามเช่ือมัน่เป็นตน้ 

  (2) งานบริการดา้นให้คาํปรึกษาจะแทนดว้ยอกัษร C ต่อทา้ยจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น  1210.C1 

เป็นการอธิบายถึงความเช่ียวชาญเยี่ยงวิชาชีพในส่วนท่ีเก่ียวกบังานบริการดา้นใหค้าํปรึกษา เป็นตน้ 

 ทั้งน้ีการตรวจสอบภายในส่วนงานราชการ  จะสามารถเสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริหารต่อการ

ดาํเนินงานของส่วนงานต่างๆภายในองคก์รว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้องคก์รมี

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และช่วยผูบ้ริหารใหส้ามารถรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วกบัประสิทธิภาพ 

   ราชบณัฑิตยสถาน (2557) ใหค้วามหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท้รัพยากรในการดาํเนินการ

ใดๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลสาํเร็จ และผลสําเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด และการดาํเนินการ
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เป็นไปอยา่งประหยดั ไม่วา่จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการนั้นๆ ให้

เป็นผลสาํเร็จ และถูกตอ้ง 

  รณธรรม  ขาวประทุม (2552) กล่าวว่าประสิทธิภาพ  คือ การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร

ท่ีตั้งไว ้โดยมีการจดัการและใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสมคุม้ค่า มีกระบวนการทาํงานอย่างเป็นระบบทาํให้มีการ

ปฏิบติังานท่ีรวดเร็วและไดม้าตรฐาน  และการตรวจสอบภายในส่วนราชการจะเกิดประสิทธิภาพได ้ 3  ดา้น  ดงัน้ี 

ดา้นการดาํเนินงาน (Operation) เก่ียวกบัการจดัสรรและควบคุมการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  การลดและป้องกนั

ความสูญเสียทรัพยากรจากการทุจริตต่างๆ  การลดโอกาสของการเกิดทุจริตต่างๆ การลดความผิดพลาดในขั้นตอน

การทาํงานเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน รวมถึงการตรวจพบขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานไดท้นัถ่วงที  

และแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) เก่ียวกับการบันทึก

รายการทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น  ความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางการเงิน การจดัทาํรายงานทางการเงินได้

อย่างทันเวลาและเป็นปัจจุบัน  ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with 

Application Laws and Regulations)  เก่ียวกับดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั   

  สมาคมผู ้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA ,  2012)  กล่าวถึง  The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงมีระบบการควบคุมภายใน 

ประกอบดว้ยนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีกาํหนดข้ึนในองค์กร เพ่ือใหค้วามมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะ

บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย  คือ (1) ด้านการดําเนินงาน (Operation)  (2) ด้านการรายงานทางการเงิน 

(Financial Reporting) (3) ดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย(Compliance with Application 

Laws and Regulations) 

    

 โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนการวิจยั  ดงัน้ี 

 Chambers และ Rand  (2010)  ใชก้ารศึกษาประสิทธิภาพเป็นตวัแปรตาม(1) ดา้นการดาํเนินงาน (Operation)  

(2) ดา้นการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)  (3) ดา้นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย 

(Compliance with Application Laws and Regulations)   

 Marinda Marais และคณะ (2009) ศึกษาการใชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในและการปฏิบติังานตรวจสอบ

ภายในในแอฟริกาใต ้ โดยใชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในและการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นตวัแปรใน

การศึกษาพบว่า  แอฟริกาใตมี้ระดบัการตอบสนองกบัมาตรฐานมากกว่าผูต้อบกลบัแบบสอบถามจากทั่วโลก 

ผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบภายในตั้งแต่ระดบัล่างในแอฟริกาใต ้ มีการตอบสนองกบัมาตรฐานของโครสร้างและการ

สนบัสนุนสถาบนัตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายใน 

 Zhang  Zhou  and  Zhou  (2007)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ความ

เป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในหลงัมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Sarbanes 

- Oxley)   โดยมีการใชค้วามเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของการตรวจสอบภายในเป็นตวัแปรในการศึกษา  พบว่า 

คุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความสัมพนัธ์ต่อการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ ซ่ึงจะทาํให้

ผูต้รวจสอบมีความอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 
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 Stewart and Subramaniam (2009) ศึกษาวตัถุประสงค์และความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน  มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาเก่ียวกบัความเป็นอิสระและวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบภายใน  

และพิจารณาเก่ียวกบัโอกาสสาํหรับงานวิจยัในอนาคต  โดยใชค้วามเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของการตรวจสอบ

ภายในเป็นตวัแปรในการศึกษา  เป็นการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและมาตรฐานการตรวจสอบภายในตาม

ตวับ่งช้ีของงานวิจยัท่ีจะศึกษาในอนาคต  พบว่า  การทบทวนวรรณกรรมพ้ืนฐานของความรู้เก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบภายใน  และความแตกต่างของตวับ่งช้ีในวรรณกรรมเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งสาํหรับงานวิจยัในอนาคต    

 ผกามาศ มูลวนัดี (2553)  ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในท่ี

มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเส่ียงขององค์กรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

พบว่า ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในบริษทัจดทะเบียน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการ

ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และ ประสิทธิภาพการ

ประยุกตใ์ชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในมีผลกระทบทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารความเส่ียงขององค์กร

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 จิตต์ศุภางค์ แกว้คาํ (2555)  ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิผลการ

บริหารความเส่ียงของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พบวา่  ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษทัจดทะเบียน  มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ใน

ระดบัมาก และผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในบริษทัจดทะเบียน มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิผลการ

บริหารความเส่ียงโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก  และมาตรฐานการตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิง

บวกต่อประสิทธิผลการบริหารความเส่ียง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  นาํไปสู่การตั้งสมมติฐานและกรอบ

แนวคิด  ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาตวัแปรอิสระสําหรับสร้างกรอบแนวคิด  โดยนาํแนวคิดของ Marais และคณะ 

(2009) ท่ีใชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในและการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นตวัแปรในการศึกษา  และนาํ

แนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ประกอบดว้ยมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและดา้นการปฏิบติังานจากกรมบญัชีกลาง (2554 )  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Zhou (2007) และ Stewart และ Subramaniam (2009) ท่ีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของการตรวจสอบ

ภายในเป็นตวัแปรในการศึกษา  สาํหรับการสร้างกรอบแนวคิดดา้นตวัแปรตาม  ผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิดของ Chambers 

และ Rand  (2010)  และจิตตศุ์ภางค ์แกว้คาํ (2555)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน (Efficiency  

of  Internal Auditing)  โดย ประกอบดว้ย (1) ดา้นการดาํเนินงาน (Operation)  (2) ดา้นการรายงานทางการเงิน 

(Financial Reporting)  (3) ดา้นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Application 

Laws and Regulations)  ใชศึ้กษาเป็นตวัแปรตาม  เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั  ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 

1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ภาพประกอบแสดง กรอบแนวคิดการวิจยั 

3. วธีิการศึกษา 

     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทุติย

ภูมิจากการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  และเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ซ่ึงเป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยการวิจยัน้ีมีวิธีการ

ดาํเนินงานวิจยั  ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในของจงัหวดัซ่ึงข้ึนตรงต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั

ประกอบดว้ยหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของจงัหวดัจาํนวนจงัหวดัละ 1 ราย  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

และนักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการของจงัหวดัจาํนวนจงัหวดัละ 2 ราย  ของจงัหวดัในภาคกลางของ

ประเทศไทยทั้งหมด 22 จงัหวดั  รวมทั้งส้ินจาํนวน 66 ราย เพ่ือทาํการเกบ็แบบสอบถาม   
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 และทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากหัวหน้าของหน่วยงานผู ้รับการ

ตรวจสอบภายในของจงัหวดัในภาคกลางจาํนวน  7 ราย   เพ่ือทาํการการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   

3.2  เคร่ืองมือการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามกรอบแนวคิดการวิจยั  

แบ่งเป็น 4 ตอน  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   ข้อมูลทั่วไปของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ  โดยลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  และความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการ  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   และความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ    ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแนวคิดของ 

Likert และใชค้าํถามปลายเปิด  (Open  Ended Question) เพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  กบั

ผูช่้วยนักวิชาการตรวจสอบภายในของจังหวดั  โดยลกัษณะของคาํถามจะเก่ียวข้องกับความคิดเห็นเก่ียวกบั

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยคร้ังน้ี  ศึกษาถึงผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ : กรณีศึกษาจงัหวดัในภาคกลางของประเทศไทย  ผูวิ้จยั

สามารถกาํหนดสมมติฐานการวิจยัได ้ ดงัน้ี 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 1  :  มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 2  : มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นคุณสมบติัและดา้นการปฏิบติังาน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  สมมติฐานข้อท่ี 3  : มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีความความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 3.1  : มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นคุณสมบติัมีความความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   

  สมมติฐานข้อท่ี 3.2  : มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้านการปฏิบัติงานมีความ

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  สําหรับขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการดาํเนินงานวิจยั  ผูวิ้จยัมีกระบวนการดาํเนินการ 9 ขั้นตอน

หลกั เพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ : กรณีศึกษาจงัหวดัในภาคกลางของประเทศไทย  ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Sources) เพ่ือทาํให้ผูวิ้จยัไดรั้บความรู้พ้ืนฐานในการวิจยั และขอคาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวุฒิในการกาํหนดกรอบ

แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
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ตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ เพ่ือนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั  และนาํมาเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามและคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก 

  ขั้นตอนท่ี 2 : นาํผลจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้ท่ี 1  มาสร้างเคร่ืองมือ

การวิจยั  โดยผูวิ้จยัทาํการแบบสอบถามออกเป็นดา้นตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนด   และพิจาณาเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด  คาํถามการวิจยั  วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานในการวิจยั 

  ขั้นตอนท่ี 3 : นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม   

ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและการครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั  และนาํขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

  ขั้นตอนท่ี 4 : ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้นาํแบบสอบถามเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญ   จาํนวน 3 ท่าน   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของงานวิจยั   และนาํ

ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือทาํการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชาญ   และนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกคร้ังเพ่ือให้ได้รับการสอบทานความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 

  ขั้นตอนท่ี 5 : ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดย 

   - นาํแบบสอบถามไปทดสอบใช ้(Try-out) กบัผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานเอกชนหรือผูท่ี้มีความรู้

และเช่ียวชาญเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในจาํนวน 30 คน 

   - ทดสอบหาค่าอาํนาจจาํแนกแบบสอบถามเป็นรายขอ้ (Discriminant  Power)  โดยใช้เทคนิค  Item – 

total  Correlation   

   - ทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดสอบเป็นรายดา้นตามวิธีครอนบาค 

(Cronbach : 1990) โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ซ่ึงค่าประสิทธ์ิแอลฟาท่ีไดต้อ้งอยู่ในระดบั

มากกว่า  0.70  ถึงจะสามารถนําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรได้ (Nunnally  และ  

Bernstein 1994) 

   จากนั้นนาํผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  เพ่ือปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  แลว้จดัทาํเป็นรูปแบบสมบูรณ์เพ่ือใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี 6 : ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดด้าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  จากการตอบกลบัของผูต้อบแบบสอบถาม  และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม

มาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple  Regression  Analysis)   

 ขั้นตอนท่ี 7 : ทาํการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการ  เพ่ือนําผลการสัมภาษณ์มาใช้เพ่ือสนับสนุนผลการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณท่ีได้ทดสอบ

แบบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 8 : ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผูวิ้จัยสรุปและอธิบายเน้ือหา

สาระสาํคญัใหมี้ความครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษา คาํถามในการวิจยั และสมมติฐานการวิจยัท่ีผูวิ้จยัได้

กาํหนดไว ้ตามหลกัการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
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 ขั้นตอนท่ี 9 : ขั้นตอนการนาํเสนอผลการวิจยัตามท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

โดยนาํเสนอผลการวิจยัท่ีมีเหตุผลประกอบตามหลกัการ และเป็นท่ียอมรับไดไ้ม่มีซ่ึงคาํวิจารณ์ รวมถึงเป็นการ

ส่ือสารท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 

 ผูวิ้จัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

approach)ในการบรรยาย และคาํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   สําหรับการวิเคราะห์

ขอ้มูลความเห็นของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการเก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   และบรรยายผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive approach)  ซ่ึงจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการท่ี

รวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

และทาํการทดสอบหาผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราช  โดยใช้การทดสอบหาความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ 

(Multiple  Correlation  Analysis)  และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis)   

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

  1. เป็นขอ้มูลในการพฒันาการปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเป็นแนวทางในการพฒันา

ศกัยภาพแก่ผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

  2. เป็นแนวทางสาํหรับส่วนราชการในการปรับปรุงการปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และ

กาํหนดนโยบายสาํหรับพฒันาประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
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ประเมินผลของความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย์และความสามารถในการจบั

จงัหวะลงทุนของกองทุนเพ่ือการเลีย้งชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

Evaluating The Selection And Timing Abilities Between  

Retirement And Long Term Equity Fund 

ฐานันดร์ ยนัตะกนก0

1 และ ดร.บุญเลศิ จิตรมณโีรจน์1

2 

Thanan Yantakanok and Boonlert Jitmaneeroj, Ph.D. 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวดัความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะ

ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายในตราสารหุน้และนโยบายผสมรวมทั้งกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

66 กองทุน รวมถึงศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยใช้

แบบจาํลองของ Treynor-Mazuy และมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2552 ถึง 20 พฤษภาคม 2557 ผล

การศึกษาพบว่ากองทุน RMF และ LTF ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถใน

การจบัจงัหวะลงทุนไม่แตกต่างจากตลาด โดยกองทุน LTF มีความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยดี์กว่ากองทุน 

RMF ในระยะเวลา 3 ปีและ 5 ปีและมีความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนดีกวา่ในระยะเวลา 1 ปีและ 3 ปีโดยท่ีใน

ระยะเวลา 5 ปีกองทุน RMF สามารถทาํผลงานไดดี้กวา่  

คาํสาํคญั: ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย,์ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน,Treynor-Mazuy 

 

Abstract 

This research aims to evaluate The Selection and Timing Abilities between Retirement and Long Term Equity Fund 

by investigating sixty six funds which have the policy on equity fund and flexible fund. The researcher also studies 

the relationship between Quantitative Easing and Retirement Mutual Fund by using Treynor-Mazuy model. The 

period of study was 20th May 2009 to 20th May 2014. The result reveals that most of RMF and LTF have Selection 

and Timing abilities which in line with the market. The study demonstrates that selection abilities of LTFs are better 

than that of RMFs in the period of three years and five years. Besides, in one year and three years the performance 

of Timing abilities of LTFs is also better than RMFs. However, RMFs reveal better performance of Timing abilities 

in five years term.  

Keywords: Selection Ability, Timing Ability, Treynor-Mazuy 
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1. บทนํา 

 

     กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นทางเลือกในการลงทุนท่ีมีภาระผูกพนัท่ีมีระยะเวลา 

5 ปีปฏิทินข้ึนไปซ่ึงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กบันักลงทุนหันมาลงทุนในกองทุนรวมและมี

ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน เพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัไป แต่อย่างไรนกั

ลงทุนควรจะทราบขอ้กาํหนดของกองทุนรวมแต่ละประเภทเพ่ือการตดัสินใจในการคดัเลือกกองทุนรวมเบ้ืองตน้

ยกตวัอย่างเช่น กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพมีขอ้กาํหนดในการขายคืนหน่วยลงทุนไดก้็ต่อเม่ือผูล้งทุนมีอายุครบ 55 

ปีบริบูรณ์และจาํนวนเงินท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีไดสู้งสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยท่ีนบัรวมกบัเงินท่ีสามารถนาํไป

ลดหย่อนภาษีไดทุ้กประเภทซ่ึงแตกต่างกนักบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีสามารถขายหน่วยลงทุนเม่ือถือหน่วย

ลงทุนเป็นระยะเวลา 5 ปีปฏิทินและจาํนวนเงินท่ีสามารถลดหย่อนภาษีไดสู้งสุดไม่เกิน 500,000 บาทแต่ไม่รับรวม

กบัเงินท่ีสามารถลดหยอ่นภาษีไดทุ้กประเภท แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัมีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวเป็นจาํนวนมากซ่ึงมีนโยบายและบริษทัจดัการหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนั การวดัผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนแต่ละกองทุนเป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของกองทุนแต่ละกองทุน ซ่ึงนกัลงทุนจะใช้

ตวัช้ีวดัน้ีในการคดัเลือกกองทุนตามความเหมาะสมและความพึงพอใจแต่ละประเภทของนกัลงทุน ตวัช้ีวดัท่ีเป็นท่ี

นิยมในปัจจุบนัไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน ,ค่าความเส่ียงของกองทุน ,มาตรวดัของ Treynor และ Sharpe เพ่ือการช้ีวดั

ประสิทธิภาพของกองทุนในมุมมองท่ีแตกต่าง จากมาตรวดัท่ีกล่าวมาการวดัผลการดาํเนินงานในดา้นความสามารถ

ในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนเป็นตวัช้ีวดัท่ีน่าสนใจในการช้ีวดัของกองทุนซ่ึง

ใชเ้ป็นทางเลือกในการตดัสินใจใหก้บันกัลงทุนในการเลือกกองทุนใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคใ์นการลงทุน. 

     ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะ

ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายในตราสารทุนและนโยบายผสมรวมทั้งกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

โดยท่ีกองทุนท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีมีนโยบายท่ีเหมือนกนัคือมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

65 เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกซ่ึงจะทาํใหก้องทุนทั้ง 3 นโยบายมีส่วนประกอบของตราสารทุนเป็นหลกัซ่ึงเหมาะกบั

การใชแ้บบจาํลองของ Treyner-Mazuy ในการวดัประสิทธิภาพของความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละ

ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน เพราะแบบจาํลองของ Treyner-Mazuy เป็นแบบจาํลองท่ีใชก้ารเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนของ portfolio ของกองทุนกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดในท่ีน้ีหมายถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยซ่ึงมีเฉพาะตราสารทุนเท่านั้นและยงัเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของตลาดท่ีเรียกว่าค่าเบตา้ เพ่ือทาํการ

วิเคราะห์ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน จึงทาํให้แบบจาํลอง 

Treynor-Mazuy เหมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยตวัช้ีวดัดงักล่าวจะแสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการคดัเลือก

หลกัทรัพยเ์ขา้ในกลุ่มหลกัทรัพย(์Portfolio) มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และยงัแสดงใหเ้ห็นวา่กองทุนเหล่านั้น

สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดต้ามจงัหวะการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่

ผูจ้ดัการกองทุนสามารถซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นจงัหวะท่ีหลกัทรัพยมี์ราคาตํ่าและสามารถขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ี

สูง ซ่ึงความสามารถท่ีกล่าวมานั้นเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการตดัสินใจของนกัลงทุนในการคดัเลือกกองทุนรวมท่ีมีอยูเ่พ่ือให้

ไดต้ามวตัถุประสงคข์องนกัลงทุนท่ีคาดหวงัไว ้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ชลชยั สุนทรกุล ประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดา้นความสามารถในการจบัจังหวะ

ลงทุนจาํนวน 50 กองทุนท่ีมีผลการดาํเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2551 โดยใชแ้บบจาํลองของ Treynor-Mazuy ผล

การศึกษาพบวา่มีกองทุนจาํนวน 31 กองทุนมีความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน  

     ศิเรมอร เขมาสิทธ์ิ วดัความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนของ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีจดทะเบียนภายในปี 2548 จาํนวน 28 กองทุน ซ่ึงมีระยะในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 

2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 โดยใชแ้บบจาํลองของ Treynor-Mazuy และ Henriksson-Marton ผลการศึกษาพบว่า

มีกองทุนท่ีมีความสามารถในการจับจังหวะลงทุน 15 กองทุนโดยใช้แบบจําลองของ Treynor-Mazuy และ 

Henriksson-Merton ในส่วนของกองทุนท่ีมีความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยพ์บว่าให้ผลแตกต่างกนัโดยท่ี

แบบจาํลองของ Treynor-Mazuy มีจาํนวน 9 กองทุนโดยท่ีแบบจาํลองของ Henriksson-Merton มีเพียง 1 กองทุน

เท่านั้น 

     Rakesh Kumar(2555) ไดท้าํการประเมินประสิทธิภาพกองทุนรวม 28 กองทุนในอินเดียในช่วงมกราคม 2550 

และ มิถุนายน 2554 ในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน โดยใช้ Treynor ratio และ 

Sharpe ratio และใช้แบบจาํลองของ Treynorและ Mazuy เพ่ือหาความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์และ

ความสามารถในการจับจังหวะลงทุน จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 60 ของกองทุนตัวอย่างมีอตัราผลตอบแทน

มากกว่าตลาดซ่ึงกองทุนเหล่าน้ีจะมีความเส่ียงมากกว่าตลาดและทาํการวดัประสิทธิภาพโดยใช้มาตรวดัของ 

Treynor และ Sharpe พบว่าร้อยละ 78 ของกองทุนมีค่าเป็นบวก และมีกองทุนร้อยละ 58 ท่ีมีความสามารถในการ

คดัเลือกหลกัทรัพยโ์ดยใช้แบบจาํลองของ Treynor และ Mazuy และพบว่ากองทุนรวมเหล่าน้ีมีผลตอบแทนท่ี

มากกวา่ผลตอบแทนของตลาดและไม่พบความสามารถในการจบัจงัหวะกองทุน 

     Yong Chen(2549) ไดท้าํการศึกษาความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนของกองทุนป้องกนัความเส่ียง(hedge 

funds)  เป็นจาํนวน 1,471 กองทุน(เป็นกองทุนแบบ active 1,093 กองทุนและเป็นกองทุนแบบ defunct 378 กองทุน) 

ในช่วงปี 2537-2545 ตลาดหลายประเภทไดแ้ก่ ตลาดตราสารหน้ี ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราและตลาดตราสารทุน 

โดยใช้แบบจาํลองของ Treynor-Mazuy และ Henriksson-Merton จากการศึกษาตลาดในหลายๆประเภทพบว่า 

กองทุนป้องกันความเส่ียงส่วนน้อยมีความสามารถในการจับจังหวะลงทุนแต่มีความสามารถในการคดัเลือก

หลกัทรัพย ์และยงัพบอีกว่ากองทุนป้องกนัความเส่ียงในหลายประเภทนั้นมีความสามารถจงัหวะในการเขา้ลงทุน

มากกว่ากองทุนรวมซ่ึงเป็นความสามารถสาํคญัท่ีทาํใหก้องทุนป้องกนัความเส่ียงนั้นมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่ากองทุน

รวม 

     Patrick Chu(2550) ได้ทําการศึกษากองทุนเพ่ือการสํารองเล้ียงชีพในฮ่องกงท่ีลงทุนในตราสารทุนในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธนัวาคม 2540 จนถึง 31 ธนัวาคม 2549 โดยกองทุนเพ่ือการสาํรองเล้ียงชีพแต่ละกองทุนจะลงใน

ตลาดท่ีหลากหลายเช่น HKEQ,USEQ,JPEQ,ASJEQ,ASJHKEQ,EUEQ และ GBEQ เพ่ือวดัประสิทธิภาพของ

กองทุนในความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยโ์ดยใชม้าตรวดัของ Jensen และความสามารถในการจบัจงัหวะ

ลงทุนโดยใชแ้บบจาํลองของ Treynor-Mazuy และ Henriksson-Merton จากผลการศึกษาของมาตรวดัของ Jensen 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพส่วนใหญ่สามารถทาํผลตอบแทนไดดี้กวา่ benchmark ยกเวน้กองทุนท่ีลงทุนใน US นั้นทาํได้
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ตํ่ากว่า benchmark โดยท่ีในตลาด Japan กองทุนสามารถทาํไดเ้ท่ากบั benchmark ในดา้นของความสามารถของ

จงัหวะในการเขา้ลงทุนโดยใชแ้บบจาํลองของ Treynor-Mazuy พบว่าในตลาด HKEQ, USEQ และ ASJEQ กองทุน

ไม่มีความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนส่วนในตลาดท่ีเหลือกองทุนสามารถจบัจงัหวะลงทุนท่ีดีได ้ส่วนการวดั

ความสามารถในการจับจังหวะลงทุนของ Henriksson-Merton พบว่ากองทุนสํารองเล้ียงชีพของฮ่องกงมี

ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนไดดี้ในตลาด JPEQ,ASJHKEQ,EQEQ ตามลาํดบั 

     Michael Christnesen(2548) ได้ทําการประเ มินผู ้จัดการกองทุนในประเทศเดนมาร์กประกอบไปด้วย 

ความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจาํลอง single index model และ multi-factor modelและ

ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนโดยใชแ้บบจาํลองของ Treynor-Mazuy และ Henriksson-Merton นอกจากทาํ

การวดัประสิทธิภาพของกองทุนโดยใช ้parametric และ non-parametric จากผลการศึกษาพบว่ากองทุนรวมส่วน

ใหญ่ของประเทศเดนมาร์กมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากค่า benchmark ผลตอบแทนของกองทุนมีความไม่แน่นอน

ในแต่ละปีและไม่พบวา่มีความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน      

     B.Srinivas(2555) ทาํการศึกษาความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนทั้งหมด 17 กองทุนใน

ประเทศอินเดียเป็นระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ 1 เมษายน 2543 ถึง 31 มีนาคม 2553 โดยใช้แบบจาํลอง ของ Treynor-

Mazuy และ Henriksson-Merton จากผลการศึกษาพบวา่ผลตอบแทนของผูจ้ดัการกองทุนท่ีมีความสามารถในการจบั

จงัหวะลงทุนมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด 

    

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ทาํการศึกษาขอ้มูลรายวนักองทุนรวม RMF ท่ีมีนโยบายในการลงทุนในตราสารทุน 

26 กองทุนและท่ีมีนโยบายผสม 16 กองทุน รวมถึงกองทุนรวม LTF 24 กองทุน โดยกองทุนท่ีทาํการศึกษามีอตัรา

ผลตอบแทนสูงสุด ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายในตราสารทุนตอ้งลงทุนในตราสารทุน

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 65 มีระยะเวลา โดยทุกกองทุนมีนโยบายท่ีไม่จ่ายปันผลและมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย

เป็นเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี โดยนบัยอ้นหลงัตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2557    

     การเก็บรวบรวมข้อมูล ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ท่ีรวบรวมทุกวนัตั้งแต่

วนัท่ีเร่ิมก่อตั้งของแต่ละกองทุนจนถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดงัน้ี 

     ขอ้มูลดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มาทาํการผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ได้

รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลมาจากระบบขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย์ฉบบัออนไลน์ ก่อสร้างโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET Market Analysis and Reporting Tool : SETSMART) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวใชแ้ทนตวัแปร SETt และ 

SETt−1 เพ่ือคาํนวณผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยห์รือตวัแปร  Rmt  

     ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย(Net Asset Value per Unit : NAV) ของกองทุนรวมเพ่ือการเกษียณอายุ

ทั้งหมด 42 กองทุนและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 24 กองทุนท่ีมีการปรับเงินปันผลแลว้โดยเก็บรวบรวมทุกวนัจาก
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ระบบข้อมูลออนไลน์ (http://www.thaimutualfund.com) ข้อมูลดังกล่าวใช้แทนตัวแปร NAVt และ NAVt−1เพ่ือ

คาํนวณผลตอบแทนของกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF หรือตวัแปร  Rpt  

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน

ของกองทุน RMF และ LTF โดยใชแ้บบจาํลองของ Treynor-Mazuy แสดงไดด้งัน้ี 

Rpi − Rf = αi + βi(Rm − Rf) + δi(Rm − Rf)2 +∈i 

     โดยท่ีค่า α แทนความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละ δ แทนความสามารถในการจบัจงัหวะของกองทุน

ซ่ึงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนแสดงไดด้งัน้ี  Rpt =  100 x ln NAVt
NAVt−1

  และการคาํนวณอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด แสดงไดด้งัสมการ Rmt =  100 x ln SETt
SETt−1

 คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนปราศจากความ

เส่ียงแสดงไดด้งัน้ี  Rf  = 
อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั

365
 โดยท่ีใชข้อ้มูลรายวนัของแต่ละกองทุนแทนค่าแต่ละสมการท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้     

     หลงัจากนั้นทาํการศึกษาความสมัพนัธ์ของความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบั

จงัหวะลงทุนของกองทุนรวม RMF ทั้งหมด 42 กองทุนกบัมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณของสหรัฐอเมริกา โดยใช้

การประยกุตแ์บบจาํลองของ Treynor-Mazuy และตวัแปรหุ่นซ่ึงใชแ้สดงระยะเวลาในการใชห้รือไม่ใชม้าตรการ

ผอ่นคลายเชิงปริมาณ โดยท่ี D = 1 แสดงวา่ช่วงเวลาดงักล่าวมีการใชม้าตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ และ D = 0 

แสดงวา่ช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีการใชม้าตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ แสดงสมการไดด้งัน้ี 

Rpi − Rf = αi0 + αi1D + βi(Rm − Rf) + δi0(Rm − Rf)2 + δi1D(Rm − Rf)2 +  ∈i 

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1  ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์

     H0: ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยข์องกองทุนไม่แตกต่างจากตลาด (α = 0) 

     H1: ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยข์องกองทุนแตกต่างจากตลาด  (α ≠ 0) 

สมมติฐานท่ี 2  ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน 

     H0: ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนของกองทุนไม่แตกต่างจากตลาด (δ = 0) 

     H1: ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนของกองทุนแตกต่างจากตลาด (δ ≠ 0) 

สมมติฐานท่ี 3  ความสมัพนัธ์ของมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณกบัความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์

     H0: มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณไม่มีผลต่อความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์(α1 = 0) 

     H1: มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณมีผลต่อความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์(α1 ≠ 0) 

สมมติฐานท่ี 4  ความสมัพนัธ์ของมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณกบัความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน 

     H0: มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณไม่มีผลต่อความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน (δ1 = 0) 

     H1: มาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณมีผลต่อความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน (δ1 ≠ 0) 

(1) 

(2) 

http://www.thaimutualfund.com/
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      

     ผลการจากการศึกษาความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนโดยใช้

แบบจาํลองของ Treynor-Mazuy ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 

 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลท่ีไดจ้ากแบบจาํลองของ Treynor-Mazuy 

α (เทียบกบัตลาด) 
1 ปี(66 กองทุน) 3 ปี (62 กองทุน) 5 ปี(60 กองทุน) 

RMF LTF RMF LTF RMF LTF 

เหนือกวา่ - - 5(13.16%) 5(20.83%) 4(11.11%) 3(12.50%) 

ตํ่ากวา่ 1(2.38%) - 4(10.52%) 4(16.67%) 7(19.44%) 4(16.67%) 

ไม่แตกต่าง 41(97.62%) 24(100.00%) 29(76.32%) 15(62.50%) 25(69.44%) 17(70.83%) 

δ(เทียบกบัตลาด)             

เหนือกวา่ 5(11.90%) 4(16.67%) 10(26.32%) 8(33.33%) 12(33.33%) 7(29.17%) 

ตํ่ากวา่ - - 3(7.89%) 1(4.17%) 4(11.11%) - 

ไม่แตกต่าง 37(88.10%) 20(83.33%) 25(65.79%) 15(62.50%) 20(55.56%) 17(70.83%) 

α &δ(เทียบกบัตลาด) 
1 ปี(66 กองทุน) 3 ปี (62 กองทุน) 5 ปี(60 กองทุน) 

RMF LTF RMF LTF RMF LTF 

1ตํ่ากวา่&ตํ่ากวา่ - - - - - - 

2.ไม่แตกต่าง&ตํ่ากวา่ - - 1(2.63%) 1(4.17%) 3(8.33%) 1(4.17%) 

3.เหนือกวา่&ตํ่ากวา่ - - 1(2.63%) - 1(2.77%) - 

4.ตํ่ากวา่&ไม่แตกต่าง 1(2.38%) - 1(2.63%) - - - 

5.ไม่แตกต่าง&ไม่แตกต่าง 37(88.10%) 20(83.33%) 21(55.26%) 10(41.67%) 17(47.22%) 13(54.17%) 

6.เหนือกวา่&ไม่แตกต่าง - - 3(7.89%) 5(20.83%) 3(8.33%) 3(12.50%) 

7.ตํ่ากวา่&เหนือกวา่ - - 2(5.26%) 4(16.67%) 7(19.44%) 4(16.67%) 

8.ไม่แตกต่าง&เหนือกวา่ 4(9.52%) 5(20.83%) 8(21.05%) 4(16.67%) 4(11.11%) 3(12.5%) 

9.เหนือกวา่&เหนือกวา่ - - 1(2.63%) - 1(2.77%) - 
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     จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในระยะเวลา 1 ปี ในส่วนของความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย(์α) พบวา่

ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าตลาดมีกองทุน RMF  1 กองทุนหรือร้อยละ 2.38 และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมีผลการ

ดาํเนินงานดงักล่าว ผลงานดาํเนินงานไม่แตกต่างจากตลาดมีกองทุน RMF 41 กองทุนหรือร้อยละ 97.62 และ LTF 

24 กองทุนหรือร้อยละ 100 ในส่วนของความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุน(δ) พบว่าผลการดาํเนินงานเหนือกว่า

ตลาด มีกองทุน RMF 5 กองทุนหรือร้อยละ 11.90 และ LTF 5 กองทุนหรือร้อยละ 20.83 ผลการดาํเนินงานไม่

แตกต่างจากตลาด มีกองทุน RMF 37 กองทุนหรือร้อยละ 88.10 และ LTF 19 กองทุนหรือร้อยละ 79.13 เม่ือทาํการ

พิจารณาในดา้นความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนพร้อมกนัพบว่าผล

การดาํเนินงานตํ่ากวา่และไม่แตกต่างจากตลาด มีกองทุน RMF 1 กองทุนหรือร้อยละ 2.38 และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมี

ผลการดาํเนินงานดงักล่าว ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจากตลาดทั้ง 2 ความสามารถ มีกองทุน RMF 37 กองทุน

หรือร้อยละ 88.10 และ LTF 20 กองทุนหรือร้อยละ 83.33 ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างและเหนือกว่าตลาด มี

กองทุน RMF 4 กองทุนหรือร้อยละ 9.52 และ LTF 4 กองทุนหรือร้อยละ 16.67      

     ในระยะเวลา 3 ปีในส่วนของความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยพ์บว่าผลการดาํเนินงานเหนือกว่าตลาด มี

กองทุน RMF 4 กองทุนหรือร้อยละ 10.52 และ LTF 5 กองทุนหรือร้อยละ 20.83 ผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าตลาด มี

กองทุน RMF 4 กองทุนหรือร้อยละ 10.52 และ LTF 4 กองทุนหรือร้อยละ 16.67 ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจาก

ตลาด มีกองทุน RMF30 กองทุนหรือร้อยละ 78.96 และ LTF 15 กองทุนหรือร้อยละ 62.50  ในส่วนของ

ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนพบวา่ผลการดาํเนินงานเหนือกวา่ตลาด มีกองทุน RMF 10 กองทุนหรือร้อยละ 

26.32 และ LTF 8 กองทุนหรือร้อยละ 33.33  ผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าตลาด มีกองทุน RMF 3 กองทุนหรือร้อยละ 

7.89 และ LTF 1 กองทุนหรือร้อยละ 4.17  ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจากตลาด มีกองทุน RMF 25 กองทุนหรือ

ร้อยละ 65.79 และ LTF 15 กองทุนหรือร้อยละ 62.50 เม่ือทาํการพิจารณาในดา้นความความสามารถในการคดัเลือก

หลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนพร้อมกนัพบวา่ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างและตํ่ากวา่ตลาด มี

กองทุน RMF 1 กองทุนหรือร้อยละ 2.63 และ LTF 1 กองทุนหรือร้อยละ 4.17  ผลการดาํเนินงานเหนือกว่าและตํ่า

กว่าตลาด มีกองทุน RMF  1 กองทุนหรือร้อยละ 2.63 และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมีผลการดาํเนินงานดงักล่าว ผลการ

ดาํเนินงานตํ่ากวา่และไม่แตกต่างจากตลาด มีกองทุน RMF  1 กองทุนหรือร้อยละ 2.63 และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมีผล

การดาํเนินงานดงักล่าว ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจากตลาดทั้ง 2 ดา้น มีกองทุน RMF  21 กองทุนหรือร้อยละ 

55.26 และ LTF 10 กองทุนหรือร้อยละ 41.67 ผลการดาํเนินงานเหนือกวา่และไม่แตกต่างจากตลาดมีกองทุน RMF 3 

กองทุนหรือร้อยละ 7.89 และ LTF 5 กองทุนหรือร้อยละ 20.83 ผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าและเหนือกว่าตลาดมี

กองทุน RMF 2 กองทุนหรือร้อยละ 5.26 และ LTF 4 กองทุนหรือร้อยละ 16.67  ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างและ

เหนือกวา่ตลาด มีกองทุน RMF 8 กองทุนหรือร้อยละ 21.05 และ LTF 4 กองทุนหรือร้อยละ 16.67 ผลการดาํเนินงาน

เหนือกว่าตลาดทั้ง 2 ความสามารถ มีกองทุน RMF  1 กองทุนหรือร้อยละ 2.63 และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมีผลการ

ดาํเนินงานดงักล่าว           

     ในระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยพ์บว่าผลการดาํเนินงานเหนือกว่าตลาด มี

กองทุน RMF 4 กองทุนหรือร้อยละ 11.11 และ LTF 5 กองทุนหรือร้อยละ 12.50 ผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าตลาดมี

กองทุน RMF 7 กองทุนหรือร้อยละ 19.44 และ LTF 4 กองทุนหรือร้อยละ 16.67 ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจาก

ตลาด มีกองทุน RMF 25 กองทุนหรือร้อยละ 69.44 และ LTF 17 กองทุนหรือร้อยละ 70.83 ในส่วนของ
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ความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนพบวา่ผลการดาํเนินงานเหนือกวา่ตลาด มีกองทุน RMF 12 กองทุนหรือร้อยละ 

33.33 และ LTF 7 กองทุนหรือร้อยละ 29.17 ผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าตลาด มีกองทุน RMF 4 กองทุนหรือร้อยละ 

11.11 และไม่มีกองทุน  LTF ท่ีมีผลการดาํเนินงานดงักล่าว ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจากตลาด มีกองทุน RMF 

20 กองทุนหรือร้อยละ 55.56  และ LTF 17 กองทุนหรือร้อยละ 70.83 เม่ือทาํการพิจารณาในดา้นความความสามารถ

ในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนพร้อมกนัพบว่าผลการดาํเนินงานไม่แตกต่าง

และตํ่ากวา่ตลาด มีกองทุน RMF 3 กองทุนหรือร้อยละ 8.33 และ LTF 1 กองทุนหรือร้อยละ 4.17 ผลการดาํเนินงาน

เหนือกว่าและตํ่ากว่าตลาด มีกองทุน RMF  1 กองทุนหรือร้อยละ 2.77  และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมีผลการดาํเนินงาน

ดงักล่าว ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างจากตลาดทั้ง 2 ความสามารถ มีกองทุน RMF  17 กองทุนหรือร้อยละ 47.22 

และ LTF 13 กองทุนหรือร้อยละ 54.17 ผลการดาํเนินงานเหนือกว่าและไม่แตกต่างจากตลาด มีกองทุน RMF 3 

กองทุนหรือร้อยละ 8.33 และ LTF 3 กองทุนหรือร้อยละ 12.50 ผลการดาํเนินงานตํ่ากว่าและเหนือกว่าตลาด มี

กองทุน RMF 7 กองทุนหรือร้อยละ 19.44 และ LTF 4 กองทุนหรือร้อยละ 16.67 ผลการดาํเนินงานไม่แตกต่างและ

เหนือกวา่ตลาด มีกองทุน RMF 4 กองทุนหรือร้อยละ 11.11 และ LTF 3 กองทุนหรือร้อยละ 12.50 ผลการดาํเนินงาน

เหนือกว่าตลาดทั้ง 2 ความสามารถ มีกองทุน RMF  1 กองทุนหรือร้อยละ 2.77 และไม่มีกองทุน LTF ท่ีมีผลการ

ดาํเนินงานดงักล่าว 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาพบว่าในระยะเวลา 1 ปีกองทุน RMF และ LTF ส่วนใหญ่มีผลการดาํเนินงานทั้งดา้นความสามารถ

ในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนไม่แตกต่างจากตลาด ดงันั้นนกัลงทุนควรจะดู

ผลงานดาํเนินงานของกองทุน RMF และ LTF ใหย้าวนานข้ึนเป็น 3 ปีและ 5 ปีซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความแตกต่างระหว่าง

กองทุน RMF และ LTF มีความชดัเจนมากข้ึนรวมถึงความสามารถในดา้นความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย์

และความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนจะแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดั ซ่ึงในระยะเวลา 3 ปีและ 5 ปีมีกองทุน RMF ท่ี

สามารถทาํความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละความสามารถในการจบัจงัหวะลงทุนเหนือกว่าตลาดซ่ึงถือ

วา่เป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดจากกองทุนทั้งหมด แต่อยา่งไรกต็ามกองทุน RMF และ LTF กองทุนอ่ืนท่ีนกั

ลงทุนสามารถพิจารณาในการลงทุนควรมีลกัษณะท่ีความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพยห์รือความสามารถใน

การจบัจงัหวะลงทุนไม่ตํ่ากว่าตลาดหรือเหนือกว่าตลาด เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบันกัลงทุนท่ีมีความตอ้งการในการ

ลงทุนท่ีแตกต่างกนั จากตารางท่ี 41 จะเห็นไดว้่ากองทุน RMF และ LTF ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการจบั

จงัหวะลงทุนมากกว่าความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์โดยท่ีจะเห็นว่ากองทุนท่ีมีความสามารถในการจบั

จงัหวะลงทุนของกองทุน RMF และ LTF มีร้อยละมากกวา่ความสามารถในการคดัเลือกหลกัทรัพย ์
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของแหล่งทีม่าและแหล่งใช้ไปเงินทุนทีม่ผีลกระทบต่อ 

กาํไรสุทธิของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

The relationship of the source and use of funds that effect to net profit of 

 commercial banks  registered in Thailand 

ทศพร   วานิกร1 และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

Tothsaporn  Vanikorn and Dr.Prasit  Mahamhad 

 

บทคดัย่อ 
ธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนสูงในแต่ละปี อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินต่างๆ มี

นโยบายท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจรวมถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีต่างกนั ส่งผลใหผ้ลประกอบการของธนาคารแต่ละ

แห่งแตกต่างกนัตามไปดว้ย ซ่ึงการคน้ควา้และวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํเพ่ือศึกษาปัจจยัแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของเงินทุน

ท่ีมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย โดยนาํปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาจากสถิติ

การเกบ็รวบรวมเป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากธนาคารแห่งประเทศไทย จากงบแสดงฐานะทางการเงินในอดีต รายไตรมาส 

เป็นเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี 2542 – 2557 และใชวิ้ธีการคาํนวณดว้ยสมการถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรตามท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย ์ โดยผลจากการวิจยัพบวา่ แหล่งท่ีมาเงินทุนจากเงินฝากมีผลต่อ

กาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.01 ส่วนแหล่งใช้ไปของ

เงินทุนจากมีปัจจยัเงินสด มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยั เงินใหสิ้นเช่ือ และ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

คาํสาํคัญ : กาํไรสุทธิ, แหล่งท่ีมาของเงินทุน, แหล่งใช้ไปของเงินทุน, ธนาคารพาณิชย์ 

Abstract 

 Commercial Banks have a high turnover in every year. However the other commercial banks have different 

in policy and financial structures. The object of this research is to examine the determinants between source - use 

of funds and net profit (loss) of commercial banks registered in Thailand. So this research used the secondary data 

around quarter of  year 1998 - 2014 from the Bank of Thailand to calculate with multiple regression analysis to find 

the relationships that affect to net profit of the commercial banks. The results of the research showed. Sources of 

funds from deposits affecting to net profit of commercial banks registered in Thailand.  Used of funds from cash, 

loans and allowance for doubtful debt affecting to net profit (loss) of commercial banks. 

Keywords: Net Profit, Source of Funds, Used of Funds, Commercial Banks registered in Thailand. 
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1. บทนํา 

 

ธุรกิจสถาบนัการเงิน เป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงในแต่ละปี ซ่ึงในแต่สถาบนัการเงินต่างๆ มีนโยบายท่ี

ใช้ในการดาํเนินธุรกิจรวมถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีต่างกนั ส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคารแต่ละแห่ง

แตกต่างกนัตามไปดว้ย  ทั้งน้ีในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยท่ี์ดาํเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมีจาํนวน 29 ธนาคาร เป็น

ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนภายในประเทศ 17 ธนาคาร และเป็นธนาคารพาณิชยข์องต่างชาติท่ีเขา้มาเปิดสาขาใน

ประเทศไทยจาํนวน 12 ธนาคาร แต่จากผลการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบในประเทศไทย ในรอบ

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 พบวา่มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงในปีกาํไรสุทธิปี 2557 

นั้น ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทั้งระบบมีกาํไรสุทธิรวมกนัมากกว่าแสนลา้นบาท แต่เม่ือพิจารณาถึงระดบั

ความสาํคญัของตวัแปรแต่ละตวัในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยตรวจสอบจากลาํดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมี

สดัส่วนทางการเงินจาก Common Size Ratio ท่ีมีค่ามากกวา่ 1% แลว้ จะพบวา่มีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

กาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในงบแสดง

ฐานทะทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

นิชชาภัทร  มิรังคะ (2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์

ไทยหลังจากเกิดวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่าการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั อตัราดอกเบ้ียการซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล ความเส่ียงจากการใหกู้ ้และปริมาณ

เงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย ์แต่ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือมีความสัมพนัธ์กบัการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องในทิศ

ทางตรงขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

มณฑล  จันทเมฆวิสัย (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ไทย ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ : GDP 

อตัราดอกเบ้ีย และจาํนวนสาขามีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในธนาคารขนาดใหญ่นั้น

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารมากท่ีสุดในทิศทาง

เดียวกนั ส่วนธนาคารขนาดกลางปัจจยัท่ีมีผลต่อเงินฝากมากท่ีสุดคือจาํนวนสาขาและผลิตภณัฑ์มวลรวมของ

ประเทศ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และธนาคารขนาดเล็ก คือ จาํนวนสาขา มีผลต่อเงินฝากมากท่ีสุด 

รองลงมาคือผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

Mohamed  Goaied, (2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัของส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิท่ีมีผลต่อกาํไรของธนาคาร

พาณิชยโ์ดยใชก้รณีศึกษาจากประเทศตูนีเซีย โดยมีการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัประมาณ 20 ปี ซ่ึงจากการวิจยัระบุว่า

หลงัจากท่ีมีการเปิดเสรีในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงปี ค.ศ.1980 – 2000 ส่งผลใหธ้นาคาร
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พาณิชยมี์อตัราผลกาํไรเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ ผลจากการวิจัยสรุปว่าอตัราดอกเบ้ียรับสุทธิมีผลต่อกาํไรของ

ธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั 

รัชนี  พรสกุลวดี (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ผลกระทบของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มีผลต่อความสามารถ

ในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า อตัราส่วนของหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได,้ ดอกเบ้ีย

รับสุทธิ, สินทรัพยร์วม, อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และ ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบักาํไรของธนาคารในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญั ทั้งน้ีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดจ้ะ

ส่งผลต่อการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงจะส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยลดลง  

นันทพร  บํ้าสันเทียะ (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่ จาํนวน 4 ธนาคาร ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคาร มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัต่อ อตัราส่วนของรายไดร้วมต่อจาํนวนพนักงาน, อตัราส่วนของรายไดร้วมต่อ

จาํนวนสาขา, อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี แต่อตัราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ส่วน

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อรายไดร้วม, อตัราส่วนของหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของการใหสิ้น, อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน มีความสมัพนัธ์ตรงขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั   

ธนพล  เกียวประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับ แหล่งเงินทุนของสินเช่ือท่ีมีผลต่อกาํไรของธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคาร ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากและเงินกูย้ืมของธนาคารพาณิชย ์

จะส่งผลต่อกาํไรของธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั แต่ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในดา้นของปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 1 เปอร์เซ็นต์ จะทาํให้กาํไรของธนาคารพาณิชยใ์นระบบเพ่ิมข้ึน 0.422 เปอร์เซ็นต์ ใน

ทิศทางเดียวกนั และการเปล่ียนแปลงในดา้นของปริมาณเงินกูข้องธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 1 เปอร์เซ็นต ์จะทาํให้

กาํไรของธนาคารพาณิชยใ์นระบบเพ่ิมข้ึน 0.287 เปอร์เซ็นต ์นยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งต่อปัจจยัท่ีผูจ้ดัทาํไดน้าํมาใชใ้น

การวิจยัในคร้ังน้ี 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิจยัคร้ังน้ี นาํขอ้มูลประเภททุติยภูมิท่ีมีการรวบรวมทางสถิติทางการเงินในอดีต ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการ

คาํนวณคร้ังน้ีมาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ

ไทย เป็นรายไตรมาส ยอ้นหลงั 16 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2557 รวม 64 ไตรมาส 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณคร้ังน้ี นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมของธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนภายในประเทศโดยไม่เจาะจงประเภทและขนาดของของธนาคาร โดยมี Website ในการหาขอ้มูล คือ 

www.bot.or.th ของธนาคารแห่งประเทศไทย มาใชใ้นการคาํนวณ 

 

http://www.bot.or.th/
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ตารางที่  1  แสดงขั้นตอนและค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นท่ี รายละเอียด รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1 ตรวจสอบค่าสถิติเชิงพรรณนา - ตรวจสอบดูค่าสถิติเบ้ืองตน้ เช่น ค่ากลาง, ค่าความเบ,้ ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2 ตรวจสอบค่าสถิติเชิงอนุมาน 

- ค่าความผนัผวนของขอ้มูล (Unit Root) 

- ทิศทางของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

- ตรวจสอบค่าความผนัผวนของตวัแปรตน้ไม่เกิน 5%  

- ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามว่ามี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางใด 

3 คัดเลือกตัวแปรต้นโดยตรวจสอบความสัมพันธ์

กนัเองของตวัแปรตน้  

- คดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่า Correlation อยูใ่นช่วง -0.8 ถึง 0.8 

- คดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่า VIF ไม่เกิน 10 

4 คาํนวณดว้ยสมการถดถอย Multiple Regression นาํตวัแปรทั้ง 2 กลุ่ม คาํนวณดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 

5 การทดสอบความแปรปรวน 

- ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน  

- ค่าความสมัพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน 

- การแกไ้ขสมการหากพบค่าความคลาดเคล่ือน 

-  ทดสอบด้วย Heteroskedasticity Test  และ Auto Correlation 

เพ่ือดูผลการคาํนวณวา่มีค่าความคลาดเคล่ือนเกิน 5% หรือไม่ 

- แกไ้ขสมการหากพบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนเกิน 5% เม่ือมีค่า 

Heteroskedasticity แก้ไขด้วย White เม่ือมีค่า Auto Correlation 

แกไ้ขดว้ย Hac (Newey West) 

6 สร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัตวัแปรตาม และสรุปผลการศึกษา 

 

- ส ร้ า งสมกา ร เส้นตรง  โดยพิจา รณา เฉพา ะตัวแป ร ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ 95% โดยนาํผลท่ี

ได้จากการคํานวณทั้ ง Coefficient, Standard Error,  มาเขียน

สมการทั้ง 2 เสน้และสรุปผลการศึกษา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการคาํนวณเพ่ือหาค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของ

ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิมาคาํนวณด้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression) ซ่ึงจะใชโ้ปรแกรมทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการคาํนวณ ทั้งน้ีก่อนนาํตวัแปรไปใช้ในการ

คาํนวณ ตอ้งตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแปรท่ีนาํไปใช ้ซ่ึงมีผลการคาํนวณ  ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 2 สรุปผลการคาํนวณค่า Correlation ของตวัแปรแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 DPT IML BOR OLA IPSC RE PROFIT 

DPT 1 0.90125 0.586991 0.350889 0.077677 0.949842 0.594414 

IML 0.90125 1 0.53529 0.184657 -0.13327 0.932072 0.451337 

BOR 0.586991 0.53529 1 0.635351 0.293186 0.698494 0.384445 

OLA 0.350889 0.184657 0.635351 1 0.607287 0.400989 0.262322 

IPSC 0.077677 -0.13327 0.293186 0.293186 1 0.067356 -0.02437 

RE 0.949842 0.932072 0.698494 0.698494 0.067356 1 0.490165 

PROFIT 0.594414 0.451337 0.384445 0.384443 -0.02437 0.490165 1 
 

 

 

 

 Mean Median Max. Min. Std. Dev 

ตวัแปรตาม      

 Profit 15,341.83    21,631.5 79,834 -109,163 34,424.78 

 ตวัแปรต้น      

    - แหล่งท่ีมาของเงินทุน     

DPT 6,571,474 6,518,477 10,929,902 4,392,106 1,787,886 

IML 500,496.8 409,998 1,130,501 144,286 429,512.1 

BOR 626,773.9 565,010.5 1,730,516 124,384 287,679.8 

OLA 254,112.4 218,238.5 723,882.0 80,768.0 156,048.9 

IPSC 474,114 415,847 804,341 297,693 138,445.5 

RE 128,407.9 947,81.5 864,488 -413,360 353,695.6 

    - แหล่งใชไ้ปของเงินทุน     

CASH 130,208.3    126,814 315,040 44,127 62,383.28 

IMA 1060,923      1,060,288 1,834,459 336,117 426,515.2 

NIS 1,270,589      1,331,578 1,916,223 381,459 441,690.6 

LOAN 6,143,747      5,834,102 10,469,467 3,346,013 2,015,348 

ADD 358,606.3      306,219.5 764,351 207,998 124,987.2 

    PE 146,982.7      147,084 171,888 125,096 16,386.07 
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 ตารางที่ 3 สรุปผลการคาํนวณค่า Correlation ของตวัแปรแหล่งใชไ้ปของเงินทุน 

 CASH IMA NIS LOAN ADD PE PROFIT 

CASH 1 0.699394 0.883272 0.931892 -0.43849 0.891572 0.527979 

IMA 0.699394 1 0.648018 0.735547 -0.489795 0.8469 0.544709 

NIS 0.883272 0.648018 1 0.864543 -0.56912 0.807861 0.633914 

LOAN 0.931892 0.735547 0.864543 1 -0.30033 0.933604 0.508711 

ADD -0.43849 -0.489795 -0.56912 -0.30033 1 -0.43072 -0.72996 

PE 0.891572 0.846900 0.807861 0.933604 -0.43072 1 0.496732 

PROFIT 0.527979 0.544709 0.633914 0.508711 -0.72996 0.496732 1 

สรุปตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

หลงัจากท่ีมีการตรวจสอบตัวแปรท่ีใช้ในการคาํนวณขา้งต้นแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multi Regression) และจะต้องใช้โปรแกรมทางสถิติในการคํานวณ ซ่ึงจะต้องทําการ

ประมวลผลตามสมมติฐาน 2 สมการ คือ 

สมการท่ี 1  : 

บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีมีผลต่อกาํไรของธนาคารพาณิชย ์

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = α + (β𝟏𝟏)DPT + (β𝟐𝟐)BOR +  (β𝟑𝟑)OLA + (β𝟒𝟒) IPSC 

โดยตวัแปรของสมการแต่ละตวักาํหนดให ้

 Profit =  กาํไรสุทธิ   DPT = เงินฝาก 

  BOR = เงินกู ้    OLA = หน้ีสินอ่ืนๆ 

IPSC = ทุนชาํระแลว้   α = ค่าคงท่ี 

 β1- β5 = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ 

สมการท่ี 2  : 

บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ของแหล่งใชไ้ปของเงินทุนท่ีมีผลต่อกาํไรของธนาคารพาณิชย ์

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = α + (β𝟏𝟏) CASH + (β𝟐𝟐)IMA + (β𝟑𝟑)LOAN + (β𝟒𝟒) ADD  

โดยตวัแปรของสมการแต่ละตวักาํหนดให ้

Profit =  กาํไรสุทธิ   CASH   = เงินสด 

LOAN = เงินใหสิ้นเช่ือ   ADD = ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 IMA = รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1637 
 

 β1- β4 = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ α = ค่าคงท่ี  

   

4.1. ปัจจยัแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย ์จากผลการคาํนวณ พบว่านํ้ าหนกั

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคาร เป็นไปตามสมการ ดงัน้ี 

Profit     = -43002.74  + 0.010464***(DPT) + 0.000523(BOR) +  

 

 0.038120 (OLA)  -  0.043108 (IPSC)  

 

จากสมการขา้งตน้ สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

เงินฝาก : DPT จากสมการขา้งตน้พบว่า ค่า Probability ของตวัแปร DPT มีค่าเท่ากบั 0.0005 นอ้ยกว่า 0.01 

หมายความวา่ ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย  ซ่ึงบ่ง

บอกไดว้่า เม่ือเงินฝาก เปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท จะทาํใหก้าํไรสุทธิ ของธนาคารเปล่ียนแปลงไป 0.032229 ลา้น

บาท ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01  

 เงินกู้ : BOR  จากสมการขา้งตน้พบว่า ค่า Probability ของตวัแปร BOR มีค่าเท่ากบั 0.9509 มากกว่า 0.05 

ซ่ึงหมายความวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 

หนีสิ้นอ่ืนๆ : OLA  จากสมการขา้งตน้พบว่า ค่า Probability ของตวัแปร OLA มีค่าเท่ากบั 0.3218 มากกว่า 

0.05 ซ่ึงหมายความวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 

ทุนชําระแล้ว : IPSC  จากสมการขา้งตน้พบวา่ ค่า Probability ของตวัแปร OLA มีค่าเท่ากบั 0.1595 มากกว่า 

0.05 ซ่ึงหมายความวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 

จากผลการคาํนวณขา้งตน้ พบว่า ปริมาณเงินฝาก มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศไทยเพียงปัจจยัเดียว ท่ีระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.01 ซ่ึงสมการท่ีไดจ้ากการคาํนวณขา้งตน้มีค่า R Square 

เท่ากบั 37.55% ค่า Adjust R-Square เท่ากบั 33.27% 

 4.2. ปัจจัยแหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย ์จากผลการคาํนวณ พบว่า

นํ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคาร เป็นไปตามสมการ ดงัน้ี 

Profit     = -45018.76** - 0.254994**(CASH) - 0.003249(IMA) +    

 

      0.012822***(LOAN)  -  0.200231***(ADD)  

 

 

 

(0.061859) 

(-1.490651) 

(3.678797) 

(-1.424673) 

(0.999251) 

(-5.467897) 

(2.24609) (-2.411039) 

(4.231828) 

(-0.239531) 
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เงินสด : CASH  จากสมการขา้งตน้พบว่า ค่า Probability ของตวัแปร CASH มีค่าเท่ากบั 0.0190 นอ้ยกว่า 

0.05 หมายความว่า ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย 

ซ่ึงบ่งบอกวา่ เม่ือเงินสด เปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท จะทาํใหก้าํไรสุทธิ ของธนาคารเปล่ียนแปลงไป 0.254994 ลา้น

บาท ในทิศทางตรงขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  

 รายการระหว่างธนาคาร(สินทรัพย์) : IMA  จากสมการขา้งตน้พบว่า ค่า Probability ของตวัแปร IMA มีค่า

เท่ากบั 0.8115 มากกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน

ในประเทศไทย 

 เงนิให้สินเช่ือ : LOAN  จากสมการขา้งตน้พบวา่ ค่า Probability ของตวัแปร LOAN มีค่าเท่ากบั 0.0001 นอ้ย

กว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ

ไทย ซ่ึงบ่งบอกว่าเม่ือเงินให้สินเช่ือ เปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท จะทาํให้กาํไรสุทธิ ของธนาคารเปล่ียนแปลงไป 

0.012822 ลา้นบาท ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01  

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ : ADD  จากสมการขา้งตน้พบวา่ ค่า Probability ของตวัแปร ADD มีค่าเท่ากบั 0.0000 

น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ซ่ึงบ่งบอกว่าเม่ือค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาท จะทาํให้กาํไรสุทธิของธนาคาร

เปล่ียนแปลง 0.200231 ลา้นบาท ในทิศตรงขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01  

จากผลการคาํนวณขา้งตน้ พบว่า ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 ปัจจยัเงินใหสิ้นเช่ือ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมี

ความสมัพนัธ์กบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย และ ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ปริมาณ

เงินสด มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย โดยท่ีปัจจยัรายการระหว่างธนาคาร 

(สินทรัพย)์ ไม่มีผลกบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงสมการท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

ขา้งตน้มีค่า R Square เท่ากบั 64.65% ค่า Adjust R-Square เท่ากบั 62.26% 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะในการนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชไ้ด ้ดงัน้ี 

 5.1. ปัจจยัแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย ์จากผลการคาํนวณ พบวา่ ปริมาณ

เงินฝากเป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ดงันั้นผูบ้ริหารควร

พิจารณาปัจจยัเงินฝาก เพ่ือเพ่ิมกาํไรสุทธิใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์

 เงนิฝาก (DPT) จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ปริมาณเงินฝากในช่วงเวลาท่ีศึกษาปี 2542 – 2557 มีผล

ต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพล  เกียวประเสริฐ หลกัเกณฑข์องโครงสร้างเงินทุน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์หล่งท่ีมาของ

เงินทุนของธนาคารพาณิชยท่ี์กล่าววา่ เงินฝากเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดของธนาคาร เม่ือธนาคารมีตน้ทุน

ทางการเงินตํ่า จะทาํให้ธนาคารมีค่าใชจ่้ายจากดอกเบ้ียจ่ายลดลง รวมทั้งหากธนาคารสามารถระดมเงินฝากจาก
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ภายนอกเพ่ิมข้ึน จะทาํใหธ้นาคารมีเงินทุนเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีเงินทุนในการให้สินเช่ือ

และลงทุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหธ้นาคารมีกาํไรสุทธิมากข้ึนตามไปดว้ย 

 5.2. ปัจจัยแหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีมีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชย ์จากผลการคาํนวณ พบว่า 

ปริมาณเงินสด, เงินให้สินเช่ือและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีความสัมพนัธ์กบักาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จด

ทะเบียนในประเทศไทย ดงันั้นผูบ้ริหารควรพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ี เพ่ือเพ่ิมกาํไรสุทธิใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์

เงนิสด (CASH) จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ปริมาณเงินสด ในช่วงเวลาท่ีศึกษาปี 2542 – 2557 มีผล

ต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนัยสําคญั ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิชชาภทัร  มิรังคะ และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงสภาพ

คล่องของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเงินสด คือเงินท่ียงัมิได้นําไปจัดหาประโยชน์ การเก็บเงินสดไวก้ับธนาคารไม่

ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน และเงินสดยงัมีตน้ทุนทางการเงิน เม่ือมีปริมาณเงินสดมากข้ึนจึงทาํให้กาํไรสุทธิของ

ธนาคารพาณิชยล์ดลง 

ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคาร(LOAN) จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของ

ธนาคารในช่วงเวลาท่ีศึกษาปี 2542 – 2557 มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวลัยภ์าทิพย ์ ดว้งหร่าย  

และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์กล่าวคือ เม่ือมีการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ธนาคาร

พาณิชยจ์ะมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหก้าํไรสุทธิของธนาคารเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  

ปริมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ADD) จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปริมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ในช่วงเวลาท่ีศึกษาปี 2542 – 2557 มีผลต่อกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ในทิศ

ทางตรงขา้มกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี  พรสกุลวดี และสุปรีญา  

สระบวัรวมไปถึงหลกัเกณฑข์องแหล่งใชไ้ปของธนาคารพาณิชย ์และทฤษฎีการดาํรงสภาพคล่องของธนาคาร ซ่ึง

ธนาคารจะตอ้งสาํรองเงินจากอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) เพ่ิมข้ึนหากพบวา่มีสินทรัพยเ์ส่ียง

เพ่ิมข้ึน  การหมายความว่า เม่ือปริมาณเงินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเกิดจากการตั้งสาํรองเงินค่าเผื่อหน้ีเสียจากการ

ใหสิ้นเช่ือเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหก้าํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยล์ดลง  

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

 เพ่ือเพ่ิมปริมาณกาํไรสุทธิ ธนาคารพาณิชยค์วรมีมาตรการในการเพ่ิมปริมาณเงินฝากโดยอาจใชโ้ปรโมชัน่

เพ่ือดึงดูดเงินฝากจากลูกคา้ใหม้ากข้ึน รวมทั้งธนาคารควรลดปริมาณเงินสดลงโดยนาํเงินไปใชใ้นการใหสิ้นเช่ือเพ่ือ

เพ่ิมรายไดใ้หก้บัธนาคารพาณิชย ์และควรมีมาตรการในการดูแลควบคุมลูกหน้ีใหไ้ม่เกิดการผิดนดัชาํระหน้ีซ่ึงอาจ

ทาํให้ธนาคารตั้งมีการตั้งสํารองหน้ีสูญเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเม่ือธนาคารมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีรายจ่ายลดลงจะส่งผลให้กาํไร

สุทธิของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนไปดว้ย 
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 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

2.1.ปริมาณขอ้มูลท่ีใช ้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณคร้ังน้ี มีขอ้จาํกดัในการจดัเก็บขอ้มูล อนัเน่ืองมาจากการ

จดัเกบ็ขอ้มูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ิมทาํการจดัเกบ็ฐานขอ้มูลรายไตรมาสเม่ือปี 2542  

2.2. ปัจจยัอ่ืนท่ีใชใ้นการคาํนวณ การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลรวมของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ

ไทยเท่านั้น ซ่ึงการใชข้อ้มูลรวมท่ีไม่สามารถบ่งบอกถึงนโยบายการดาํเนินงานของแต่ละธนาคาร 
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีต่อฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

Accounting Policies and the Effects of Deferred Tax on Financial Position and 

Performance of Companies listed on the Stock Exchange of Thailand,  

Energy and Utilities Sector 

สุภาพร  จะเร1 และ  กติติมา  อคัรนุพงศ์2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี ท่ีทาํให้เกิดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้และผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค จาํนวน 31 บริษทั   ผลการศึกษาพบวา่ การบนัทึกบญัชีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนใหญ่ 

เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากรายการท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ มากท่ีสุด ซ่ึงการบนัทึกบญัชีภาษีเงินได ้   รอการตดับญัชีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วน  หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่

ไม่มีผลกระทบต่ออตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม นอกจากน้ี การศึกษาเก่ียวกบัรายจ่ายจากการสํารวจและการ

ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ พบว่า ไม่มีบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีว่าเกิดจาก

รายจ่ายจากการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่   

Abstract 

 The objectives of this independent study are to investigate the temporary differences between the book 

value of asset or liabilities recognized in the Statements of Financial position and the tax carrying values which 

generate the deferred tax according to TAS 12 (revised 2012) Income taxes, and the effects of deferred tax on 

financial position and performance of companies listed on the Stock Exchange of Thailand, 31 companies of Energy 

and Utilities sector. The results the largest component of deferred tax assets for Energy and Utilities sector is 

Accumulated Tax Loss Carryforwards. The largest component of deferred tax liabilities is Property, Plant & 

Equipment. And the indicate that the recognition of deferred tax significantly affects to the Return on Assets (ROA), 

Debt-Assets ratio and Debt-Equity ratio had statistical significance to the deferred tax but non effected to Total 

Assets Turnover. In addition, none of the listed companies disclose the deferred tax have recognized due to the 

Exploration and Evaluation expenditures. 
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บทนํา 

 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ท่ีให้ความสําคัญกับผลแตกต่าง

ชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนจาก ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัฐานภาษี โดยกิจการตอ้งรับรู้

รายการผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว เป็นรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี เพ่ือนาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิทางภาษีในงวดอนาคต จากการรับรู้รายการดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินและ ผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนฯ หมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค มีมูลค่าตลาดของดชันีหุน้รวมทั้งหมวดธุรกิจ สูงเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากหมวดธุรกิจขนส่ง และโลจิ

สติกส์ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ซ่ึงถือว่าหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคมีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัต่อการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษทัใน

หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคมีสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะรายการเฉพาะ ซ่ึงมีวิธีการรับรู้และการวดัมูลค่า

ตน้ทุนของสินทรัพยบ์างรายการท่ีต่างออกไปจากหมวดธุรกิจอ่ืน จากการจดัเก็บขอ้มูลภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค รับรู้ภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีไวเ้ป็นหน้ีสินมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีบนัทึกไวท้างดา้นสินทรัพย ์โดยบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี ประมาณ 0.89% ในขณะท่ีบนัทึกไวเ้ป็น หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสูงถึง 3.19% ต่อสินทรัพยร์วม 

หรือคิดเป็น 6.17% ของหน้ีสินรวม แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของภาษีเงินไดท่ี้บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต โดย

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลแตกต่างชัว่คราวท่ีทาํใหเ้กิดรายการสินทรัพยห์น้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ตามท่ีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้กาํหนดไว ้และศึกษา

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่องบแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และเพ่ือศึกษานโยบายการ

บญัชีท่ีเก่ียวกบัรายจ่ายในการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 

6 เร่ือง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร

สามารถใชใ้นการวางแผนภาษี เพ่ือลดผลกระทบของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานท่ีแท้จริงของบริษทัท่ีนาํมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) มาถือปฏิบติั เพ่ือใช้

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน เพ่ือเป็นแนวทางและขอ้มูลใหก้บัสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ ในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เ ร่ือง ภาษีเงินได้ ในอนาคต และ

กรมสรรพากรใชเ้ป็นแนวทางในการประมาณการรายไดภ้าษีเงินไดข้องกรมสรรพากร ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต 

จากการบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทั 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษเีงนิได้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2555) ไดร้ะบุว่า มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมี

สาระสาํคญั คือ การกาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับภาษีเงินได ้ซ่ึงกาํหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึกผลกระทบทาง

ภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน ทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคต หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือจะตอ้งจ่ายชาํระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินในอนาคต จะมีผลทาํให้

ภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง กิจการต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี  นอกจากน้ี

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไดใ้หค้วามสาํคญัของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน ระหวา่ง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยกาํหนดให้รับรู้ผลแตกต่าง
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ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี(หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแลว้แต่กรณี) 

เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ หรือมีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือว่าจะไดรั้บประโยชน์(หรือเสียประโยชน์) ในอนาคต  

โดยมาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลการกระทบยอด ระหว่างผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี

ใช ้กบัจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินได ้หรือการกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีใชก้บัอตัราถวั

เฉล่ียท่ีแทจ้ริง กิจการตอ้งเลือกเปิดเผยในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือทั้งสองรูปแบบ 

 2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 6 เร่ือง การสํารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2552) ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการรายงานทางการเงิน ของการสาํรวจและการประเมิน

ค่าแหล่งทรัพยากรแร่ โดยกาํหนดการรับรู้รายการสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากการสาํรวจและการประเมินมูลค่าทรัพยากร

แร่โดยใชร้าคาทุน และรวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไวเ้ป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ย โดยพิจารณาจากระดบัของความ

เก่ียวข้องกับการสํารวจและการประเมินค่าอย่างเฉพาะเจาะจง ตวัอย่าง เช่น การได้มาซ่ึงสิทธิในการสํารวจ 

การศึกษาดา้นธรณีวิทยา การขดุเจาะ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินทางเทคนิค เพ่ือความเป็นไปไดใ้นการ

นาํทรัพยากรแร่มาใชใ้นเชิงพาณิชย ์แต่ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งทรัพยากรแร่ และค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดก่อนการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ หรือหลงัจากท่ีไดมี้การพิสูจนแ์ลว้ถึงความเป็นไปไดใ้นการ

นาํเอาทรัพยากรแร่มาใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2555) ไดก้าํหนดวิธีการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ให้

สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และหากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยม์ากกวา่มูลค่าท่ีไดรั้บคืน กิจการตอ้งรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น โดยมีสาระสําคญัในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึง

หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย ์หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจาก

การใช้แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า และการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่แน่นอน โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน โดยไม่ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีว่าจะ

เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ เป็นประจาํทุกปี และกิจการตอ้งบนัทึกลดมูลค่าของสินทรัพยล์ง ใหเ้ท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี และรับรู้ส่วนท่ีลดลงเป็น ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 4. หลกัการคํานวณกาํไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร (2554) 

 มาตรา 65 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิในการ

คาํนวณจากรายไดท่ี้เกิดจากการดาํเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี หกัดว้ยรายจ่ายท่ีระบุไวต้ามเง่ือนไข

ของมาตรา 65 ทวิ และรายจ่ายตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตรี แมว้า่จะยงัไม่ไดรั้บ หรือจ่ายชาํระเงินภายในรอบระยะเวลา

บญัชีนั้น มารวมคาํนวณเป็นกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

 5. วธีิการบัญชีเกีย่วกบัภาษเีงินได้ 

 สุธี คทวณิช (2554 , หน้า 111-121) ได้สรุปวิธีปฏิบัติทางบัญชี เก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เน่ืองมาจากมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยกล่าวคือ การรับรู้

มูลค่าทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี กบัฐานภาษีตามประมวลรัษฎากรไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นก่อนจะคาํนวณ

ภาษีเงินได ้จะตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี เป็นมูลค่าทางภาษีก่อน แลว้จึงนาํมาคูณกบัอตัราภาษี จากการไม่

สอดคลอ้งกนัของมาตรฐานการบญัชีและประมวลรัษฎากร จึงเป็นท่ีมาของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ของมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
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 6. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

 วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และคนอ่ืนๆ (2556, หนา้ 29-38) อธิบายถึงความหมาย วิธีการคาํนวณ และการ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินไวด้งัน้ี คือ เพ่ือขจดัปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเปรียบเทียบขอ้มูล ระหว่างบริษทัท่ีมีขนาด

ขององค์กรท่ีแตกต่างกัน จึงใช้วิธีการคาํนวณและเปรียบเทียบโดยการใช้อตัราส่วนทางการเงินมาช่วยในการ

วิเคราะห์ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลลพัธ์ของการหาอตัราส่วน โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการศึกษาคร้ังน้ี มีความหมายและวิธีการคาํนวณไวด้งัน้ี 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return of Assets : ROA) มีวธีิการคาํนวณไดด้งัน้ี  

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =  กาํไรสุทธิ           x 100     ( % ) 

                                                                                      สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

  อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) มีวธีิการคาํนวณไดด้งัน้ี 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม   =          ขายสุทธิ ( เท่า ) 

                                                                                      สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

 อตัราส่วนหน้ีสินรวม (Total Debt Ratio) มีวธีิการคาํนวณไดด้งัน้ี 

   อตัราส่วนหน้ีสินรวม   =       หน้ีสินรวม ( เท่า ) 

                                                                                    สินทรัพยร์วม 

 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt-Equity Ratio) มีวธีิการคาํนวณไดด้งัน้ี 

   อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =           หน้ีสินรวม ( เท่า ) 

                                                                                                             ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 อริศรา กาํจดัภยั (2554, หนา้ 48-53) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กบักาํไรสุทธิ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรตัว แปรอิสระ คือ อัตราการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และตวัแปรตาม คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของกาํไร

สุทธิ โดยผลการศึกษาพบวา่รายการท่ีทาํใหเ้กิดผลแตกต่างชัว่คราว ในการรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละอุตสาหกรรม และมีความหลากหลาย บางรายการจะ

เกิดข้ึนเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น รายการบางประเภทอาจก่อให้เกิดเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของอุตสาหกรรมหน่ึง แต่อาจเป็นรายการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในอีกอุตสาหกรรมหน่ึง อนั

เน่ืองมาจากกิจกรรม และลกัษณะของแต่ละอุตสาหกรรมท่ีมีไม่เหมือนกนั 

 วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์(2555, หนา้ 41-50) ไดศึ้กษาผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชีภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีมาถือปฏิบติั ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2538-2549 ผลจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้จากวิธีเจา้หน้ีภาษีเงินได ้เป็นวิธีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทาํให้

กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษทัจดทะเบียนหลายแห่งเพ่ิมข้ึน หรือมีขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมลดลงอยา่ง

เห็นไดช้ดั ผูบ้ริหารเห็นว่าการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาปฏิบติัทาํให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํ

เดินงานของบริษทั มีความเหมาะสมมากกว่า เพ่ือใหค่้าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน สัมพนัธ์กบั

กาํไรสุทธิทางบญัชี ตามหลกัการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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 กานดาพร  ค้าขา้ว (2555, หน้า 84-88) ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการสํารวจขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังาน ไดรั้บรู้มูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีคุณสมบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และทุกบริษทัไดมี้การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ต่อเม่ือ

สินทรัพยพ์ร้อมใหป้ระโยชน์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชง้าน และมีการระบุเกณฑใ์นการตดัจาํหน่ายไวอ้ย่าง

ชดัเจน 

 แก้วมณี อุทิรัมย์ (2557, หน้า 115-128) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับ

ผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET100) ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล กลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย

อย่างมีนยัสาํคญั กบัอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ อตัรากาํไรสุทธิกาํไรต่อหุน้ และอตัราผลตอบแทนจาก

เงินปันผล และทุกกลุ่มอุตสาหกรรมผลตอบแทนท่ีคาดหมายมีความสัมพนัธ์กบั อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตาม

บัญชี และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนอาจสามารถนําผลการวิเคราะห์หาค่า

ความสมัพนัธ์น้ี มาเป็นปัจจยัหลกัในการวิเคราะห์และพิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์

 กิตติมา อคัรนุพงศ ์และนิยะดา วิเศษบริสุทธ์ิ (2557, หนา้ 5-23) ไดศึ้กษานโยบายการบญัชีและผลกระทบ

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน ต่อบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ วิธีท่ีบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลือก คือ การคํานวณผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ

ผลประโยชน์พนกังาน และปรับกบักาํไรสะสมตน้งวดมากท่ีสุด ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนพบว่า อตัราส่วนท่ีสภาพหน้ีท่ี

กิจการรวมผลกระทบของภาระผูกพนัผลประโยชนข์องพนกังานมากกวา่อตัราส่วนท่ีเอาผลกระทบของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังานออกอย่างมีนยัสาํคญั และอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมข้ึน เม่ือเอาผลกระทบ

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ออก แสดงใหเ้ห็นถึงการบงัคบัใช ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ส่งผลกระทบต่อ

หน้ีสินและกาํไรของบริษทั และค่าใชจ่้ายและภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังาน มีความสมัพนัธ์กบัขนาดของ

ธุรกิจกบัจาํนวนพนกังานเช่นกนั 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจ

พลงังานและสาธารณูปโภค ผูศึ้กษาไดเ้ลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบแสดงฐานะ

การเงิน จากการเกบ็ขอ้มูลจากงบการเงิน มีจาํนวน 31 บริษทั 

 ตวัแปรในการศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ อตัราส่วนทางการเงินจาํนวนทั้งหมด 4 อตัราส่วน ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ี

คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  อตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อตัราส่วน 
การคาํนวณ 

ก่อนปรับผลกระทบ หลงัปรับผลกระทบ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

(Return on Assets, ROA) ( % ) 

  กาํไรสุทธิ  X  100

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

                          กาํไรสุทธิ                                       X 100 

 สินทรัพยร์วมเฉล่ีย – สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม 

(Total Assets Turnover) ( เท่า ) 

  ขายสุทธิ 

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

ขายสุทธิ 

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย – สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 

(Debt-Asset Ratio) ( เท่า ) 

หน้ีสินรวม 

สินทรัพยร์วม 

หน้ีสินรวม – หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยร์วม – สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ (Debt-Equity Ratio) ( เท่า ) 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

หน้ีสินรวม – หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช ้Paired Sample t-test (t-test for dependent sample) เพ่ือทาํการทดสอบ

ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงิน ประจาํปี 2557 ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 

the Social Science for Windows) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการศึกษานโยบายการบญัชีและผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภค เป็นขอ้มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) มีดงัน้ี 

 1. วิธีการตามแนวทางปฏิบติั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้และ

ขอ้กาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 2. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย            

หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ประจาํปี 2557 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษานโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีทาํใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2557 ของบริษทัจด

ทะเบียนในหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค จาํนวน 31 บริษทั และสรุปจาํนวนรายการทางการบญัชีท่ีทาํให้

เกิดภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณเป็นมูลค่าของรายการท่ีทาํใหเ้กิดผลแตกต่างชัว่คราว แสดงเป็นจาํนวน

เปอร์เซ็นต ์

2. ศึกษานโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การสาํรวจและ

การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ว่ามีบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง ไดรั้บ

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาใชท้ั้งหมดก่ีบริษทั วิธีปฏิบติัของบริษทั และการ

เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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3. นาํขอ้มูลภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สินทรัพย ์และหน้ีสินรวม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินมาหา

ค่าอตัราส่วนเบ้ืองตน้ เพ่ือวิเคราะห์วา่รายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นรายการ

ท่ีมีสัดส่วนสูงหรือไม่ เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวม และทําการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ของอตัราส่วน โดยการคาํนวณค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. คาํนวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน ในปี 2557 และทาํการวิเคราะห์

ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการคาํนวณค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของอตัราส่วน 

5. วิเคราะห์ผลกระทบของภาษีเงินได ้รอการต ัดบ ัญชี  ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

คาํนวณโดยการนาํตวัเลขของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีรวบรวมขอ้มูลมาหกัออกจากสินทรัพยร์วม และ

นาํหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มาหักออกจากหน้ีสินรวม และคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินใหม่ เพ่ือแสดง

อัตราส่วนท่ีมีการปรับผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และทําการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการคาํนวณค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราส่วน 

6. ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้โดยทาํการทดสอบ

สมมติฐานความแตกต่างระหว่าง อตัราส่วนท่ีคาํนวณก่อนและหลงัการปรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และใชก้าร

ทดสอบ   t-test กาํหนดระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 เป็นการทดสอบในรูปแบบของ Pair Sample One-Sided t-test เพ่ือ

เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนด 

ผลการศึกษา 

1. รายการทางการบัญชีที่ทําให้เกดิสินทรัพย์หรือหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี  

 จากการเก็บรวบรวมรายการท่ีบริษทัเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีมีการแสดงสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีจาํนวน 29 บริษทั และมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการทางบญัชีท่ีทาํ

ใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จาํนวน 9 บริษทั และไม่เปิดเผยรายการ

ทางบญัชีท่ีทาํใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จาํนวน 20 บริษทั โดยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

เกิดจากการผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินคา้ กาํไรท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีการแสดงไวใ้นงบ

แสดงฐานะการเงิน มีจาํนวน 19 บริษทั และมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการทางบญัชีท่ีทาํใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จาํนวน 4 บริษทั และไม่เปิดเผยรายการทางบญัชีท่ีทาํใหเ้กิดหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี จาํนวน 15 บริษทั โดยรายการทางบญัชีท่ีทาํใหเ้กิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบริษทั

เปิดเผยขอ้มูลไว ้คือ หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เกิดจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กาํไรท่ี

ยงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน และรายการบญัชีอ่ืนๆ 
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 2. การวเิคราะห์ผลกระทบของภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี ต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

 จากขอ้มูลภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของแต่ละบริษทั เม่ือนาํมาคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีคาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ก่อนและหลงัการปรับ

ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออกจากสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม สามารถแสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ของ

ทั้งหมวดธุรกิจไดด้งัน้ี  

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนทางการเงินก่อนและหลงัการปรับผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 ก่อนปรับผลกระทบ ก่อนปรับผลกระทบ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.39 2.37 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.67 0.67 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.49 0.48 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.19 1.17 

 การศึกษาผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค มีสมมติฐานแยง้ คือ 

 H1 : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมท่ีรวมผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตํ่ ากว่า อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเม่ือปรับผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก   

 H2 : อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมท่ีรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตํ่ากวา่ อตัราการหมุนของ

สินทรัพยร์วมเม่ือปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 H3 : อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมท่ีรวมผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี สูงกว่า อตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเม่ือปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 H4 : อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีรวมผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สูงกว่า 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก 

 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอตัราส่วนก่อนและหลงัการปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี และใชก้ารทดสอบ Pair Sample One-Sided t-test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ท่ี 0.05 ของแต่ละอตัราส่วนทางการเงิน แสดงไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1650 
 

 

ตารางที ่3  ผลการทดสอบ t-test ของความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วน t statistics Sig. (One tailed) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ -4.419 0.000 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม -1.476 0.075 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 1.751 0.045 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.460 0.001 

จากตารางท่ี 3 สรุปผลการคาํนวณหาค่า Pair Sample One-Sided t-test ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ก่อนและหลงัการปรับผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี พบว่าค่า P-

value (ค่า Sig) ของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์= 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี H1 หรือ

ผลการทดสอบแสดงว่า ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยก่์อนปรับมีค่านอ้ยกว่าหลงัปรับผลกระทบภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีออก หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ เม่ือมีการปรับภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีออก ทาํให้อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ค่า P-value (ค่า Sig) ของอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม = 0.075 มากกว่า 0.05 

เป็นการยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หรือผลการทดสอบแสดงวา่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มี

ผลกระทบต่ออตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม ค่า P-value (ค่า Sig) ของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม = 

0.045 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 หรือผลการทดสอบแสดงว่าอตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์

รวมก่อนปรับมีค่ามากกว่าหลงัปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เม่ือมีการ

ปรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีออก ทําให้อัตราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวมลดลง ค่า P-value (ค่า Sig) ของ

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = 0.001 น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 หรือแสดงว่า

ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นก่อนปรับมีค่ามากกว่าหลงัปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีออก หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เม่ือมีการปรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก ทาํใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีทาํให้เกิดรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เช่น ผล

ขาดทุนทางภาษียกมา ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน เป็นตน้ และรายการท่ี

ทาํให้เกิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เช่น  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และกาํไร    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน เป็นตน้ จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นงบแสดง

ฐานะการเงิน สามารถนาํมาวิเคราะห์ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยใชก้ารทดสอบ Pair Sample One-

Sided t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง ผลการทดสอบพบว่า ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลกระทบต่อ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่ไม่มีผลกระทบต่ออตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม และนอกจากน้ี ผลการศึกษา
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นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายจ่ายจากการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ พบวา่

ไม่มีบริษทัท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวา่เกิดจากรายจ่ายจากการสาํรวจและการประเมินค่า

แหล่งทรัพยากรแร่ มีเพียงการแสดงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกและวดัมูลค่าของรายจ่ายจากการสาํรวจและ

การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ท่ีบริษทันาํมาปฏิบติั 

 อภิปรายผล 

 1. วิธีการปฏิบติัของบริษทัเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เป็นผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัจะบนัทึกรายการท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์หรือเสีย

ประโยชน์จากรายการดงักล่าวในอนาคตเป็นไปตามท่ีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงิน

ได ้กาํหนด ซ่ึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัคาดว่าจะเกิดข้ึนและ

ทาํใหมี้ภาระผูกพนัในอนาคต บริษทัสามารถนาํไปเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิทางภาษีไดใ้นอนาคต หรือ

หน้ีสินภาษีเงินได ้ท่ีเป็นรายการรายไดห้รือประโยชน์ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต ซ่ึงบริษทัตอ้งนาํมาคาํนวณ

เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษี    

 2. รายการท่ีทาํให้เกิดภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของแต่ละบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค พบว่ามีความหลากหลาย บางรายการเกิดข้ึนเฉพาะบางบริษทั 

บางรายการเป็นรายการท่ีทาํใหเ้กิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัหน่ึง แต่อาจเป็นรายการท่ีทาํให้

เกิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทัอ่ืน เช่น รายการท่ีเกิดจากค่าเส่ือมราคา หรือค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์ แต่รายการส่วนใหญ่ท่ีทาํให้เกิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค คือ ผลขาดทุนทางภาษียกมา และรายการท่ีทาํ

ให้เกิดหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนใหญ่ คือ ผลแตกต่างท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า และการตีราคาสินทรัพย ์

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 3. ผลการทดสอบความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงิน โดยการทดสอบ Pair Sample One-Sided t-test 

พบว่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์

รวม และอตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทาํใหอ้ตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วมตํ่าลง ส่งผลถึงการแสดงประสิทธิภาพของความสามารถในการทาํกาํไรจากสินทรัพยข์องบริษทั

ลดลง เม่ือมีการปรับผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีออก ทาํให้สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของ

ความสามารถในการทาํกาํไรจากสินทรัพยไ์ดดี้ข้ึน ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีผลกบัอตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมหลงัจากมีการปรับผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก สะทอ้นให้เห็นถึง

ภาระหน้ีสินของบริษทัลดลง และผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีผลกบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น หลงัจากการปรับผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีออก สะทอ้นให้เห็นถึงสัดส่วนเงินลงทุนจาก

หน้ีสินลดลง โดยทั้งสองอตัราส่วนท่ีคาํนวณจากหน้ีสินรวมหกัดว้ยหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทาํใหผ้ลลพัธ์

ของอตัราส่วนลดลง เน่ืองจากมีการบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีมีมูลค่ารวมค่อนขา้งสูง แสดงใหเ้ห็น

ว่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค นอกจากน้ีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มี

ผลกระทบกบัอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค มีการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้   รอ
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การตดับญัชีไวใ้นมูลค่าท่ีน้อยมาก เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วมท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูง หลงัจากการปรับผลกระทบ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีออกจากสินทรัพยร์วม ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยร์วมน้อยมาก 

ส่งผลให้อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมก่อนและหลงัการปรับผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ผลการศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ กบัวิธีปฏิบติัและนโยบายการบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด

ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ไดมี้การปฏิบติัและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจและการ

ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนด และเน่ืองดว้ยบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค มีสินทรัพยส่์วนใหญ่ท่ีเป็นสินทรัพยจ์าก

การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ส่งผลทาํใหเ้กิดภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนใหญ่จึงเป็นผลมาก

จากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 จากการศึกษาจะพบว่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีมูลค่าค่อนขา้งสูง แสดงให้เห็นถึงมูลค่าภาษีท่ี

บริษัทต้องชําระในอนาคต และรายการส่วนใหญ่ท่ีทําให้เกิดหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงผูบ้ริหารควรใชข้อ้มูลน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ดงักล่าว และการศึกษาผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงผลท่ีไดพ้บว่า การบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน จึงเป็นขอ้สังเกตใหน้กัลงทุนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนเขา้ใจไดว้่า เพราะผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทาํใหฐ้านะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัเปล่ียนแปลงไป สภาวิชาชีพบญัชีฯ ควรกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมาและการ

คาํนวณมูลค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการทาํความเขา้ใจได้

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น  และกรมสรรพากร ควรใชข้อ้มูลสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นประโยชน์ในการคาดการณ์จํานวนภาษีท่ี

กรมสรรพากรจะไดรั้บในอนาคต และส่งผลใหก้รมสรรพากรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีเพ่ิมมากข้ึน     

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษานโยบายการบญัชีและผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ผู ้

ศึกษาสามารถขยายผลการศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลกระทบของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อบริษทัจดทะเบียน

ในหมวดธุรกิจอ่ืน และสามารถศึกษาหมวดธุรกิจพลงังานโดยเปรียบเทียบหลายๆ ปี 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อนโยบายเงนิปันผล 

Revisiting the determinants of Dividend Payout Ratios 

ไพศาล วเิศษบุญลือ1 และ ผศ. ดร. ลลติา หงส์รัตนวงศ์2 

Paisarn Wisetbunloe and Dr. Lalita Hongratanawong 

  

 บทคดัย่อ  
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายเงินปันผลของกลุ่มบริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 16 บริษทั โดยเคร่ืองมือทางสถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว ่างตวัแปร  (Multicollinearity) กา รทดสอบปัญหาความแปรปรวนค่าความคลาดเคลื ่อนไม่คงที่ 

(Heteroskedasticity) และปัญหาอตัสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ท่ีมีความแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัพบว่ามี 4 จาก 9 ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อนโยบายเงินปันผลไดแ้ก่ 

คณะกรรมการอิสระส่วนกรรมการทั้งหมด กาํไรสะสมส่วนสินทรัพยร์วม กาํไรสุทธิประจาํปียกกาํลงัสอง 

ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม ซ่ึงนักลงทุนสามารถใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นเกณฑแ์ละองค์ประกอบเบ้ืองตน้ในการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้
 

คาํสาํคัญ: เงินปันผล, ปัจจัย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

Abstract 

 

The objective of independent subject matter of dividend policy for the property development industry 

in the list of Stock Exchange of Thailand. This study uses statistical technique including Descriptive statistics, 

Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation, and Multiple regression analysis to analyze the determinants 

at statistical significance from zero at 95 percent. The results reveal that there are 4 of 9 determinants that affect the 

dividend policy which are total non-executive directors divided by total directors, aggregate earning divided by 

total assets, the square of net profit, the logarithm of total assets. Therefore, the investors can use this information 

as primary consideration and decision to invest. 

Keywords: Dividends 1, Determinants, Property Development 
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1. บทนํา 

 

    เงินปันผล หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรท่ีบริษทัจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือเป็นการตอบแทนเงินท่ีผูถื้อหุ้นได้

นาํมาลงทุนในบริษทัตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนถืออยู่ การจ่ายเงินปันผลอาจทาํไดห้ลายลกัษณะคือ เงินสด

ปันผล สินทรัพยปั์นผล เอกสารแสดงหน้ีสินของบริษทั หรือเป็นหุน้ผลกไ็ด ้ซ่ึงมูลค่าของเงินปันผลและจาํนวนคร้ัง

ในการจ่ายเงินปันผลมกัข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทั ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริษทั 

รวมถึงความตอ้งการใชเ้งินทุนในการขยายดาํเนินงาน ภาระผูกพนัในการชาํระหน้ี ตลอดจนการจดัซ้ือสินทรัพยท์ั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต สําหรับขอบเขตของการศึกษาใช้ขอ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 โดยประชากรท่ีจะศึกษาคือ กลุ่มบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 16 

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่รวมถึงบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น ส่วนตวัแปรท่ีจะศึกษาจะประกอบ

ไปดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรตน้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กาํไรสะสมส่วนสินทรัพยร์วม กาํไร

สุทธิประจาํปียกกาํลงัสอง ราคาหุน้ส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น ภาษีเงินไดส่้วนกาํไรก่อนหักภาษี หน้ีสินรวมส่วน

สินทรัพยร์วม จาํนวนคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระส่วนกรรมการทั้งหมด หน้ีสินรวมส่วนสินทรัพยร์วม 

ตรวจสอบบญัชีโดย 4 บริษทัใหญ่หรือไม่ และตวัแปรตามไดแ้ก่ อตัราการจ่ายเงินปันผล 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

    เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อนโยบายเงินปันผลของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

    กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษา มีดงัน้ี 

    ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) อธิบายว่าราคาหุน้ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายเงิน

ปันผล แต่เพ่ือเป็นเพียงการส่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลอาจจะเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต แต่

อยา่งไรกต็ามเงินปันผลนั้นยงัมีขอ้มูลภายในอ่ืนอีกท่ีผูจ้ดัการทราบแต่ผูถื้อหุน้ไม่ทราบ ดงันั้นหากมีการส่งสัญญาณ

ว่าบริษทัจะมีกาํไรเพ่ิมข้ึนในอนาคต (ข่าวดี) การประกาศจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้นราคาหุ้นจะตอบสนองในเชิงบวก แต่ในทางกลบักนัหากบริษทัคาดการณ์ว่าผลประกอบการไม่ดี (ข่าวร้าย) 

การประกาศจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลง ดงันั้นราคาหุน้อาจตอบสนองในเชิงลบ 

    ทฤษฎี bird-in-hand อธิบายวา่นกัลงทุนยินดีท่ีจะไดรั้บเงินปันผลมากกวา่กาํไรจากการขายหุน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลจะมีความแน่นอนในกระแสเงินสดและความเส่ียงนอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนจากกาํไร

ราคาหุน้ท่ีคาดว่าจะสูงข้ึนและไดรั้บในอนาคต ดงันั้นนกัลงทุนจึงชอบเงินปันผลในอตัราสูงเพราะเช่ือว่าจะทาํให้

ราคาหุน้สูงข้ึนตามไปดว้ย Gardon (1963) และ Lintner (1962) แต่ดว้ยขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนและเปิดเผยอย่าง
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สมบูรณ์ เงินปันผลจึงไม่สามารถวดัมูลค่าไดจ้ากกาํไรสะสมเพียงอยา่งเดียว และการเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลนั้น

อาจเป็นเพียงการท่ีบริษทัตอ้งการแค่เพ่ิมมูลค่าของบริษทั    Jensen-1986 อธิบายทฤษฎีของกระแสเงินสดว่าเงินท่ี

เหลือจากการจดัหาเงินทุนก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น ดงันั้นเงินปันผล

และการชาํระดอกเบ้ียจึงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจาํกดัการท่ีผูจ้ดัการจะนาํเงินไปลงทุนท่ีมากเกินไป 

    ทฤษฏี Dividend Irrelevance อธิบายว่า ผูล้งทุนไม่สนใจว่าจะมีเงินปันผลหรือไม่ เพราะนโยบายเงินปันผลไม่มี

ความสําคัญต่อมูลค่าของบริษัท Gardon (1963) และ Lintner (1962) แต่ มูลค่าของบริษัทนั้ นจะ ข้ึนอยู่กับ

ความสามารถในการทาํกาํไรและความเส่ียงของบริษทัและธุรกิจท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่ามูลค่าของ

กิจการข้ึนอยูก่บัรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการของบริษทัเท่านั้น 

    ทฤษฎี Tax Preference อธิบายว่า นักลงทุนสนใจว่าบริษทัจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เพราะการ

ประกาศจ่ายนโยบายเงินปันผลในอตัราสูงจะส่งผลใหมู้ลค่าบริษทัลดลง ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงสนบัสนุนการจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราท่ีตํ่าเพราะเช่ือว่านกัลงทุนชอบกาํไรจากการขายหุน้มากกว่า แนวคิดน้ีเกิดข้ึนเพราะความแตกต่างกนัใน

เร่ืองของภาษีระหว่างเงินปันผลและกาํไรจากการขายหุน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กาํหนดใหภ้าษีของเงินปันผลสูง

กวา่กาํไรจากการขายหุน้ 

    ทฤษฎี Client Effect อธิบายว่า นกัลงทุนแต่ละคนมีความตอ้งการนโยบายเงินปันผลท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น

นกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงก็ควรเลือกลงทุนในหุน้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสูง ขณะท่ีนกั

ลงท่ีตอ้งการผลตอบแทนในอตัราท่ีตํ่าก็ควรเลือกลงทุนในหุน้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีตํ่า ดงันั้นนกัลงทุนจึง

สามารถเปล่ียนบริษทัในการลงทุนได้ บริษทัก็สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายเงินปันผลได้เช่นกัน แต่ในการ

เปล่ียนแปลงนโยบายเงินปันผลอาจทาํให้ผูถื้อหุ้นบางรายขายหุ้นและส่งผลให้ราคาหุ้นตกลงชั่วคราวหรือถาวร

แลว้แต่โอกาส ดงันั้นการเปล่ียนแปลงนโยบายเงินปันผลควรจะดึงดูดนกัลงทุนส่วนท่ีมากกว่าเพ่ือทาํให้ราคาหุน้

สูงข้ึนได ้

    ทฤษฎี Residual dividend อธิบาย นกัลงทุนมีความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริษทันาํผลกาํไรสะสมเก็บไวเ้พ่ือลงทุนต่อโดย

ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล ถา้พบวา่บริษทัมีโตรงการลงทุนในอนาคตท่ีสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนในอตัราท่ีสูง 

เน่ืองจากบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งกูเ้งินจากแหล่งเงินภายนอก ซ่ึงตน้ทุนของเงินทุนส่วนน้ีก็คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้แต่

การหาเงินโดยใชก้าํไรสะสมหรือแหล่งเงินภายใน ตน้ทุนคือค่าเสียโอกาสของผูถื้อหุน้ 

    ทฤษฎีตวัแทน เป็นแนวคิดของ Jensen และ Meckling (1976) ไดอ้ธิบายโดยยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจว่า ตวัการ คือผูท่ี้

ตอ้งการใหบ้ริษทัมีกาํไรและไดผ้ลประโยชน์สูงสุด ส่วน ตวัแทน เปรียบเสมือนลูกจา้งไม่ว่าจะอยู่ในระดบัสูงหรือ

ตํ่า ซ่ึงในท่ีน้ีแทนตวัแทนดว้ย กรรมการบริษทั ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัให้เกิดผลกาํไรและไดป้ระโยชน์

สูงสุด ทั้งน้ีตวัแทนจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอ่ืนๆ ทฤษฎีน้ีจึงเป็นอีกทฤษฎีท่ีสามารถ

ลดปัญหาการทุจริตของตวัแทนได ้เพราะการจ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่จะจ่ายจากกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจ จึงทาํให้

กรรมการไม่สามารถยกัยอกเงินเพ่ือใชส่้วนตวัหรือนาํเงินไปใชใ้นการลงทุนโครงการต่อไปได ้นอกจากน้ีบริษทัจะ

มีปัญญาตวัแทนมากนอ้ยเพียงใดสามารถวดัไดจ้ากโครงสร้างและจาํนวนผูถื้อหุน้และกรรมการ โดยบริษทัท่ีมีผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่หรือมีสัดส่วนในการถือครองมาก มกัมีปัญหาเร่ืองตวัแทนนอ้ย นโยบายเงินปันผลก็จะสูงข้ึน แต่ใน

ขณะเดียวกนักรรมการจะคิดว่าหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสูงจะเป็นการลดเงินทุนและโอกาสของ

ผูจ้ดัการในการนาํไปใชส้าํหรับโครงการอ่ืนๆต่อไปในอนาคต 
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2.3 วธีิการศึกษา 

 

     ในการศึกษาเร่ืองการตอบสนองจากการประกาศจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย สามารถสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามใหม่ ดงัน้ี 

 

PAYOUTi,t = α + β1PROFi,t + β2NPi,t + β3MTBVi,t - β4TAXi,t - β5LEVi,t+ β6SIZEi,t + β7BSi,t  

+ β8BIi,t + β9ATi,t + Ɛi    

โดยที่ 

PAYOUTi,t = อตัราการจ่ายเงินปันผล 

PROFi,t  = กาํไรสะสมส่วนสินทรัพยร์วม 

NPi,t  = กาํไรสุทธิประจาํปียกกาํลงัสอง 

MTBVi,t  = ราคาหุน้ส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 

TAXi,t  = ภาษีเงินไดส่้วนกาํไรก่อนหกัภาษี 

LEVi,t  = หน้ีสินรวมส่วนสินทรัพยร์วม 

SIZEi,t  = ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม 

BSi,t  = จาํนวนคณะกรรมการ 

BIi,t  = คณะกรรมการอิสระส่วนคณะกรรมการทั้งหมด 

ATi,t  = 1 หากตรวจสอบบญัชีดว้ย 4 บริษทัใหญ่ และ 0 ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการตรวจสอบบญัชีจาก 4 

บริษทัใหญ่ 

α   = ค่าคงท่ี 

β1  = ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 

Ɛi  = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูล ณ วนัส้ินปีของปีพ.ศ. 2547 – 2557 เป็นเวลา 11 ปี โดยใชข้อ้มูลเป็น

รายปี จาํนวน 12 บริษทั จาก 16 บริษทั ซ่ึงไม่รวมบริษทัท่ีมีจาํนวนขอ้มูลไม่ครบถว้น โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายช่ือบริษทัจากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (56-1), งบการเงิน และ ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ Setsmart ในฐานขอ้มูลของศูนยง์านวิจยัมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายงานทางการเงินต่างๆ 

     ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กาํไรสะสมส่วนสินทรัพยร์วม (PROF) กาํไรสุทธิประจาํปี (NP) ราคาหุน้ส่วนมูลค่าตามบญัชี

ต่อหุ้น (MTBV) ภาษีเงินไดส่้วนกาํไรก่อนหักภาษี (TAX) หน้ีสินรวมส่วนสินทรัพยร์วม (LEV) ลอการิทึมของ
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สินทรัพยร์วม (SIZE) ลอการิทึมจาํนวนคณะกรรมการ (BS) คณะกรรมการอิสระส่วนคณะกรรมการทั้งหมด (BI) 

และประเภทของการตรวจสอบบญัชี (AT) และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราการจ่ายเงินปันผล (PAYOUT) 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบจาํลองปัจจยัท่ีส่งผลจากอตัราการจ่ายเงินปันผล เป็น

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Cross section data) โดยอาศยัโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ และการคาํนวณ

ค่าทางสถิติของความสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple linear regression) มาทําการ

ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระต่างๆ โดยสามารถแบ่งขั้นตอน ดงัน้ี 

     ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ 

     ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงปริมาณ และการกาํหนดรูปแบบของความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดว้ยวิธี Linear correlation coefficient โดยตั้งขอ้สมมติฐาน 

     ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการตรวจสอบความสามารถของสมการถดถอยในการพยากรณ์ตวัแปรตาม โดยใช ้ANOVA ซ่ึง

จะตอ้งทดสอบสมมติฐาน 

     ขั้นตอนท่ี 4 เขียนรายงานสรุปสมการรายงานผล และตีความค่าสัมประสิทธ์ิเชิงซ้อน (R^2) รวมทั้งทดสอบ

สมมติฐาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     1) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ เพ่ือดูค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; SD) ของตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม ของแบบจาํลองหรือสมการท่ีใชใ้นการศึกษาตามช่วงเวลาต่างๆ ดงัน้ี 

 

     ตวัแปรตาม มค่ีาดงันี ้

     อตัราการจ่ายเงินปันผล (PAYOUT) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 0.3710 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากับ 0.3459 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 2.1157 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -0.0349 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 0.1739 

     ตวัแปรอสิระ มค่ีาดงันี ้

     ประเภทของการตรวจสอบบญัชี (AT) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 0.8788 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 1.0000 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 1.0000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 0.0000 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 0.3276 

     คณะกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด (BI) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 0.3877 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 

0.3750 ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากับ 0.0600 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากับ 0.0769 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) เท่ากบั 0.0869 

     ลอการิทึมของจาํนวนคณะกรรมการ (BS) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 2.2864 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 2.3026 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 2.6391 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 1.7918 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 0.1970 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1659 
 

     หน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม (LEV) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 0.5277 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากับ 0.5493 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 0.7881 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 0.1016 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 0.1226 

     ราคาหุน้ต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (MTBV) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 9.0027 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 2.4640 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 234.0000 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -10.2041 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 23.1444 

     กาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (PROF) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 0.1951 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 0.1882 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 0.5237 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -0.0028 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 0.1148 

     กาํไรสุทธิประจาํปี (NP) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 1,729,239 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 1,191,531 ค่าสูงสุด 

(Maximum) เท่ากับ 8,423,066 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากับ -173,843.30 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 1,684,786 

     ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม (SIZE) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 18.8605 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 17.3050 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 25.2123 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 15.2839 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 3.1161 

     ภาษีเงินไดต่้อกาํไรก่อนหักภาษี (TAX) มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 1.1429 ค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 0.2138 

ค่าสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 120.6363 ค่าตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -0.4791 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เท่ากบั 10.4874 

     2) การทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) โดยใช้การตรวจสอบจาก Simple 

Correlation Coefficients และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation matrix) ระหว่างตัวแปรท่ีมีค่า

มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 0.8 โดยพบวา่ไม่มีตวัแปรใดท่ีมีค่ามากกว่าหรือนอ้ยกวา่ 0.8 แสดงวา่ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์

กนัเอง 

     3) ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้นของปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

PAYOUTi,t = 2.7932 + 0.0152ATi,t - 0.8132BIi,t - 0.1901BSi,t - 0.0036LEVi,t  

    (0.8575)     (0.0043)***     (0.1862)  (0.9852) 

+ 0.0006MTBVi,t - 0.6111PROFi,t + 0.00000005NPi,t - 0.0877SIZEi,t + 0.0022TAXi,t 

  (0.5539) (0.0073)*** (0.0002)*** (0.0000)*** (0.2974) 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า T-Statistic 

*     หมายถึง มีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

** หมายถึง มีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

***  หมายถึง มีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

F-Statistic   = 17.015 

R-Squared   = 0.5566 

Adjusted R-Squared  = 0.5239 
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Durbin-Watson  = 2.0824 

     ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญัเป็นไปตามสมมติฐานคือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

99 ไดแ้ก่ กาํไรสุทธิประจาํปี (NP) 

     ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีนยัสาํคญัท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานคือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 ไดแ้ก่ คณะกรรมการอิสระส่วนกรรมการทั้งหมด (BI) กาํไรสะสมส่วนสินทรัพยร์วม (PROF) ลอการึทึม

ของสินทรัพยร์วม (SIZE) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปการศึกษา 

 

    สรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อนโยบายเงินปันผลไดด้งัน้ี 

ระดบัความ

เช่ือมัน่ BI PROF NP BS SIZE LEV AT TAX MTBV 

Coefficient -0.8413 -0.6111 0.00000005 -0.1901 -0.0877 

-

0.0036 0.0152 0.0022 0.0006 

Prob. 0.0043*** 0.0073*** 0.0002*** 0.1862 0.0000*** 0.9852 0.8575 0.2974 0.5539 

 

    Prob.  หมายถึง มีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

    ซ่ึงพบว่า จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 9 ตวัแปร มีเพียง 4 ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายเงินปันผลของกลุ่ม

บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ คณะกรรมการอิสระส่วนกรรมการทั้งหมด (BI) กาํไรสะสมส่วนสินทรัพยร์วม 

(PROF) กาํไรสุทธิประจาํปี (NP) และ ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม (SIZE) 

    จากตารางสรุปผลการศึกขา้งตน้สามารถสรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลได้

ดงัน้ี 

    1) คณะกรรมการอิสระส่วนกรรมการทั้งหมด (BI) – มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล (PAYOUT) ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงให้เห็นว่าหากสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระของกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์

สัดส่วนท่ีลดลง จะสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ีจะมีโอกาสท่ีจะประกาศจ่ายเงินปันผลสูงข้ึน ซ่ึงผลจาก

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับผลการศึกษางานค้นควา้อิสระของ Elaisu Nuhu (2014) ท่ีอธิบายว่าสัดส่วนของ

คณะกรรมการอิสระนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลและมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจาก

บริษทัมีความจาํเป็นในการนาํเงินไปลงทุนต่อเพ่ือสร้างมูลค่าใหแ้ก่กิจการและนาํเงินปันผลมาจ่ายในคราวต่อไปใน

อตัราท่ีสูงกวา่ 

    2) กาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (PROF) – มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล (PAYOUT) ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม แสดงใหเ้ห็นว่าหากสัดส่วนเงินสะสมของกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์อตัราการเปล่ียนแปลงท่ี

ลดลง จะสามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มธุรกิจน้ีจะมีโอกาสในการประกาศจ่ายเงินปันผลสูงข้ึน เน่ืองจากสัดส่วนของ

กาํไรสะสมท่ีลดลงนั้นถูกปันส่วนเป็นเงินสดเพ่ือถ่ายโอนไปยงัผูถื้อ ซ่ึงผลการจากการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผล



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1661 
 

การศึกษางานคน้ควา้อิสระของ Elaisu Nuhu (2014) ท่ีอธิบายว่า บริษทัท่ีมีเงินสะสมเหลือเยอะจะมีโอกาสในการ

ประกาศจ่ายเงินปันผลมากกว่าบริษทัท่ีมีเงินสะสมเหลือนอ้ยกว่า การปันส่วนผลกาํไรสะสมไปยงัผูถื้อหุน้นั้นจะทาํ

ใหก้าํไรสะสมในปีนั้นลดลงและส่งผลใหสิ้นทรัพยร์วมลดลงตามไปดว้ย 

    3) กาํไรสุทธิประจาํปี (NP) – มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล (PAYOUT) ในทิศทางเดียวกนั แสดงให้

เห็นว่าหากบริษทัสามารถทาํกาํไรไดใ้นระหว่างปี จะสามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มธุรกิจน้ีจะมีโอกาสในการประกาศ

จ่ายเงินปันผลสูงข้ึน ซ่ึงตรงกบัแนวคิด การทาํกาํไรท่ีอธิบายว่าปริมาณการทาํกาํไรท่ีบริษทัสามารถสร้างไดถื้อเป็น

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการกาํหนดนโยบายเงินปันผล โดยทัว่ไปกรรมการบริษทัจะจ่ายเงินปันผลเม่ือเห็นควรวา่บริษทั

จะมีเงินเพียงพอในการชาํระเจา้หน้ี นอกจากน้ีกาํไรท่ีเคยเกิดข้ึนไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบนันั้นก็เป็นอีกปัจจยัท่ี

สําคญัในการกาํหนดนโยบายเงินปันผล ดงันั้นบริษทัท่ีมีกาํไรจะมีโอกาสในการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าบริษัทท่ี

ขาดทุน และกาํไรท่ีเกิดข้ึนจึงมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ีผลการศึกษา

ยงัสอดคลอ้งกับทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling theory) ท่ีอธิบายว่าหากมีการส่งสัญญาณว่าบริษทัจะมีกาํไร

เพ่ิมข้ึนในอนาคต (ข่าวดี) การประกาศจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน แต่ในทางกลบักนั

หากบริษทัคาดการณ์ว่าผลประกอบการไม่ดี (ข่าวร้าย) การประกาศจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีลดลง 

    4) ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม (SIZE) – มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล (PAYOUT) ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม แสดงให้เห็นว่าหากขนาดของสินทรัพยร์วมของกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่าหรือขนาด

ท่ีลดลง จะสามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มธุรกิจน้ีจะมีโอกาสในการประกาศการจ่ายเงินปันผลสูงข้ึน เน่ืองจากการ

จ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการปันส่วนจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยร์วมไปยงัผูถื้อหุ้น  ดงันั้นเม่ือ

กาํไรสะสมลดลงจึงให้ทาํใหสิ้นทรัพยร์วมลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิด ท่ีอธิบายว่าขนาดของธุรกิจมี

ผลต่อนโยบายเงินปันผล เพราะบริษทัที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในการจดัหาเงินทุนจากภายนอก

มากกว ่าและโอกาสในการลม้ละลายก ็นอ้ยกว ่า  ด งันั้นโอกาสในการจ่ายเงินปันผลจึงสูงกว ่าไปดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     จากการคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายเงินปันผลของกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีขอ้เสนอแนะสรุปดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 

     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชป้ระกอบในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดแ้ต่

การลงทุนในหลกัทรัพย์เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการ

ตดัสินใจลงทุนไม่วา่ จะเป็นในส่วนของปัจจยัพ้ืนฐานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัของอุตสาหกรรม 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และขอ้มูลในอดีตไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลตลาด รวมถึงราคาหุน้ ปริมาณในการซ้ือขายของแต่ละวนั 
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และเทคนิคอ่ืนๆท่ีถูกตีพิมพเ์ผยแพร่ออกมาทั้งน้ีเพ่ือดูแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในอดีตแลว้มาวิเคราะห์การ

ลงทุนในปัจจุบนั 

     ในการเลือกลงทุนเพ่ือออมเงินในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยน์กัลงทุนควรศึกษาวา่การประกาศจ่ายเงินปัน

ผลนั้น เป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ เน่ืองจากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นไม่

จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูถื้อหุน้ แต่เป็นการไดรั้บความยินยอมมติเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดน้าํตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัหลกัๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ โดยไม่สามารถบ่งบอกถึง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อนโยบายเงินปันผลของกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดม้ากนกั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรคาํนึงถึงตวัแปรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

ความผนัผวนของราคานํ้ามนั และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสาํคญักบักลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

    เม่ือทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อนโยบายเงินปันผลในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว ในคร้ังต่อไปควร

ทาํการศึกษาต่อว่าเม่ือบริษทัประกาศจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องหลงัจากการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษทัในกลุ่ม

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยน์ั้นอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกบัภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมหรือไม่ ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยนาํอตัราส่วน

สภาพคล่องทางการเงินมาเปรียบเทียบเพ่ือทาํการวิเคราะห์ถึงความเส่ียงและความสามารถในการบริหารจดัการของ

แต่ละบริษทัในอนาคต 

    เน่ืองจากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว ดงันั้นในคร้ังต่อไปผูศึ้กษาควร

ทาํการศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวา่งอุตสาหกรรม 
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Segmentation Savings Co-operatives in Bangkok The factors of co-operative 

measures and operating results. 

อศิราพร ขุมเพชร1 และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย2 

Eisraporn Khumphet and Nongnawat Keawploy 
 

บทคดัย่อ 
        การค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิดทฤษฏี CAMEL Analysis พบว่าเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงคุณภาพของสินทรัพยอ์ยู่ใน

เกณฑดี์ความสามารถในการทาํกาํไรอยู่ในเกณฑ์พอใชแ้ละสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นเกณฑดี์ความเพียงพอของเงินทุนต่อ

ความเส่ียงอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ทุนสาํรองส่วนใหญ่มาจากภายในโดยสหกรณ์มีอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ดาํเนินงานอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิแลอตัราการเติบโตของทุนสํารองอยูใ่นเกณฑ์พอใชส่้วนผลกระทบต่อธุรกิจมีปัจจยั

เส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นผลกระทบโดยตรงต่อสหกรณ์ออมทรัพย2์)จากการแบง่กลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประเภท ขนาด และ

ผลการดาํเนินงาน สรุปไดว้า่กลุ่มท่ีควรใหค้วามสาํคญัคือ อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงมีจุดเด่นคือ เงินออมต่อสมาชิก และ อตัราการ

เติบโตของกาํไรสุทธิ เพราะทั้งสองอตัราส่วนน้ีมีผลต่อสหกรณ์อย่างมีนัยสําคญัส่วนประเภทสหกรณ์ควรให้ความสําคญักบั

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการอ่ืน ๆ ซ่ึงถูกเลือกมากท่ีสุดและเป็นทางเลือกสําหรับสมาชิกในการตดัสินใจว่าจะเขา้ไปถือหุ้น

สหกรณ์ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด และขนาดของสหกรณ์ควรใหค้วามสาํคญัทั้ง สมาชิก รายไดแ้ละทุนของสหกรณ์โดยตรงต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย ์

คาํสาํคัญ: สหกรณ์ออมทรัพย์, และผลการดาํเนินงาน 

Abstract 

        The independent study was conducted to determine the financial position and results of operations of the saving Co-

operative Bangkok Using the theory CAMEL Analysis The adequacy of capital to risk asset quality remained sound, the 

ability to make a profit in a fair and liquidity remained strong capital adequacy and risk in the fair. Reserve, mostly from 

within the cooperative have cost operations to earnings before deducting operating expenses, net profit growth rate of the 

growth of reserves in some of the risk factors affecting the business. the interest rate is a direct impact on cooperatives 2) 

segmentation of the three groups, including the type, size and performance. Concluded that the group should focus is. 

Financial Ratios This feature is Savings per member, and the growth rate of net profit. Because both this ratio affects the 

cooperative significant part of the cooperative should pay more attention to fund other government officials, which were 

the most and is the choice for members to decide whether to hold cooperative effect. best return And the size of the 
cooperative members should focus on both the income and capital of the cooperative directly to the fund. 

 

 1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: eed27@yahoo.com 

2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทนํา 

สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นองคก์รอิสระของบุคคลซ่ึงร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือสนองความตอ้งการทางการเงิน 

และมีจุดหมายร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนั และอยู่บน

พ้ืนฐานและค่านิยมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม สมาชิกสหกรณ์เช่ือมัน่ในคุณค่าทางจริยธรรม ความสุจริต ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น สหกรณ์ออมทรัพยต์ั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับเงินฝากจาก

สมาชิก และใหส้มาชิกกูย้ืมเงินโดยคิดดอกเบ้ีย แต่ไม่ไดค้าํนึงถึงผลกาํไร โดยนาํกาํไรจากการดาํเนินงานมาแบ่งกนั

ในรูปแบบของเงินปันผล   

        สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพย ์จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์ ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดย

ช่วยใหอ้อมเงินรายไดส่้วนหน่ึงของตนเองไวเ้พ่ือความมัน่คงในอนาคต และไดรั้บประโยชน์ตามสมควรแก่สมาชิก 

เช่น ทุนเพ่ือสาธารณะ ประโยชน์ เพ่ือการกุศล พ่อ แม่ บุตร ภรรยา ของสมาชิกเสียชีวิต จ่ายเพ่ือส่งเสริมการศึกษา

บุตรของสมาชิกในแต่ละปี  เพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงานและบรรดาสมาชิก จึงไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความมัน่คงและ

การบริหารความเส่ียงสหกรณ์เพ่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน วดัระดบัความมัน่คง และการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานสหกรณ์ในโอกาสต่อไป โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1)เพ่ือศึกษา

แนวโนม้ปัจจยัดา้น ประเภทสหกรณ์ ขนาด และผลการดาํเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ขตกรุงเทพมหานคร 2)  

เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้น ประเภทสหกรณ์ ขนาด และ

ผลการดาํเนินงาน ดว้ยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินและประเมินสถานการณ์ความเส่ียง ขอบเขต

ของการศึกษา ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยเ์ขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนขอ้มูล 3 ปี เร่ิม

ตั้งแต่ ปี  2555 ถึง 2557 จาํนวนสหกรณ์ 200 แห่ง ซ่ึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการศึกษา 1) ทราบสถานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เขต กรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสหกรณ์ต่อสมาชิก

และต่อกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ใชป้ระกอบในการกาํหนดกลยุทธ์ดาํเนินงาน 2)เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เขต กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของ

สมาชิกใหดี้ยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางสาํหรับสหกรณ์อ่ืน ๆ นาํผลการศึกษาน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใน

การแกไ้ขและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชอ้ตัราส่วนตามแนวคิดของ 

CAMEL Analysis  จาํนวน 18 อตัราส่วน ประเภทของสหกรณ์ จาํนวน 8 ประเภท และ ขนาดของสหกรณ์ จาํนวน 3 

เกณฑ ์ในช่วงปี 2555 – 2557  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

        พนิดา จินดาศรี, 2551 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล จาํกดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลจาํกดัในช่วงปี พ.ศ. 2544-2550 ซ่ึงศึกษาครอบคลุมถึงแนวโนม้และจุดแข็งและ

จุดอ่อนของภาวะเศรษฐกิจทางการเงินโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากงบดุลงบกาํไรขาดทุนและรายงานกิจการประจาํปี

วิเคราะห์โดยการประยกุตใ์ช ้Camels Analysis ในมุมมอง 6 มิติคือมิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงมิติ

ท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพยมิ์ติท่ี 3 ความสามารถในการบริหารมิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไรมิติท่ี 5 สภาพ

คล่องทางการเงินและมิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจผลการศึกษาพบว่า 1) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลจาํกดัมีภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2550 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุงเม่ือ

พิจารณาในมุมมอง 6 มิติพบวา่ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงคุณภาพของสินทรัพยค์วามสามารถในการทาํ

กาํไรและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุงแต่มีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนความสามารถในการบริหาร

อยู่ในเกณฑท่ี์ดีแต่มีแนวโนม้ปรับตวัลดลงส่วนผลกระทบต่อธุรกิจมีปัจจยัเส่ียงทางดา้นคู่แข่งอตัราดอกเบ้ียและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลจาํกดัมีจุดแข็งทาง

การเงินในดา้นความสามารถในการบริหารสินทรัพยด์า้นการบริหารตน้ทุนการบริการและการควบคุมค่าใช้จ่าย

ดาํเนินงานส่วนจุดอ่อนทางการเงินพบว่าสหกรณ์มีอตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพยแ์ละการเจริญเติบโตของธุรกิจ

อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุงรวมทั้งมีผลตอบแทนต่อส่วนของทุนในอตัราท่ีลดลง 

      สิทธิพร สุภาคม, (2552 :80) อ้างถึงใน ณัฐพันธ์ พิณสุวรรณ์, (2552) งานวิจัย ความพึงพอใจของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัดพบว่าสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยมี์ความพึงพอใจในการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จาํกดั ดา้น

การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์อยู่ในระดบัปานกลางทั้งน้ีเพราะว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการบริหารงานโปร่งใส สุจริตและเท่ียงธรรม 

คณะกรรมการดาํเนินการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์คณะกรรมการดาํเนินการมีความรู้

ความสามารถในการวางนโยบาย และคณะกรรมการดาํเนินการมีความรับผิดชอบต่อการดาํเนินงานสหกรณ์ออม

ทรัพยย์งัตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพฒันา ดา้นการจดัสวสัดิการอยู่ในระดับปานกลางเพราะว่า

ขอ้กาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัไม่มีความเหมาะสม รวมทั้งการกาํหนดขอ้กาํหนดเก่ียวกบักองทุนสวสัดิการแก่

สมาชิกและทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกไม่มีความเหมาะสม 

        วภิารัตน์ สอนวสัิย, 2554 การประเมินผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง 

จาํกดั (บทคดัย่อ) ผลการศึกษาพบวา่ 1) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง จาํกดั มีผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ.2553 เม่ือ

พิจารณาในมุมมอง 6 มิติพบว่า คุณภาพของสินทรัพย ์ความสามารถในการบริหารและสภาพคล่องทางการเงิน อยู่

ในเกณฑน่์าพอใจ ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ส่วนความสามารถในการทาํกาํไร อยู่ใน

เกณฑท่ี์ไม่น่าพอใจ โดยสหกรณ์มีอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน อตัราการเติบโต

ของกาํไรสุทธิ และอตัราการเติบโตของทุนสาํรองอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่าพอใจ 2) ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 สหกรณ์
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ออมทรัพยร์ะนอง จาํกดั มีผลการดาํเนินงานในภาพรวมมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยูใ่นเกณฑดี์ ทั้งสภาพคล่องทาง

การเงินความสามารถในการบริหาร ส่วนความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง ความสามารถในการทาํกาํไรและ

คุณภาพสินทรัพย ์มีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ ส่วนผลกระทบต่อธุรกิจมีปัจจยัเส่ียงทางดา้นคู่แข่ง 

อตัราดอกเบ้ีย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมีผลกระทบรุนแรง 

        ภรณ์ชนก บูรณะเรข, 2554 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของร้านสหกรณ์วิทยาลยั

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี พ.ศ.2554 โดยใชแ้นวคิดทฤษฏีของ CAMELS Analysis เปรียบเทียบอตัราส่วน

ของสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ และวิเคราะห์แนวโนม้สถานะทางการเงินตลอดจนผลการ

ดาํเนินงานของร้านคา้สหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ระหวา่งปี พ.ศ.2552 – 2554  ผลการศึกษา พบวา่  

ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี  และเม่ือพิจารณาจากมุมมองของ CAMELS ทั้ง 6 มิติ พบวา่ 

มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง อยู่ในระดบัดี มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพยอ์ยู่ในระดบัดี มิติท่ี 3 

ความสามารถในการบริหาร อยู่ในระดบัดี มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไร อยู่ในระดบัดี มิติท่ี 5 สภาพคล่อง

ทางการเงิน อยู่ในระดบัดี และมิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ พบว่า มีปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์คือราคาของ

สินค้าสูงข้ึน นอกจากน้ี พบว่า ผลการดาํเนินงานในช่วงปี พ.ศ.2552 – 2554 มีฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับแนวโน้มท่ีไม่ดี  กล่าวคือ มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงมี

แนวโนม้ท่ีไม่ดี  อตัราการเติบโตของหน้ีเร็วมาก มิติท่ี 2 คุณภาพสินทรัพยมี์แนวโนม้ท่ีไม่ดี  อตัราผลตอบแทนมี

แนวโน้มลดลง  มิติท่ี 3 ความสามารถในการบริหารมีแนวโน้มลดลง  มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไรมี

แนวโนม้ลดลง มิติท่ี 5 สภาพล่องทางการเงินมีแนวโนม้ลดลง และมิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ มีแนวโนม้การทาํ

กาํไรลดลง 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

3.1  ประชากรท่ีศึกษา เป็นเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมาหานคร ในช่วงปี 

2555 – 2557 ตามแนวคิดทฤษฏี CAMEL Analysis จาํนวน 18 อตัราส่วน ประเภท 8 ประเภท และขนาด 3 เกณฑ ์

ศึกษาวิธีการท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดแ้ก่ การวิเคราะห์จาํแนกประเภท ผลการดาํเนินงานและ

ขนาด 

3.2  การกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)โดยขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีไดป้รับลดแลว้ จาํวน 200 แห่ง  และจาํนวนสัดส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion) ทั้งหมด 

347แห่ง โดยจะมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบัความน่าเช่ือถือ ±5% อยา่งมีนยัสาํคญั   

3.3  การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์คือ 1)วิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติ Cluster Analysis  2) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ANOVA  3) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Chi – Square 

Test  
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3.4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดาํเนินงานของงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้

อตัราส่วนทางการเงิน ตามแนวคิดทฤษฏี CAMEL Analysis  และประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแบ่งกลุ่ม 

ประเภท ขนาดและผลการดาํเนินงาน 

อตัราส่วน 18 อตัราส่วน ตามแนวคิด Camel Analysis ประกอบไปดว้ย 

มิติท่ี 1 C – Capital strength ดา้นความพอเพียงของเงินทุนต่อความเส่ียง ประกอบไปดว้ย 5 อตัราส่วน คือ อตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุน, อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย,์ อตัราการเติบโตของทุนของสหกรณ์, อตัราการเติบโตของหน้ี, 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน มิติท่ี 2 A – Asset quality คุณภาพของสินทรัพย ์ประกอบดว้ย 3 อตัราส่วน คือ 

อัตราหมุนของสินทรัพย์, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์  มิติท่ี 3 M – 

Management capability ขีดความสามารถในการบริหาร ประกอบดว้ย 1 อตัราส่วนคืออตัราการเติบโตของธุรกิจ มิติ

ท่ี 4 E – Earning sufficiency ความสามารถในการทาํกาํไร ประกอบไปดว้ย 8 อตัราส่วน คือ กาํไรต่อสมาชิก, เงิน

ออมต่อสมาชิก, หน้ีสินต่อสมาชิก, หน้ีสินต่อสมาชิก,อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง, อตัราการเติบโตของทุนสะสม

อ่ืน ๆ, อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ, อตัรากาํไรสุทธิ มิติท่ี 5 L – Liquidity ความเพียงพอของสภาพคล่อง คือ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

ขนาดของสหกรณ์ ใชเ้กณฑท์ั้งหมดดว้ยกนั 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ สมาชิก ทุนดาํเนินงาน และ รายไดธุ้รกิจหลกั 

ประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบไปด้วย 8 ประเภท 1) สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการอ่ืนๆ  2) สหกรณ์ออม

ทรัพยท์หาร  3) สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 4) สหกรณ์ออมทรัพยส์ถาบนัอุดมศึกษา  5) สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน

รัฐวิสาหกิจ 6) สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ 7) สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล  8) สหกรณ์ออมทรัพยเ์อกชนอ่ืน ๆ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

        จากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน กบัวตัถุประสงค ์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานคร 

ในช่วงปี 2555 – 2557 โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฏี CAMELS Analysis สามารถอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลการ

ดาํเนินงานโดยใช้ปัจจัยดา้น ประเภทสหกรณ์ ขนาด และผลการดาํเนินงาน ด้วยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ภาวะ

เศรษฐกิจทางการเงินและประเมินสถานการณ์ความเส่ียง ในช่วงปี 2555 – 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ เขต

กรุงเทพมหานคร และแนวโนม้ปัจจยัดา้น ประเภทสหกรณ์ ขนาด และผลการดาํเนินงาน 

        มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

(2555 – 2557) มีความเส่ียงดา้นการเงินลดลงเน่ืองจากสดัส่วนของหน้ีสินต่อทุนมีแนวโนม้ลดลง อยู่ในเกณฑดี์ ทุน

สาํรองต่อสินทรัพยมี์แนวโนม้คงท่ี อยู่ในเกณฑดี์ ซ่ึงสหกรณ์ควรใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมสัดส่วนของโครงสร้าง

ทางการเงินในส่วนของทุนสํารองให้มากข้ึน เพราะเป็นตวับ่งช้ีถึงฐานะความมัน่คงของสหกรณ์ออมทรัพย ์การ

เติบโตของทุนสหกรณ์มีแนวโนม้ลดลงถึงแมจ้ะมีการเพ่ิมข้ึนของช่วงปี 2557 เล็กนอ้ย อยู่ในเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

ดงันั้นสหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือใหมี้การระดมเงินทุนจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน และการเติบโตของ
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หน้ีมีแนวโนม้ลดลง อยู่ในเกณฑดี์ เพราะมีการจดัหาเงินทุนจากภายนอกไม่มากเน่ืองจากสามารถจดัหาเงินทุนได้

จากภายใน ผลตอบแทนต่อส่วนทุน ช่วงปี 2555 – 2556 มีแนวโนม้คงท่ี อยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุง ดงันั้นสหกรณ์

ควรมีการปรับปรุงการบริหารเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนนั้นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

พนิดา จนิดาศรี, (2551) การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคล จาํกดั มีความเส่ียงทางดา้นการเงินลดลงเพราะมีสดัส่วนของหน้ีสินต่อทุนมีแนวโนม้ค่อย ๆ ลดลง ทุนสาํรอง

ต่อสินทรัพยมี์อตัราคงท่ีจนถึงปี 2550 และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสหกรณ์ควรใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมสดัส่วนของ

โครงสร้างทางการเงินในส่วนของทุนสํารองให้มากข้ึน เพราะเป็นตวับ่งช้ีถึงฐานะความมัน่คงของสหกรณ์ และ

ผลตอบแทนต่อส่วนทุนมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง ดงันั้น สหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือให้เกิด

ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน 

        มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ( 2555 – 2557) สหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสามารถในการใชสิ้นทรัพยเ์พ่ือก่อใหเ้กิดรายไดมี้แนวโนม้คงท่ีในปี 2555 – 2556 และช่วงปี 2557 มีแนวโนม้

ลดลง ซ่ึงโดยรวมอยู่ในเกณฑดี์ ส่วนการนาํสินทรัพยไ์ปใชใ้นการดาํเนินงานสามารถนาํไปหมุนเวียนเพ่ือก่อนให้

เกิดรายไดน้ั้นมีแนวโนม้เปล่ียนแปรงข้ึนลง ในช่วงปี 2555 – 2556 มีแนวโนม้ท่ีดี และการเติบโตของสินทรัพยมี์

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลง ในช่วงปีดังกล่าว ดังนั้น สหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุงการบริหรสินทรัพย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พนิดา จินดาศรี, (2551) การ

วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํกดั พบว่าสหกรณ์

ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยเ์พ่ือก่อใหเ้กิดรายไดมี้แนวโนม้ปรับตวัลดลงใน 

ช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2546 และมีแนวโนม้ค่อย ๆ เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2550 ส่วนการนาํสินทรัพยไ์ปใชใ้น

การดาํเนินงานสามารถนาํไปหมุนเวียนเพ่ือก่อให้เกิดรายไดมี้แนวโน้มลดลงในอตัราคงท่ี ดงันั้น สหกรณ์ควรมี

แนวทางปรับปรุงการบริหารสินทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

        มิ ติ ท่ี  3 ความสามารถในการบริหาร ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  ( 2555 – 2557) สหกรณ์ออมทรัพย์ เขต

กรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการบริหารงานเพ่ิมข้ึนในช่วง เน่ืองจากอตัราการเติบโตของธุรกิจมีการ

เปล่ียนแปลงข้ึนลงในช่วงปี 2555 - 2557 อยู่ในเกณฑพ์อใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภรณ์ชนก บูรณะเรข 

(2554) ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

จาํกดั ในปี พ.ศ.2554 พบวา่ สหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความสามารถในการบริหารอยูใ่นเกณฑ์

ดี มีการลงทุนในสินทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได ้และคุม้ค่ากบัการลงทุนจึงทาํให้สหกรณ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง  

        มิติ ท่ี  4 ความสามารถในการทํากําไร ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ( 2555 – 2557) สหกรณ์ออมทรัพย์ เขต

กรุงเทพมหานคร กาํไรต่อสมาชิกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงปีดงักล่าว อยู่ในเกณฑ์ดี กาํไรต่อสมาชิกมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสมาชิกใหค้วามสาํคญักบัการออม อยูใ่นเกณฑดี์ สดัส่วนหน้ีสินต่อสมาชิกแนวโนม้เพ่ิมข้ึนดว้ยซ่ึง

ไม่เป็นผลดีต่อสหกรณ์ ดงันั้นสหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุงการบริหารเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ย่างมี

ระบบการจดัเก็บหน้ีท่ีดีและให้อยู่ในระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่สหกรณ์มีอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี ดงันั้นสหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารตน้ทุนการ

บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการควบคุมค่าใชจ่้ายใหล้ดลงอย่างต่อเน่ืองอย่างน้ีตลอดไป เพ่ือใหส้มาชิก
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เกิดความเช่ือมัน่แก่สหกรณ์ เพ่ือใหก้ารเติบโตของทุนสาํรองอยู่ซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดีข้ึน อีกทั้งยงั

ส่งผลใหก้ารเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ ของกาํไรสุทธินั้นดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ บุศรากร เถลงิศรี (2555) ศึกษาสถานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ครูนครสวรรค ์ พบวา่ทุน

การดาํเนินงานของสหกรณ์ เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สําหรับในส่วนของจาํนวนสมาชิก พบว่า บางปีจะมีจาํนวน

เพ่ิมข้ึนและบางปีมีจาํนวนสมาชิกลดลง อนัเน่ืองมาจากในแต่ละปี สมาชิกท่ีเขา้ร่วมและถอนตวัออกอยู่ตลอดเวลา  

และรายไดข้องสหกรณ์ กาํไรสุทธิ และเงินสาํรองของสหกรณ์ฯ พบวา่มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  โดยในส่วนของเงิน

รายจ่ายและเงินรับฝาก มีอตัราท่ีสูงเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั  เป็นผลมาจากสหกรณ์ทาํการเพ่ิมเพดานเงินกูแ้ละมีการปรับ

อตัราดอกเบ้ียเป็นระยะ ๆ ทั้งยงัมีภาระดอกเบ้ียจากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ รวมทั้งส่วนของเงินฝากออม

ทรัพยส์หกรณ์ท่ีมีการระดมเงินฝากเพ่ิมข้ึน 

        มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ( 2555 – 2557) สหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานคร 

มีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปรับรุง โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเฉล่ีย 1.47 เท่า กล่าวคือ สหกรณ์มีสดัส่วนของ

สินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1.47 บาทต่อหน้ีสินหมุนเวียน 1 บาท 

สินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ของสหกรณ์อยู่ในรูปของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม จึงไม่สามารถก่อให้เกิดสภาพคล่องได ้

อาจจะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องไม่ดีนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิภารัตน์ สอนวิสัย 

(2554) การประเมินผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง จาํกดั พบว่า มีอตัรา

ทุนหมุนเวียน 1.26 เท่า กล่าวคือ สหกรณ์มีสัดส่วน ของสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน มีผลการ

ดาํเนินงานในภาพรวมมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑดี์ สินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของลูกหน้ีเงิน

ใหกู้ย้ืม จึงทาํใหข้าดสภาพคล่องได ้ 

      จากการแบ่งกลุ่มขอ้คาํถามของประเภทของสหกรณ์ท่ีพบว่า ตวัเลือกมีแนวโนม้ถูกเลือกแตกต่างกนัระหว่าง

กลุ่มคือ ตวัเลือกท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการอ่ืนๆ ตวัเลือกท่ีถูกเลือกนอ้ยท่ีสุดคือ สหกรณ์ออม

ทรัพยเ์อกชนอ่ืนๆ สมารถอธิบายไดว้่า สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการอ่ืนๆ มีจาํนวนสมาชิกมาก  มีสนบัสนุนการออม

โดยการถือหุน้มากท่ีสุด เน่ืองดว้ยนโยบายของสหกรณ์ท่ีผูบ้ริหารกาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน เพ่ือจะช่วยลด

ภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานหรือสร้างแรงจูงใจ โดยการใหส้มาชิกของสหกรณ์แลว้สามารถกูเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีถูกลง การให้บริการแก่สมาชิกดว้ยความเสมอภาค และปฏิบติังานดว้ยความโปรงใส่ ส่วนสหกรณ์เอกชนอ่ืน ๆ 

เป็นตัวเลือกน้อยท่ีสุด เน่ืองจากมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการอ่ืน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สิทธิพร สุภาคม, 2552 :80 อา้งถึงใน ณฐัพนัธ์ พิณสุวรรณ์, 2552 )พบวา่ขอ้ กาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ยงัไม่มีความเหมาะสม รวมทั้ งการกาํหนดข้อกาํหนดเก่ียวกับกองทุนสวสัดิการแก่สมาชิกและ

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกไม่มีความเหมาะสม ส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การบริหารงานสหกรณ์คณะกรรมการดาํเนินการบริหารงานโปร่งใส สุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการดาํเนินการ

มีความรู้ความสามารถในการวางนโยบาย 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เขต

กรุงเทพมหานคร และผลการศึกษา ปัจจยัดา้น ประเภทสหกรณ์ ขนาด และผลการดาํเนินงาน   การศึกษาการ

ประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาประเภทของสหกรณ์ เพ่ืออธิบายปัจจัยความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทของสหกรณ์ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่วงปีศึกษาระหว่า 2555 – 2557 ซ่ึงประกอบไปดว้ย สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการอ่ืนๆ ,สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร, 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รู, สหกรณ์ออมทรัพยส์ถาบนัอุดมศึกษา, สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานรัฐวิสาหกิจ, สหกรณ์ออม

ทรัพย์ตาํรวจ, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล, และสหกรณ์ออมทรัพย์เอกชนอ่ืน ๆ ซ่ึง สหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการอ่ืน ๆ เป็นคาํตอบท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด เน่ืองดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ มีทุนสํารองมาก ซ่ึง

แสดงถึงความมัน่คงของสหกรณ์ ทุนสาํรองสะสมเป็นทุนท่ีไม่มีตน้ทุนยิ่งมากยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่ิงทาํให้

สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่ต่อสหกรณ์ประเภทน้ีมาก 

จากการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัขนาดของสหกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย คะแนนเฉล่ียจาํนวนสมาชิก, คะแนนเฉล่ีย

ทุนของสหกรณ์ และคะแนนเฉล่ียรายได้หลกัของสหกรณ์ ซ่ึงกลุ่มท่ีให้ความสําคัญคือกลุ่ม 1 และ 4 จากการ

แบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K- Mean อาจกล่าวไดคื้อปัจจยัทั้ง 3 น้ีมีความสําคญัต่อสหกรณ์ไปในทิศทางเดียวกนัสมาชิกมาก 

ทุนกม็าก จึงทาํใหส่้งผลใหร้ายไดก้ม็ากตามไปดว้ย 

          จากการศึกษาผลการดาํเนินงาน ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ ปี 2555 – 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย ์เขตกรุงเทพมหานคร 3 ปีเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อยู่ในเกณฑพ์อใช ้ 

เงินทุนส่วนใหญ่ไดม้าจากแหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ ซ่ึงก็คือทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ หากพิจารณาความ

เขม้แข็งและเพียงพอต่อความเส่ียงของเงินทุนนบัว่ายงัมีความเส่ียง อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑ์

พอใชเ้พราะทุนซ่ึงแสดงถึงความมัน่คงของสหกรณ์ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเงินทุนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์อยู่ในเกณฑพ์อใช ้เน่ืองจากสมาชิกมีการเบิกถอนทุนเรือนหุน้ อตัราการเติบโตของ

หน้ี อยูใ่นเกณฑดี์เน่ืองจากสหกรณ์มีการจดัหาแหล่งเงินทุนภายนอก  

         คุณภาพสินทรัพย์ ผลการวิ เคราะห์พบว่า คุณภาพของสินทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2555 – 2557 มีอตัราการหมุนของสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑค์วรปรับปรุง ซ่ึงแสดงถึงสภาพ

คล่องของสหกรณ์ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งระมดัระวงัเน่ืองจากช่วงระหว่างปีท่ีศึกษามี

ความผนัผวนต่ออตัราผลตอบแทน และอตัราการเติบโตของสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุง เน่ืองจากมีอตัรา

การเติบโตของสินทรัพยล์ดลงตอ้งระดมเงินทุนเพ่ิมมากข้ึน  
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        ขีดความสามารถในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2555 – 2557 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราการเติบโตของธุรกิจอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุงตอ้ง

ปรับปรุง 

         ความสามารถในการทาํกาํไร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2555 – 2557 ผลการศึกษาพบวา่ มีกาํไรต่อสมาชิกอยูใ่นเกณฑดี์ เงินออมต่อสมาชิกอยู่ใน

เกณฑดี์ หน้ีสินต่อสมาชิกท่ีอยู่ในเกณฑต์อ้งปรับปรุง อตัราค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงสหกรณ์มีการควบคุมค่าใช้จ่ายดาํเนินงานไดดี้ อตัราการเติบโตของทุนสํารอง

สหกรณ์อยู่ในเกณฑพ์อใช ้อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆอยู่ในเกณฑพ์อใช ้อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิอยู่

ในเกณฑดี์ และกาํไรสุทธิอยูใ่นเกณฑดี์ 

          สภาพคล่องทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2555 – 

2557 ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยไ์ม่มีสินคา้คงเหลือ และไม่มีลูกหน้ีคา้งชาํระจากการสุ่มศึกษา ผลการศึกษาจะพบว่า มี

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนอยูใ่นเกณฑดี์ สหกรณ์มีการจดัการบริหารสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นอยา่งดี 

        จากการศึกษาการแบ่งกลุ่ม โดยการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierachical (Ward's Method) ซ่ึงสามารถแบ่ง

ได ้4 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีควรใหค้วามสาํคญัคือ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 4 คือกลุ่มกลุ่ม 1 ท่ีใชช่ื้อวา่ ออมมากทุนสํารองมาก และ

คาํตอบท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดคือ ประกอบดว้ย เงินออมต่อสมาชิก หน้ีสินต่อสมาชิก อตัราการเติบโตของทุนสํารอง 

อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ  อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย ์และคาํตอบท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดคือ อตัราการ

เติบโตของทุนสาํรอง และ กลุ่มท่ี  4 ช่ือวา่ หนีม้ากเตบิโตเร็ว ประกอบดว้ย เงินออมต่อสมาชิก อตัราการเติบโตของ

ธุรกิจ  อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์อตัราหมุนของสินทรัพย ์ อตัราค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกั

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ กาํไรต่อสมาชิก และอตัราการเติบโตของทุนสํารอง 

คาํตอบท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดคือ อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ 

 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

        คุณภาพของสินทรัพย ์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์จากการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการเงินจะเห็นว่าอตัรา

หมุนของสินทรัพยมี์อตัราคงท่ีติดต่อกนั 2 ปี และปีท่ี 3 มีอตัราลดลง เน่ืองจากทุนดาํเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่

อยูใ่นเงินสดและเงินฝากธนาคาร และใหผ้ลตอบแทนท่ีตํ่า หากสหกรณ์ออมทรัพยส์ามารถนาํเงินฝากธนาคารมาเพ่ิม

ปริมาณธุรกิจ นอกจากสมาชิกจะมีรายไดม้ากข้ึนแลว้ สหกรณ์ออมทรัพยเ์องกจ็ะมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย  

ความสามารถในการบริหาร จากการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการเงินจะเห็นไดว้่า สหกรณ์ออมทรัพยเ์ขต

กรุงเทพมหานครนั้น มีอตัราการเติบโตของธุรกิจข้ึนลง ในช่วง 3 ปี และในอตัราท่ีตํ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 

ระดบัขนาดใหญ่ ดงันั้น สหกรณ์ควรปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นการรับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน เพราะการรับ

ฝากเงินจากสมาชิกเป็นจุดมุ่งหมายและกิจกรรมท่ีสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ควรมีความ

กระตือรือร้นในดา้นการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัและมัน่คง เช่น เวลามีผูม้าติดต่อก็รับสอบถามว่ามาทาํ
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ธุรกรรมด้านใด พร้อมทั้ งพาไปท่ีช่องทางนั้น ๆ รวมทั้ งใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีทันสมยัเข้ามาช่วย 

ปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ  

ความสามารถในการทาํกาํไร จากการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการเงินจะเห็นไดว้่าสหกรณ์ออมทรัพย ์เขต

กรุงเทพมหานครมีอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอตัราท่ีตํ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์ แสดงใหเ้ห็นว่าสหกรณ์ไดมี้การบริหารตน้ทุนท่ีดีแลว้ กค็วรดาํรง นโยบาย

ควบคุมค่าใชจ่้ายน้ีต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

        ควรนาํอตัราส่วนทางการเงินท่ีสถาบนัการเงินต่าง ๆ เขาใชก้นัท่ีนอกเหนือจากท่ีสหกรณ์ทัว่ไปใชก้นั เพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบ และนาํมาใชเ้พ่ือการวิเคราะห์และแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งประเมินผลการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ เพ่ือจะไดน้าํมาใชป้รับปรุงดาํเนินงานของสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเท่าเทียบกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ 

นอกจากจะให้ความสําคญัในเร่ืองการเลือกใช้สถิติเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัแลว้ ผูวิ้จยัยงัตอ้งให้ความสําคัญกบั

ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ โดยขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นงบการเงิน ดงันั้น ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัจะตอ้งผ่านการ

ตรวจสอบจาก กรมตรวจบญัชีกลางสหกรณ์ก่อนจึงจะถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้

ควรท่ีจะมีการเพ่ิมประเภทสหกรณ์อ่ืน ๆนอกเหนือจากสหกรณ์ออมทรัพย ์อาทิ สหกรณ์การเกษตร ซ่ึงมีสมาชิกเป็น

จาํนวนมาก สหกรณ์ร้านคา้ เป็นตน้ เพ่ือหารูปแบบปัจจยัทางการเงินแบบภาพรวม และแยกตามประเภทสหกรณ์ใน

แต่ละจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง 

The relationship of weight to economic factors that affecting to  

the construction price index. 

อรุณ ีโขงรัมย์1และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

Arunee Khongrum and Dr.Thitapon Ousawat 

  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและคน้หาสมการถดถอยท่ีสามารถประเมินนํ้าความสมัพนัธ์ของ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงจะวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ระยะเวลา 120 เดือน 

คือ ตั้งแต่ ม.ค. 2548 – ธ.ค. 2557 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีใชไ้ดแ้ก่ ดชันีหมวดเช้ือเพลิง ดชันีค่าจา้งแรงงาน ครอบคลุม

เฉพาะค่าจา้ง (การก่อสร้าง) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (BAHT/USD) ดชันีราคา

สินคา้นาํเขา้ ดชันีราคาสินคา้ส่งออก ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีช้ีนาํเศรษฐกิจ และดชันียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง สําหรับดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้างท่ีใชไ้ดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวม ดชันีราคาไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ดชันีราคาคอนกรีต ดชันีราคาเหล็ก

และผลิตภณัฑเ์หลก็ และดชันีราคากระเบ้ืองและวสัดุประกอบ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แลว้ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) จะส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวม และดชันีราคากระเบ้ืองและวสัดุประกอบ 

คาํสาํคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ , ดัชนีราคาวัสดกุ่อสร้าง 

Abstract 

The purpose of this independent study and find a regression is the relationship of weight to economic 

factors that affecting to the construction price index. The multiple regression analysis data is secondary type , time 

series , 120 months period since Jan 2004 - Dec 2014. The study found that in most cases, the consumer price index 

(CPI) will affect the price index of construction materials for The total construction price index and Building 

materials price indexes. 

Keywords: Economic factors , The construction price ind 
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1. บทนํา 

ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ราคาวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน ทาํให้ธุรกิจการก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

เพราะเป็นการทาํงานในสถานท่ีโล่งแจง้และใชร้ะยะเวลาสําหรับการดาํเนินงานแต่ละโครงการ ประสบปัญหาแบกภาระ

ค่าใชจ่้ายตน้ทุนในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน ดว้ยการทาํงานเช่นน้ีทาํใหย้อ่มมีปัญหาท่ีไม่คาดคิด ไม่วา่จะเป็นสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

หรือสภาพเศรษฐกิจขณะดาํเนินงาน ทาํให้มีผลกระทบต่อตน้ทุนส่วนอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวเ้พ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากสาเหตุเหล่าน้ีทาํใหต้อ้งติดตามเพ่ือวเิคราะห์แนวโนม้ในดา้นตน้ทุนการก่อสร้างท่ีคาดวา่จะสูงข้ึนเกิน

ความจาํเป็น  

     ผูศึ้กษาเห็นว่าการควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจก่อสร้าง จึงเป็นผลให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะ

ทาํการศึกษาเร่ือง “การประเมินนํ้ าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง” โดย

มุ่งหวงัว่าผลของการวิจยัจะทาํให้ไดรั้บรู้ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้างเพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็น

แนวทางพ้ืนฐานในการควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของธุรกิจต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

        สุทธิรา จนัทรา,2557 ไดท้าํการศึกษา “ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในงานก่อสร้าง พ.ศ.2550 – พ.ศ.2557 

กรณีศึกษา บริษทั อุดมกิจวศัว ์จาํกดั” โดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีจะมาทาํการศึกษาจากขอ้มูลโครงการก่อสร้าง

ท่ีผ่านมาของบริษทั จาํนวน 6 โครงการ จากนั้นทาํการสรุปและวิเคราะห์ผลเพ่ือเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของแต่

ละหมวดงานและหาวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการก่อสร้าง 

        ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการก่อสร้างทั้ง 6 โครงการ คือ 1) ปัจจยัดา้นตน้ทุนวสัดุ มี

การปรับตวัสูงข้ึนทุกๆ ปี เฉล่ีย 3.12% 2) ปัจจยัดา้นตน้ทุนค่าแรงงาน ซ่ึงมีสัดส่วนผนัแปรไป ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ีย 

29.73% มีสาเหตุมาจากกลไกทางการตลาด ภาวการณ์ผนัผวนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ภยัธรรมชาติ และ

นโยบายทางการเมือง จากผลการศึกษาท่ีได ้มีขอ้สรุปสอดคลองกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ปัจจยัท่ีทาํใหต้น้ทุนการ

ก่อสร้างเพ่ิมข้ึนมาจากราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน มหาอุทกภยัปี 2554 และนโยบายทางการเมือง 

        สมพงษ ์ชูประสิทธ์ิ,2544 ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงมีผลมาจากขบวนการ

จดัทาํดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง เพ่ือสาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงดชันีราคาวสัดุก่อสร้างใหมี้ความเหมาะสม

กบัการใชง้านในประเทศไทย โดยเฉพาะการนาํดชันีราคาวสัดุก่อสร้างไปใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดข้องงาน

ราชการ (ค่า K) การวิจยัจดัทาํโดยศึกษาการจดัทาํดชันีราคาการก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีการจดัทาํทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบถึงวตัถุประสงคแ์ละการนาํไปใชง้านของดชันี ขั้นตอนและวิธีการจดัทาํดชันี 

รวมถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และความเหมาะสมต่อการนาํไปใชง้านของดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง โดยการศึกษาประกอบดว้ย

การศึกษาการจดัทาํดชันีราคาวสัดุก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละขั้นตอนการจดัทาํ ศึกษา

พฤติกรรมการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างของผูรั้บเหมาในประเทศไทย ผลจากการวิเคราะห์

การจดัทาํดชันีพบปัจจยัทั้งใน 2 ขั้นตอนหลกั คือ 1) ส่วนของการกาํหนดรายการและการจดัทาํนํ้าหนกัถ่วง และ 2) 

ส่วนของการเก็บขอ้มูลราคา โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบสาํหรับขั้นตอนแรกประกอบดว้ย (ก) การคดัเลือกตวัแทนใน

แต่ละหมวด (ข) นํ้ าหนักถ่วง (ค) จาํนวนของรายการวสัดุท่ีใช้ในการคาํนวณ และ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบสําหรับ

ขั้นตอนท่ีสองประกอบดว้ย (ก) คุณลกัษณะจาํเพาะของรายการวสัดุตวัแทน (ข) ขอ้มูลราคา ส่วนลด ค่าขนส่ง และ
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ระยะเวลาการจ่ายเงิน (ค) ขอบเขตหรือสถานท่ีสาํรวจ (ง) ช่วงระยะเวลาความถ่ีของการสาํรวจ สาํหรับแนวทางการ

จดัทาํดชันีให้มีความเหมาะสมนั้น ส่วนของการกาํหนดรายการและนํ้าหนกัถ่วง ควรพิจารณาคดัเลือกรายการ ให้

สอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้านของค่าดชันี ซ่ึงการใชด้ชันีสาํหรับการพิจารณาสัญญาแบบปรับราคาได้

ของงานราชการ ควรใชร้ายการจากบญัชีปริมาณงานจากโครงการก่อสร้างทางราชการ สําหรับส่วนของการเก็บ

ขอ้มูลราคาควรกาํหนดเป็นวิธีการปฏิบติั ท่ีปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอในการเกบ็ขอ้มูล เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความเป็นแบบ

ฉบบัเดียวกนั ทั้งเร่ืองความชดัเจนในการเกบ็ขอ้มูลราคา สถานท่ีเกบ็ขอ้มูล และช่วงระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูล 

        สัมพนัธ์ โยธกุลสิริ,2550 ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผูรั้บเหมาใน

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจจากผูรั้บเหมาก่อสร้างในจังหวดัเชียงใหม่ จํานวน 108 ราย แล้วนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์หาระดับ

ความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาในการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดท้าํการแบ่งกลุ่มผูรั้บเหมาเพ่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างในความคิดเห็นดงัน้ี คือ กลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมี

เงินทุนหมุนเวียนตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาทเทียบกบักลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนสูงกวา่ 5 ลา้นบาท กลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมี

ผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจขาดทุนหรือเท่าทุนเทียบกบักลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีกาํไร กลุ่มผูรั้บเหมาท่ีรับเหมางาน

ก่อสร้างอาคารเป็นส่วนใหญ่เทียบกบักลุ่มผูรั้บเหมาอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดรั้บเหมางานก่อสร้างอาคาร และกลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมี

ปัญหาในการส่งมอบงานล่าชา้นอ้ยเทียบกบักลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีปัญหาส่งมอบงานล่าชา้มาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์

ขอ้มูลพบว่า มีปัจจยัผลกระทบ 3 ประการท่ีกลุ่มผูรั้บเหมามีความเห็นแตกต่างกนัในระดบัความสาํคญัคือ การขาด

การวางแผนและบริหารการเงินท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจการขาดการวางแผนและควบคุมการใชว้สัดุท่ีดี และการขาด

การวางแผนเร่ืองการใชบุ้คลากรและการจดัอตัรากาํลงั โดยกลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนตํ่ากว่า 5 ลา้นบาท

เห็นว่าปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวมีระดบัความสาํคญัมากกว่ากลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนสูงกว่า 5 ลา้นบาท กลุ่ม

ผูรั้บเหมาท่ีมีผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจขาดทุนหรือเท่าทุนเห็นว่ามีระดับความสําคัญมากกว่ากลุ่ม

ผูรั้บเหมาท่ีมีกาํไร และกลุ่มผูรั้บเหมาท่ีรับเหมางานก่อสร้างอาคารเป็นส่วนใหญ่เห็นว่ามีระดบัความสาํคญัมากกวา่

กลุ่มผูรั้บเหมาท่ีรับเหมางานอ่ืนๆ อยา่งไรกต็ามในการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีปัญหาส่งมอบงานล่าชา้

นอ้ยกบักลุ่มผูรั้บเหมาท่ีมีปัญหาส่งมอบงานล่าชา้มากพบวา่ไม่มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

        ขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ในการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูรั้บเหมาก่อสร้างจาํนวนมากในจงัหวดัเชียงใหม่เป็น

ผูรั้บเหมาขนาดค่อนขา้งเลก็ ท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท มกัมีปัญหาขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในการวางแผนจดัการ นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองเงินทุนไม่เพียงพอสาํหรับใชใ้นการดาํเนินกิจการก่อใหเ้กิดปัญหา

ขาดสภาพคล่อง ดงันั้นควรจะมีการกาํหนดแผนและมาตรการแกไ้ขปัญหาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่

ดังน้ี 1) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันในรูปสมาคมผูรั้บเหมาเพ่ือให้เป็นองค์กรกลางสําหรับช่วยเหลือกัน 2) 

สถาบนัการศึกษาควรจดัหลกัสูตรเฉพาะเพ่ือบรรยายใหค้วามรู้ หรือการฝึกอบรมบุคลากรใหก้บัผูรั้บเหมาก่อสร้าง

ต่าง ๆ 3) หน่วยงานรัฐควรกาํหนดรูปแบบสญัญาก่อสร้างใหย้ืดหยุ่นมากข้ึนพร้อมมีมาตรการช่วยเหลือผูรั้บเหมาให้

มีสภาพคล่อง เช่น กาํหนดเงินงวด เงินประกนัต่างๆ ใหเ้หมาะสม 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารตน้ทุนโครงการก่อสร้าง

อาคารสูงและแนวทางวิธีการปฏิบติัในการบริหารตน้ทุนโครงการก่อสร้าง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิ้ธีการ
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สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูค้วบคุมโครงการ 6 ท่าน จาํนวน 6 บริษทั และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ 

และทาํการนาํเสนอขอ้มูลโดยการบรรยาย 

ผลการศึกษาพบว่าผูค้วบคุมโครงการมีความคิดเห็นท่ีตรงกนัว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหาร

ตน้ทุนมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการประมาณการตน้ทุน ปัจจยัดา้นการวางแผนโครงการ ดา้นความรู้ความสามารถ

ของผูบ้ริหาร ดา้นการวางแผนใชท้รัพยากร ดา้นการควบคุมตน้ทุน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหาร

ตน้ทุนในระดบัมาก คือ ดา้นการออกแบบโครงการ ดา้นการประยุกตใ์ชศ้าสตร์ของ Economic of Scale ดา้นการจดั

โครงสร้างองค์กร ด้านการจัดโครงสร้างในโครงการ ด้านการจัดการจัดทํางบประมาณต้นทุน และด้าน

สภาพแวดลอ้มโครงการ 

        ผลการวิจยัพบวา่ผูค้วบคุมโครงการทั้งหมดมีคุณวุฒิและคุณสมบติัอยูใ่นระดบัท่ีเช่ือถือได ้มีความสามารถและ

มีประสบการณ์ในการทาํงานอยู่พอสมควร ไดเ้สนอแนะถึงแนวทางวิธีปฏิบติัและการควบคุมตน้ทุนของแต่ละ

กิจกรรมไดอ้ยา่งครอบคลุมเน้ือหาสาระและมีความชดัเจนมากในหวัขอ้ของแต่ละปัจจยั 

        อีกทั้งผลการวิจยัยงัพบอีกวา่สถานภาพโดยทัว่ไปของบริษทั มีผลอยา่งมากต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการ

ควบคุมต้นทุน เช่น โครงสร้างของบริษทั เม่ือองค์การมีการขยายการเติบโตทางธุรกิจจะต้องเพ่ิมบุคลากรใน

หน่วยงานมากข้ึน นั่นคือองค์กรจะต้องมีภาระผูกพัน และมีต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่ถ้าองค์กรมีเกณฑ์การวดั

ประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรภายในก่อนว่าไดท้าํงานเต็มความสามารถหรือไม่ ก่อนท่ีจะเพ่ิมบุคลากรใหม่

เขา้มาหรือมองไปถึงการจา้งกลุ่มบริษทัผูรั้บเหมาย่อยมารับช่วงงานต่อเพ่ือเป็นการตดัลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุน

เป็นอยา่งมาก (เวนิช วฒันภูริภากร, 2555)  

3. วธีิการศึกษา 

     ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ไดใ้ชข้อ้มูล

ดงัต่อไปน้ี คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวม ดชันีราคาไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ ดชันีราคาผลิตภณัฑค์อนกรีต ดชันีราคา

เหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็ ดชันีราคากระเบ้ืองและวสัดุประกอบ ดชันีหมวดเช้ือเพลิง ดชันีค่าจา้งแรงงาน ครอบคลุม

เฉพาะค่าจา้ง (การก่อสร้าง) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (BAHT/USD) ดชันีราคา

สินคา้นาํเขา้ ดชันีราคาสินคา้ส่งออก ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีช้ีนาํเศรษฐกิจ และดชันียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง โดยรวบรวมขอ้มูลแบบราย

เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนธนัวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน 120 เดือน ซ่ึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซดแ์ละ

ข้อมูลทางด้านสถิติท่ีหน่วยงานต่างๆ เก็บรวบรวมไว ้ได้แก่ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

www.price.moc.go.th และ ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th  

     สาํหรับขอ้มูลแบบรายวนั จะปรับใหเ้ป็นแบบรายเดือน โดยการนาํขอ้มูลสถิติของทุกปลายเดือนมาใช ้

     สาํหรับขอ้มูลแบบรายไตรมาสนั้นจะปรับใหเ้ป็นแบบรายเดือน โดยการนาํขอ้มูลของรายไตรมาสท่ี 1 เป็นขอ้มูล

ของเดือน ม.ค. – มี.ค. , ขอ้มูลของรายไตรมาสท่ี 2 เป็นขอ้มูลของเดือน เม.ย. – มิ.ย. , ขอ้มูลของรายไตรมาสท่ี 3 เป็น

ขอ้มูลของเดือน ก.ค. – ก.ย. และขอ้มูลของรายไตรมาสท่ี 4 เป็นขอ้มูลของเดือน ต.ค. – ธ.ค. 
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     ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือหาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่างๆ กบัดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวม ดชันีราคาไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ดชันี

ราคาคอนกรีต ดชันีราคาเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็ และดชันีราคากระเบ้ืองและวสัดุประกอบ หรือตวัแปรตามท่ีได ้  

กาํหนดไว ้

     แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

     Y= α + 𝛽𝛽1 DL_FUEL + 𝛽𝛽2 D_LABOR + 𝛽𝛽3 DL_POR + 𝛽𝛽4DL_EXC + 𝛽𝛽5 DL_INC + 𝛽𝛽6 DL_EXR + 

𝛽𝛽7DL_CPI + 𝛽𝛽8DL_BEL + 𝛽𝛽9DL_NEER + 𝛽𝛽10DL_INVEST + 𝛽𝛽11DL_ECO +  𝛽𝛽12DL_TRANS 

     โดยท่ี  α  คือค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

       Y  คือ ตัวแปรตาม ได้แก่ DL_TOTAL = อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรวม , 

DL_WOOD = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้, DL_CON = อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาคอนกรีต , IRON = ดชันีราคาเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็ และ DL_TILE = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคากระเบ้ืองและวสัดุประกอบ 

               𝛽𝛽1 … . 𝛽𝛽12  คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

               DL_FUEL  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีหมวดเช้ือเพลิง  

D_LABOR  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีค่าจา้งแรงงาน ครอบคลุมเฉพาะค่าจา้ง (การก่อสร้าง) 

DL_POR  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย  

DL_EXC  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ (BAHT/USD) 

DL_INC  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาสินคา้นาํเขา้  

DL_EXR  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาสินคา้ส่งออก  

DL_CPI  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  

DL_BEL  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  

DL_NEER  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีค่าเงินบาท (NEER)  

 DL_INVEST  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน  

DL_ECO  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีช้ีนาํเศรษฐกิจ  

DL_TRANS  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้างรวม 

ดชันีราคาไม้

และผลิตภณัฑ์

ไม ้

ดชันีราคา

คอนกรีต 

ดชันีราคา

เหลก็และ

ผลิตภณัฑ์

เหลก็ 

ดชันีราคา

กระเบ้ืองและ

วสัดุประกอบ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 116.15 128.81 112.11 114.97 108.42 

ค่ามธัยฐาน 

(Median) 

114.65 133.25 105.55 113.30 110.70 

ค่าสูงสุดของ

ขอ้มูล 

(Maximum) 

142.40 152.10 134.90 189.20 113.20 

 ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้างรวม 

ดชันีราคาไม้

และผลิตภณัฑ์

ไม ้

ดชันีราคา

คอนกรีต 

ดชันีราคา

เหลก็และ

ผลิตภณัฑ์

เหลก็ 

ดชันีราคา

กระเบ้ืองและ

วสัดุประกอบ 

ค่าตํ่าสุดของ

ขอ้มูล 

(Minimum) 

98.10 97.80 98.20 90.60 97.90 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของ

ขอ้มูล 

(Std.Deviation) 

10.2898 18.1795 12.2897 17.2425 3.9624 

ค่าความเนน้ของ

การแจกแจงท่ีไม่

สมควร 

(Skewness) 

0.0490 -0.3092 0.8557 2.2548 -1.1370 

ค่าความโด่งของ

การแจกแจงของ

ขอ้มูล (Kurtosis) 

2.2696 1.6305 2.0895 9.7384 3.0003 
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ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบคุณสมบติัของตวัแปรดว้ยวิธียนิูทรูท (Unit Root Test) 

     จากการทดสอบคุณสมบติัความน่ิง (Stationary) ของตวัแปรท่ีมีลกัษณะขอ้มูลเป็นอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) พบวา่ ตวัแปรดชันีราคาเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็ (IRON) มีคุณสมบติัความน่ิง (Stationary)  

     สําหรับอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวม (DL_TOTAL) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม ้(DL_WOOD) อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาคอนกรีต (DL_CON) อตัราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคากระเบ้ืองและวสัดุประกอบ (DL_TILE) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีหมวดเช้ือเพลิง 

(DL_FUEL) อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (DL_POR) อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ (DL_EXC) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาสินคา้นาํเขา้ (DL_INC) อตัรา

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาสินคา้ส่งออก (DL_EXR) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (DL_CPI) 

อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (DL_BEL) อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีค่าเงินบาท 

(DL_NEER) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (DL_INVEST) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี

ช้ีนาํเศรษฐกิจ (DL_ECO) และอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง (DL_TRANS) จะมี

คุณสมบติัความน่ิง (Stationary) กต่็อเม่ือผา่นการทดสอบคร้ังท่ี 1 (First differencing) 

     ส่วนดัชนีค่าจ้างแรงงาน ครอบคลุมเฉพาะค่าจ้าง (การก่อสร้าง) (D_LABOR ) จะมีคุณสมบัติความน่ิง 

(Stationary) กต่็อเม่ือผา่นการทดสอบคร้ังท่ี 2 (Second differencing) 

ขั้นตอนท่ี 3 Linear Correlation Coefficient 

     จากการทดสอบหาค่าสหสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวันั้นมีค่าสหสัมพนัธ์อยู่

ระหวา่ง ± 0.8 แสดงวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวันั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง จึงไม่ตอ้งตดัตวัแปรอิสระใดๆ ท้ิง 

ขั้นตอนท่ี 4 กาํหนดรูปแบบสมการถดถอย 

        Y= α + 𝛽𝛽1 DL_FUEL + 𝛽𝛽2 D_LABOR + 𝛽𝛽3 DL_POR + 𝛽𝛽4 DL_EXC + 𝛽𝛽5 DL_INC + 

𝛽𝛽6DL_EXR + 𝛽𝛽7DL_CPI + 𝛽𝛽8DL_BEL + 𝛽𝛽9DL_NEER + 𝛽𝛽10DL_INVEST + 𝛽𝛽11DL_ECO +  

𝛽𝛽12DL_TRANS 

ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบ F-test , T-test 

     จากการทดสอบหาค่า F-test พบว่าแบบจาํลองในการศึกษาท่ี 1 , 2 และ 5 มีค่า F-test = 0.0000 , 0.0157 และ 

0.0449 ตามลาํดบั ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นแบบจาํลองในการศึกษาท่ี 1 , 2 และ 5 น้ีมีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวัท่ี

ส่งผลกระทบต่อตวัแปรตาม 

      จากการทดสอบหาค่า F-test พบว่าแบบจําลองในการศึกษาท่ี 3 และ 4 มีค่า F-test = 0.0862 และ 0.5871 

ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ดงันั้นแบบจาํลองในการศึกษาท่ี 3 และ 4 น้ีไม่สามารถนาํไปวิเคราะห์ต่อได ้
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(0.7339) (0.2943) (0.3188) 

(0.6116) (0.1391) (0.0000***) (0.2548) (0.1574) 

(0.9102) (0.1373) (0.3902) 

(0.1203) 

 

ขั้นตอนท่ี 5 Heteroskedastictiy ทดสอบความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือน 

แบบจาํลองใน

การศึกษา 

ค่า Prob. ยอมรับ 𝐻𝐻0 ปฏิเสธ 𝐻𝐻0 ผลการทดสอบ 

สมการถดถอยเส้น

ท่ี 1 

0.9971   คงท่ี 

สมการถดถอยเส้น

ท่ี 2 

0.0000   ไม่คงท่ี 

สมการถดถอยเส้น

ท่ี 5 

0.1451   คงท่ี 

ขั้นตอนท่ี 6 Autocorrelation Test ทดสอบความสมัพนัธ์ของคลาดเคล่ือน 

 แบบจาํลองใน

การศึกษา 

ค่า Prob. ยอมรับ 𝐻𝐻0 ปฏิเสธ 𝐻𝐻0 ผลการทดสอบ 

สมการถดถอยเส้น

ท่ี 1 

0.0447   มีความสมัพนัธ์

กนัเอง 

สมการถดถอยเส้น

ท่ี 2 

0.3108   ไม่มีความสัมพนัธ์

กนัเอง 

สมการถดถอยเส้น

ท่ี 5 

0.8347   ไม่มีความสัมพนัธ์

กนัเอง 

 

ขั้นตอนท่ี  7 วิเคราะห์  𝑅𝑅2 

     จากการทดสอบในขั้นตอนท่ี 5 และ 6 พบว่า สมการถดถอยเส้นท่ี 1 มีปัญหา Autocorrelation Test จึงไดท้าํการ

แกไ้ขปัญหา โดยปรับปรุงสมการดว้ยวิธี HAC โดยจะไดส้มการหลงัจากการแกปั้ญหา Autocorrelation Test แลว้ 

เป็นดงัน้ี 

        DL_TOTAL = -0.0012 + 0.0138DL_FUEL – 0.0004D_LABOR + 0.0130DL_POR – 0.2566DL_EXC + 

0.1496DL_INC + 0.2343DL_EXR + 1.1467DL_CPI + 0.0274DL_BEL + 0.1176DL_NEER + 0.0068DL_INVEST 

– 0.2806DL_ECO + 0.0094DL_TRANS 

     R-squared = 0.4038 

     F-test (ใหม่) = 0.0000 
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(0.0514) (0.4943) (0.4415) 

(0.4063) (0.1200) (0.0601) (0.0885) 

(0.1179) (0.7568) (0.1982) 

(0.8536) 

(0.4491) 

(0.7780) (0.5000) (0.0152**) (0.0248**) 

(0.0992) (0.7602) (0.0040***) (0.5907) (0.1228) 

(0.0241**) (0.2184) (0.2034) 

     จากการทดสอบในขั้นตอนท่ี 5 และ 6 พบว่า สมการถดถอยเส้นท่ี 2 มีปัญหา Heteroskedastictiy จึงไดท้าํการ

แกไ้ขปัญหา โดยปรับปรุงสมการดว้ยวิธี White โดยจะไดส้มการหลงัจากการแกปั้ญหา Heteroskedastictiy แลว้ เป็น

ดงัน้ี 

        DL_WOOD = 0.0013 + 0.1647DL_FUEL – 0.0004D_LABOR + 0.0130DL_POR – 0.2566DL_EXC + 

0.1496DL_INC + 0.2343DL_EXR + 1.1467DL_CPI + 0.0274DL_BEL + 0.1176DL_NEER + 0.0068DL_INVEST 

– 0.2806DL_ECO + 0.0094DL_TRANS 

      R-squared = 0.2006 

     F-test (ใหม่) = 0.0157 

     จากการทดสอบในขั้นตอนท่ี 5 และ 6 พบว่า สมการถดถอยเส้นท่ี 5 ไม่มีปัญหา Heteroskedastictiy และ 

Autocorrelation Test จึงไม่ตอ้งทาํการแกไ้ข สมการท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

        DL_TILE = 0.0006 + 0.0071DL_FUEL + 0.0002D_LABOR + 0.0223DL_POR + 0.1128DL_EXC – 

0.1549DL_INC – 0.0279DL_EXR + 0.3828DL_CPI – 0.0059DL_BEL – 0.0878DL_NEER – 0.0754DL_INVEST 

+ 0.1209DL_ECO + 0.0099DL_TRANS 

     R-squared = 0.1755 

     F-test (ใหม่) = 0.0449 

หมายเหตุ  ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

                  ***            หมายถึง มีนยัสาํคญั 1%        

                  **             หมายถึง มีนยัสาํคญั 5% 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพ่ือมาศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ทาํใหท้ราบ

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราระหวา่งประเทศ (BAHT/USD) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา

และคน้หาสมการถดถอยท่ีส่งผลกระทบต่อท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใหธุ้รกิจการก่อสร้างไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างหลกั

อยา่งราคาวสัดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของธุรกิจต่อไป 

     ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง นกัธุรกิจควรใชต้วัแปรหลายๆ ตวัแปรเพ่ือประกอบการวางแผน

และควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนการก่อสร้าง ซ่ึงในความเป็นจริงยงัมีปัจจยั
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ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสมการท่ี

เหมาะสมข้ึนมาใหม่ได ้

     ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัขอเสนอแนะว่าควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยั

ทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัทางดา้นระบบไอที เช่น ความทนัสมยัของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น

การผลิตวสัดุ และอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทต่างๆ และ

ควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างไดอี้กแนวทางหน่ึงอีกดว้ย 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่ออตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ

สินทรัพย์รวมของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Determinants of Debt to Equity Ratio and Debt Ratio of Listed Companies 

in Energy & Utilities Sector in Stock Exchange of Thailand 

นงลกัษณ์ คิญชกวฒัน์1 และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

Nongluck Kinchakawat and Dr.Thitapon Ousawat 

  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัของบริษทัวา่มี

ความสมัพนัธ์เป็นอยา่งไรกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั

ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายเดือนของ

อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย MLR และขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ระหวา่งปี 2548-2557 และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) 

     ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม อยา่งมีนยัสาํคญั คือ สภาพคล่อง มีความสัมพนัธ์เชิงลบ 12 บริษทั, ความสามารถในการทาํกาํไร มี

ความสมัพนัธ์เชิงลบ 4 บริษทั และความสมัพนัธ์เชิงบวก 1 บริษทั, โอกาสในการเติบโตของกิจการมีความสัมพนัธ์

เชิงบวก 4 บริษทั และความสมัพนัธ์เชิงลบ 1 บริษทั, สินทรัพยถ์าวรมีความสมัพนัธ์เชิงลบ 8 บริษทั และ

ความสมัพนัธ์เชิงบวก 2 บริษทั, ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์เชิงลบ 3 บริษทั และความสัมพนัธ์เชิงบวก 2 

บริษทั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชยแ์ละผลประโยชนท์างภาษีท่ีไม่ใช่

หน้ีสินของธุรกิจไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม 
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Abstract 

The main objective of this study is investigate the relationship between economic factors and factors of a 

company to debt to equity ratio and debt ratio of listed companies in energy & utilities sector in Stock Exchange 

of Thailand. The data used monthly average interest rate of MLR and financial statements of the Company in the 

period 2005-2014 and the multiple regressions was used for data analysis 

     The result show that liquidity has a interest rate of MLR negative statistically significant relationship to debt to 

equity ratio and debt ratio 12 company. Return on asset has a negative statistically significant relationship 4 

company and 1 company was positive. The company’s growth has a positive statistically significant relationship 4 

company and 1 company was negative. The company’s asset has a negative statistically significant relationship 8 

company and 2 company was positive. The size of company has a negative statistically significant relationship 3 

company and 2 company was positive. For Other determinants, there was no significant relationship 

 

Keywords: Debt to equity ratio, Debt ratio, Companies in energy & utilities sector in Stock Exchange of Thailand 

 

1. บทนํา 

 

     ตั้งแต่ปี 2544 ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางการเมืองท่ีรุนแรงและยืดเยื้อ ประกอบกบัเศรษฐกิจของโลก

เขา้สู่ภาวะถดถอย อนัเกิดจากปัญหาซบัไพรมท่ี์เกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํใหเ้ศรษฐกิจ

ไทยเผชิญกบัปัญหาความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั ก่อใหเ้กิดความเส่ียง

การดาํเนินงานและส่งผลรวมไปยงัความเส่ียงทางการเงินของบริษทั  โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่ง คือ

แหล่งเงินทุนภายใน ไดแ้ก่ แหล่งเงินทุนท่ีมาจากกาํไรสะสมของบริษทั และแหล่งเงินทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ส่วนแรกไดแ้ก่ ส่วนของหน้ีสินท่ีมาจากกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ขอ้ดี คือ บริษทัสามารถนาํดอกเบ้ียจ่ายมา

คาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายในการลดหยอ่นภาษี และเป็นการรักษาประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้สามญัท่ียงัคงรักษาอาํนาจการ

ควบคุมใหค้งเดิมไว ้แต่เป็นการเพ่ิมความเส่ียงทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระดอกเบ้ียจ่ายและ

เงินตน้ใหเ้จา้หน้ีตามจาํนวนเงินและระยะเวลาตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญา 

     ส่วนท่ีสอง ไดแ้ก่ ส่วนของทุน ท่ีมาจากการระดุมทุนจากการออกหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญั, หุน้บุริมสิทธ์ิ 

ขอ้ดี คือ ไม่มีระยะเวลาไถ่ถอน และการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนเงิน บริษทัจะจ่ายเม่ือบริษทัมี

กาํไรหรือตามนโยบายของบริษทั แต่การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้สามญัจะทาํใหสิ้ทธ์ิในการออกเสียงกระจาย

กวา้งออกไป ทาํใหผู้ถื้อหุน้เสียอาํนาจในการควบคุมการบริหาร เกิด Dilution Effect ส่งผลใหก้าํไรต่อหุน้และราคา
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หุน้ลดลง นอกจากน้ีเงินปันผลจากหุน้สามญัไม่สามารถนาํมาคาํนวณเพ่ือลดหยอ่นภาษีได ้โดยงานวิจยัฉบบัน้ีได้

เลือกศึกษาบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการสาํรวจ ขดุ

เจาะ กลัน่ และตวัแทนจาํหน่ายพลงังานธรรมชาติ และเป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและดาํรงชีวิต เป็นธุรกิจท่ีมีสินทรัพยข์นาดใหญ่ และมีแนวโนม้การเติบโต

ค่อนขา้งสูง การดาํเนินงานหรือขยายธุรกิจตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก นอกจากน้ีราคานํ้ามนัและก๊าซมกัจะผนัผวน

ตามราคานํ้ามนัโลก ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเผชิญความไม่แน่นอนในการ

ดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัของบริษทัท่ีส่งผลต่อ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังานและสาธารณูปโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎโีครงสร้างเงินทุน MM 

     รูปแบบในการนาํเสนอและขอ้สรุปเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนไว ้2 รูปแบบ 

      รูปแบบท่ีไม่มีภาษีเงินได ้คือ ธุรกิจไม่มีการเสียภาษีใดๆ และธุรกิจจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากดอกเบ้ียจ่าย ดงันั้น

ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนของธุรกิจโดยการก่อหน้ีจะเท่ากบัตน้ทุนในการจดัหาเงินทุนโดยใชส่้วนของผูถื้อหุ้น 

และการเพ่ิมสดัส่วนการก่อหน้ีไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายและสร้างมูลค่าใหกิ้จการเพ่ิมได ้

     รูปแบบท่ีมีภาษีเงินได ้คือ ดอกเบ้ียจ่ายจากการก่อหน้ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีธุรกิจสามารถนาํมาหกัภาษีได ้ดงันั้นตน้ทุน

การจดัหาเงินทุนโดยวิธีการก่อหน้ีจะลดลงและส่งผลใหมู้ลค่าของกิจการเพ่ิมมากข้ึน  

 

ทฤษฎทีางเลือก (Trade-off Theory) 

 
 

        แนวคิดทฤษฎีทางเลือกจะกล่าวถึงการเลือกใชส้ัดส่วนโครงสร้างเงินทุนท่ีดีท่ีสุด โดยธุรกิจจะเลือกใชเ้งินทุน

จากการก่อหน้ีและใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้เป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท่ีจะทาํใหธุ้รกิจมีตน้ทุนการจดัหาเงินตํ่า

ท่ีสุดและส่งผลให้ธุรกิจมีมูลค่ากิจการสูงสุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการก่อหน้ีและ

ตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ี 

         ประโยชนจ์ากการจดัหาเงินทุนโดยการก่อหน้ี คือผลประโยชนท์างภาษี เน่ืองจากธุรกิจสามารถนาํดอกเบ้ียจ่าย

มาเป็นค่าใชจ่้ายก่อนหกัภาษีได ้ทาํใหต้น้ทุนของหน้ีสินตํ่าลง ยิ่งอตัราภาษีสูงข้ึน บริษทัจะไดผ้ลประโยชน์ทางภาษี

จากการจดัหาเงินทุนโดยวิธีการก่อหน้ีมากข้ึน แต่การก่อหน้ีท่ีมากข้ึนทาํให้เกิดตน้ทุนทางการเงินจากการก่อหน้ี 
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ไดแ้ก่ ตน้ทุนการลม้ละลาย การท่ีธุรกิจก่อหน้ีในระดบัท่ีสูงมากๆ ทาํใหธุ้รกิจมีภาระผูกพนัและโอกาสท่ีธุรกิจจะไม่

สามารถชําระดอกเบ้ียและเงินต้นได้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด เกิดความเส่ียงทางการเงิน ส่งผลให้ต้นทุนการ

ลม้ละลายเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน  

 

ทฤษฎตีัวแทน (Agency Theory) 

 

     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ปัญหาดา้นตวัแทนระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารมองวา่ความมัง่คัง่

ท่ีสร้างข้ึนตวัเองไม่ไดมี้ส่วนในความมัง่คัง่นั้นเท่าใดนกั ผูบ้ริหารจึงเลือกหาประโยชน์อ่ืนใหต้วัเอง ดงันั้นถา้บริษทั

เพ่ิมการจดัหาเงินทุนโดยการก่อหน้ีทาํใหบ้ริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้และเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหาร

ไม่สามารถนาํเงินของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตวัเองไดม้ากนกั 2.ปัญหาเร่ืองตวัแทนระหว่างผูถื้อหุ้นและ

เจา้หน้ีเม่ือผูถื้อหุน้ตอ้งการใหบ้ริษทัเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ท่ีเจา้หน้ีคาดหวงัไว ้เพราะจะไดรั้บ

ผลตอบแทนกลบัมาสูง แต่ถา้โครงการไม่ประสบความสาํเร็จ เจา้หน้ีจะตอ้งเป็นผูเ้ฉล่ียความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การลม้ละลาย ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เจา้หน้ีจะตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีมากข้ึนในขณะท่ีไดรั้บผลตอบแทนเท่าเดิม 

 

ทฤษฎจีัดหาเงินทุนตามลาํดับขั้น (Pecking order Theory) 

 

     บริษทัจะจดัหาแหล่งเงินทุนโดยใชเ้งินทุนภายใน (เงินสด, หลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง, กาํไรสะสม) ของบริษทั

ก่อน เพราะเป็นตน้ทุนทางการเงินตํ่าท่ีสุดและความเส่ียงนอ้ย ถา้เงินทุนภายในบริษทัไม่เพียงพอ บริษทัจึงจดัหา

แหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยเรียงลาํดบัตามความปลอดภยั คือ การจดัหาเงินทุนโดยการก่อหน้ี และสุดทา้ยจึงเป็น

การจดัหาแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจา้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีทั้งหมด 36 บริษทั ระยะเวลาท่ีศึกษาในช่วงปี 2548-2557 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บริษทัท่ีเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก่์อนปี 2548 มีทั้งหมด 18 บริษทั ซ่ึงบริษทัท่ีเขา้ตลาดหลกัทรัพยห์ลงัปี 2548 ไม่

สามารถนาํขอ้มูลงบการเงินมาศึกษาไดค้รบ ในส่วนของการการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary data) ซ่ึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนจากงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนของบริษทัท่ีอยู่
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ในอุตสาหกรรมหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชฐ้านขอ้มูลจาก 

SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      การวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 1.การวิเคราะห์ขอ้มูเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยพิจารณาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของตวัแปรอิสระวา่มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ จากนั้น

ทาํการทดสอบ Unit root test เป็นการทดสอบคุณสมบติัความน่ิงของตวัแปรท่ีมีลกัษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time 

Series Data) และพิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter plot วา่ขอ้มูลมีลกัษณะเป็น Linear, มีลกัษณะการแจกแจง

ขอ้มูลแบบปกติหรือไม่  

     2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

2.1 กาํหนด Regression Model และหาสมัประสิทธ์ิของตวัแปร 

DE ti   = α + β1
i INT ti  + β2

i ROA ti  + β3
i SIZE ti+ β4

i GROWTH ti + β5
i ASSET ti+ β6

i LIQ ti  + β7
i TAX ti  

DR ti   = α + β1
i INT ti  + β2

i ROA ti  + β3
i SIZE ti+ β4

i GROWTH ti  + β5
i ASSET ti+ β6

i LIQ ti  + β7
i TAX ti  

2.2 ทดสอบค่าความแปรปรวน (ANOVA) โดยทดสอบ F -Test และ t -Test 

2.3 ทดสอบค่าความคลาดเคล่ือน (Residual) แบ่งเป็น ทดสอบความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนในแบบจาํลอง 

(Heteroscedasticity) และทดสอบสหสมัพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

2.4 การแปลความหมาย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     1. บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สภาพคล่อง มีความสัมพนัธ์เชิงลบ ค่า 

Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 31.24% และ 41.74% ตามลาํดบั 

     2. บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ โอกาสการเติบโตของกิจการ มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวก, ความสามารถในการทาํกาํไร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ และสภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ 

ส่วนปัจจยัดา้นสินทรัพยถ์าวรมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเท่านั้น ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวก ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 29.18% และ 37.98% ตามลาํดบั 

     3. บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ โอกาสการเติบโตของกิจการ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก และ

สภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 38.95% และ 46.03% ตามลาํดบั       



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1691 
 

     4. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สภาพคล่อง มีความสัมพนัธ์เชิงลบ ส่วน

ปัจจยัดา้นขนาดธุรกิจมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเท่านั้น ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มี

ความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 26.85% และ 24.98% ตามลาํดบั 

     5. บริษทั เอน็เนอร์ยี่ เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํกาํไร มีความสมัพนัธ์เชิงบวก, สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิง

ลบ และสภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 67.03% และ 38.24% ตามลาํดบั 

     6. บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สภาพคล่อง มี

ความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 19.44% และ 22.98% ตามลาํดบั 

     7. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ โอกาสการเติบโตของกิจการ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก, 

สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ และสภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 

54.21% และ 62.19% ตามลาํดบั 

     8. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ส่วนปัจจยัดา้น

ขนาดของกิจการ มีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่านั้น ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวก ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 44.64% และ 57.49% ตามลาํดบั 

     9. บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ โอกาสการเติบโตของกิจการ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวก และสภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 57.00% และ 60.57% ตามลาํดบั 

     10. บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํกาํไร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ และสินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิง

บวก ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่า Adjusted R-

square มีค่าเท่ากบั 83.06% และ11.50% ตามลาํดบั 
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     11. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก, 

ความสามารถในการทาํกาํไร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ, และสภาพคล่อง มีความสัมพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square 

มีค่าเท่ากบั 47.95% และ 54.61% ตามลาํดบั 

     12. บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิง

ลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 30.54% และ 32.82% ตามลาํดบั 

     13. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า 

Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 44.42% และ 46.42% ตามลาํดบั 

     14. บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ มีความสมัพนัธ์เชิงลบ, โอกาสการ

เติบโตของกิจการ มีความสมัพนัธ์เชิงลบ และสินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่า

เท่ากบั 45.80% และ 48.02% ตามลาํดบั 

     15. บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการ มีความสมัพนัธ์เชิงลบ, สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ 

และสภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 42.49% 

     16. บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-

square มีค่าเท่ากบั 40.22% และ 40.62% ตามลาํดบั 

     17. บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สภาพคล่อง มีความสมัพนัธ์เชิงลบ 

ค่า Adjusted R-square มีค่าเท่ากบั 34.59% และ 65.07% ตามลาํดบั 

     18. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ค่า Adjusted R-

square มีค่าเท่ากบั 11.19% และ 11.32% ตามลาํดบั 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ความสามารถในการทาํกาํไรมีความสมัพนัธ์ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร เน่ืองจาํนงค ์(2556) 

แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัท่ีมีกาํไรสูงๆ จะใชก้าํไรจากภายในบริษทัก่อน ส่งผลใหก้ารก่อหน้ีของบริษทัลดลง ซ่ึงเป็นไป

ตามทฤษฎี Pecking order ท่ีกล่วววา่ บริษทัจะจากหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายในก่อน หากแหล่งเงินทุนไม่

เพียงพอ บริษทัจึงจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก   

        สภาพคล่องมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบหรือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบวรวิช สายชลพิทกัษ ์(2553) อธิบาย

ไดว้า่ บริษทัท่ีมีสภาพคล่องดี สามารถเปล่ียนถ่ายสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดง่้าย ทาํใหบ้ริษทัมีแหล่งเงินทุนภายใน ไม่มี

ความจาํเป็นในการกูย้ืม ดงันั้นบริษทัท่ีมีสภาพคล่องสูงจะมีอตัราส่วนหน้ีสินตํ่า 

        โอกาสการเติบโตของกิจการมีความสมัพนัธ์ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์เชิงบวก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุไรวรรณ ตั้งสมัพนัธ์ (2552) อธิบาย

ไดว้า่บริษทัท่ีมีการเติบโตสูง จะมีความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนเพ่ือการดาํเนินธุรกิจสูง หากแหล่งเงินทุนภายใน

บริษทัไม่เพียงพอ บริษทัจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยเรียงลาํดบัตามความปลอดภยั คือ การจดัหา

เงินทุนโดยการก่อหน้ีตามทฤษฎี Pecking order 

        สินทรัพยถ์าวร มีความสมัพนัธ์ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์เชิงลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Grossman & Hart อา้งถึงในศศิธร เน่ือง

จาํนงค:์ 2556 ซ่ึงอธิบายไดว้า่บริษทัท่ีมีสินทรัพยถ์าวรมาก จะทาํใหบ้ริษทัมีภาระตน้ทุนคงทีสูงข้ึน เกิดความเส่ียงใน

ดา้นปฏิบติัการและโอกาสลม้ละลายสูงข้ึน ดงันั้นการมีสินทรัพยถ์าวรท่ีสูงข้ึน จะทาํใหบ้ริษทัก่อหน้ีลดลง ในขณะท่ี

บริษทัท่ีมีสินทรัพยถ์าวรนอ้ย บริษทัมีหลกัประกนัการกูย้ืมตํ่าและยากต่อการควบคุมการบริหารงานจากความไม่เท่า

เทียมกนัของขอ้มูล ดงันั้นเพ่ือลดตน้ทุนดา้นตวัแทนระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร (Agency cost) บริษทัจึงตอ้งเพ่ิม

การก่อหน้ีเพ่ือใหก้ารบริหารงานไดรั้บการควบคุมจากเจา้หน้ี  

        ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกและมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ในสดัส่วนเท่าๆ กนั อธิบายไดว้า่ บริษทัท่ีมีขนาดกิจการขนาดใหญ่ 
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Credit Rating ดีกวา่บริษทัท่ีมีขนาดเลก็ จะไดรั้บความน่าเช่ือถือจากเจา้หน้ี ทาํใหบ้ริษทัท่ีมีขนาดใหญ่สามารถเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนไดง่้ายกวา่บริษทัขนาดเลก็ แต่ในบางคร้ังบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัหน้ีสินสูงในระดบันึง ถึงบริษทัจะ

มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้าย แต่บริษทัเลือกท่ีจะไม่ทาํการก่อหน้ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ทางการเงินของบริษทั 

     อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถ

นาํมาศึกษาได ้เน่ืองจากขอ้มูลในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ไม่ผา่นการทดสอบ Unit Root Test   ในส่วน

ผลประโยชนท์างภาษีท่ีไม่ใช่หน้ีสินของธุรกิจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม     

     ขอ้เสนอแนะ 

1.แยกผลการวิจยับริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังาน กบับริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นใหบ้ริการสาธารณูปโภค เน่ืองจากมี

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยัวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

2.ควรเพ่ิมปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีเฉล่ีย 5 ธนาคาร

พาณิชย ์เช่น อตัราเงินเฟ้อ, อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ฯลฯ มาทาํการศึกษาในคร้ังต่อไป  

3.ควรพิจารณาปัจจยัของบริษทัในเชิงคุณภาพ เช่น แนวคิด, ทศันคติของผูบ้ริหารของบริษทั ฯลฯ เพ่ิมเติม สาํหรับ

ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1695 
 

บรรณานุกรม 
 

เกศรินทร์ ปาระมีแจ.้(2554). การศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีเป็นธุรกิจครอบครัว กับบริษัทท่ี

ไม่เป็นธุรกิจครอบครัว ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

เนาวรัตน ์ศรีพนากลุ. (2558). ปัจจัยท่ีมผีลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มดชันี SET50. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

บวรวิช สายชลพิทกัษ.์ (2553). การทดสอบทฤษฎโีครงสร้างเงินทุนตามแนวคิด Pecking Orderในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศุภโรจ พูลวณิชยส์กลุ. (2552). ตัวแปรกาํหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

จนัวิมล ติรบรรเจิด. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับมลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และการจ่ายเงินปันผล กรณีศึกษา: บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ

สาธารณูปโภค. บญัชีมหาบณัฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

รองศาสตราจารยพ์รรณุภา ธุวนิมิตรกุล. (2555). การเงินธุรกิจ (CORPORATE FINANCE). จาํนวน3,000เล่ม. พิมพ์

คร้ังท่ี6. ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์. 

ศศิธร เน่ืองจาํนงค.์ (2556). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกลุ่มทรัพยากร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

อุไรวรรณ ตั้งสมัพนัธ์. (2552). ปัจจัยตัวกาํหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

        หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ   

        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

28 กนัยายน (2558). ประวัติบริษัท (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.set.or.th 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4                                                                    1696 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความพงึพอใจทีม่ต่ีอส่วนประสมการค้าปลกีกบัระดับความผูกพนัที่

มต่ีอร้านค้าวสัดุอปุกรณ์ก่อสร้างของลูกค้าปลกี กรณศึีกษา ห้างหุ้นส่วนจํากดั จําลอง เค กรุ๊ป 

The Relationship between Satisfaction with the Retail Mix and Engagement with 

Construction Materials Store of Retail Customers. A case study od Jumlong K. Group 

Limited Partnership 

เธียรรว ีบุญโต1 และ ดร.ภูษติ วงศ์หล่อสายชล2 

Thienrawee Boonto1 and Dr.Phusit Wonglorsaichon2 

 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกและ

ความผกูพนัท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างของลูกคา้ปลีก กรณีศึกษา หา้งส่วนจาํกดั จาํลอง เค กรุ๊ป ตวัแปร

อิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีก และมีตวัแปรตามคือ 

ความผกูพนัท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างของลูกคา้ปลีก 

     งานวิจยัน้ีเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ปลีกจาํนวน 400 คน และนาํไปวิเคราะห์โดย

ใชส้ถิติเชิงพรรณราและสถิติเชิงอนุมานดว้ยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัและการวิเคราะห์

สมการถดถอยแบบพหุ 

     ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจท่ีส่งผลใหลู้กคา้ปลีกเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การคดสรรสินคา้ และ 

ระดบัความผกูพนัท่ีส่งผลใหลู้กคา้ปลีกเกิดความผกูพนัมากท่ีสุดคือ การมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ การวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั พบวา่ การคดัสรรสินคา้ การตั้งราสินคา้ การตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดง

สินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด และการบริการลูกคา้ มีความสมัพนัธ์กบั การซ้ือซํ้า การซ้ือขา้ม

สายผลิตภณัฑก์ารแนะนาํบอกต่อ และการมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05  ผลการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบัความผกูพนั พบวา่ ความ

พึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนั 

คาํสาํคญั : ความพึงพอใจ, ความผกูพนั, ลูกคา้ปลีก, ส่วนประสมการคา้ปลีก 
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Abstract 

     The objective of this research was to study the relationship between satisfaction with the retail mix and 

engagement with construction materials store of retail customers. Case study : Jumlong K Group Limited 

Partnership. In this research, the independent variable was satisfaction with the retail mix and the dependent 

variable was engagement with construction materials store. 

     The sample group of this survey research consisted of 400 retail customers. The collected data are then analyzed 

using descriptive statistics and inferential statistics namely pearson’s correlation and multiple regression 

     According to the results it was found that the most factor contribute to satisfaction with the retail mix was 

merchandise assortment, while the most factor contribute to engagement with construction materials store was 

confidence and 2 factors were positively  

Keywords : satisfaction, engagement, retail customers, retail mix 

 

1. บทนํา 

     ปัจจุบนัมีนกัลงทุนจากต่างถ่ินเขา้มาปักฐานลงทุนในจงัหวดัน่าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม คา้ปลีก-

คา้ส่ง สายการบิน จงัหวดัน่านจึงกลายเป็นเมืองแห่งการลงทุนใหม่ในภาคเหนือดว้ยศกัยภาพท่ีโดดเด่น อีกทั้งธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยก์็มีทิศทางเติบโตในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหค้วามตอ้งการวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 

ซ่ึงอาจเป็นโอกาสท่ีดีท่ีทาํให้ผูจ้าํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนน้ี ทาํให้ธุรกิจ

เจริญเติบโตและกา้วหนา้ต่อไป         

     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จาํลอง เค กรุ๊ป ตั้งอยูท่ี่ อาํท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นร้านผูแ้ทนจาํหน่ายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง

จากบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) หรือ Siam Cement Group : SCG) มีการจาํหน่ายทั้งรูปแบบคา้ปลีกและ

คา้ส่ง โดยมีร้านคา้รายยอ่ยในความดูแล 4 จงัหวดัคือ น่าน แพร่ อุตรดิตถ ์และลาํปาง (บางส่วน) รวมถึงการส่งออก

ไปต่างประเทศ คือ ประเทศลาว ปัจจุบนัมีร้านคา้วสัดุก่อสร้างในจงัหวดัน่านเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ทั้งรายเลก็และ

รายใหญ่ จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก ลูกคา้มีตวัเลือกมากข้ึนท่ีจะซ้ือสินคา้จากร้านอ่ืนๆ ส่งผลใหย้อดขาย

ลดลงและสูญเสียลูกคา้ไปในท่ีสุด  

     การทาํวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ ตอ้งการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม

การคา้ปลีกกบัระดบัความผูกพนัของลูกคา้ปลีกท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยใชก้รณีศึกษาจาก ห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั จาํลอง เค กรุ๊ป เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ียอดขายลดลงและการสูญเสียลูกคา้ โดยการวางแผนการดาํเนินงาน การพฒันาระบบต่างๆของ

ธุรกิจให้เกิดประโยชน์เพ่ือทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและความผูกพนัจากการท่ีมาซ้ือสินคา้และเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัอยา่งสูงสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     Kotler (2000) กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลเม่ือไดรั้บความสุขหรือความผิดหวงั เม่ือเกิดการ

เปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ส่ิงท่ีไดรั้บมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ส่ิงท่ีคาดหวงักจ็ะเกิดความพึงพอใจ 

และความพึงพอใจของลูกคา้เป็นการตดัสินใจของลูกคา้ต่อส่ิงท่ีไดรั้บ อีกทั้งยงัเช่ือมโยงไปถึงความคาดหวงัของ

ลูกคา้ ลูกคา้แต่คนมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ความคาดหวงัของลูกคา้ยงัข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ซ้ือในอดีต 

ความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลทางการตลาดของคู่แข่งอีกดว้ย มีนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีให้ความ

สนใจเก่ียวกบัทฤษฎีความพึงพอใจ ไดก้ล่าวไวว้่า ผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบั

ความหวงัหรือความตอ้งการของตนเองว่า ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด ถา้ไดรั้บการ

ตอบสนองมากก็จะเกิดความพึงพอใจ ความจงรักภกัดี และเกิดการแนะนาํบอกต่อ แต่ถา้ไดรั้บการตอบสนองนอ้ย

กว่าความคาดหวงัหรือความตอ้งการก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจหรือแรงขบัมาก

พอท่ีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของตนเอง (ภาสกร อดุลพฒันกิจ, 

2548) หรือ เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้

ต่อการปฏิบติังานของผู ้ใหบ้ริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้กบัการใหบ้ริการท่ีเขาคาดหวงั โดยถา้ผลท่ีไดรั้บจาก

สินคา้หรือตํ่ากว่าท่ีคาดหวงัของลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือ

บริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีตั้งไวก้็จะทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

แตกต่างจากคู่แข่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) หรือ ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีควรจะเป็นไปตามความตอ้งการ 

ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจ

ท่ีมีประสบการณ์ ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือนอ้ยก็ไดแ้ละเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นไปไดท้ั้ง

ทางบวกและทางลบ แต่ก็เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิด

ความรู้สึกบวกเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงัก็จะทาํให้เกิด

ความรู้สึกทางลบ (กชกร เบา้สุวรรณ และคณะ, 2550) 

     2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการค้าปลกี 

     การกาํหนดกลยุทธ์การคา้ปลีกนั้น จะตอ้งพิจารณาทั้งลูกคา้และคู่แข่งดว้ย เพราะจะตอ้งมีความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้หนือกว่าคู่แข่งดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546)  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีมาสนบัสนุน 

กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก ประกอบดว้ยกลยุทธ์ ผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด ท่ีใชใ้นการสร้างความพึงพอใจใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ ประกอบดว้ย

ทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้และบริการอนัไดแ้ก่ ตรายี่ห้อ บรรจุภณัฑ์และการออกแบบสินคา้ ราคาจะถูก

กาํหนดใหค้รอบคลุมถึงตน้ทุนของสินคา้และรายจ่ายในการทาํธุรกิจรวมทั้งกาํไรสาํหรับเจา้ของ หรือผูถื้อหุน้ของ

กิจการ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการโฆษณาการขายโดยพนกังานขายการส่งเสริม



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4                                                                    1699 

 

การขายการประชาสัมพนัธ์และการตลาดทางตรง การกระจายสินคา้ ประกอบดว้ยกิจกรรมเก่ียวกบัทาํเลท่ีตั้ง การ

ประเมินตาํแหน่งท่ีตั้งและโลจิสติกส์ (พชัรา ตนัติประภา, 2548) โดยส่วยประสมการคา้ปลีกประกอบดว้ย 

     1.การคดัสรรสินคา้  

     2. การตั้งราคา  

     3. การตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

     4. ทาํเลท่ีตั้ง  

     5. องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด  

     6. การบริการลูกคา้  

     2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนั 

     Patterson, Yu, และ De Ruyter (2006) ความผูกพนัของลูกคา้ คือความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรทางดา้นกายภาพ 

และอารมณ์ของลูกคา้ และเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีแสดงออกมา ทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้าและความภกัดี มีแนวคิดท่ี

สนบัสนุนคาํนิยามขา้งตน้วา่ การท่ีจะทาํใหลู้กคา้มีความรู้สึกผกูพนักบัตราสินคา้ คือการทาํใหลู้กคา้เกิดความผูกพนั

สูงสุด แลว้จะเกิดความผกูพนัดา้นอารมณ์ เกิดความรักในตราสินคา้นั้น อยากเป็นเจา้ของ มีโอกาสและอยากท่ีจะใช้

ต่อไปในอนาคต รวมถึงการแนะนาํหรือบอกต่อลูกคา้ใหม่อีกดว้ย (บุริม โอทกานนท,์ 2554) 

     ความผูกพนัของลูกคา้สามารถวดัผลไดอ้ย่างน่าเช่ือถือจากการพยากรณ์ยอดขายและการเติบโตทางการเงิน ไม่

เหมือนความพอใจซ่ึงเป็นทศันคติความจงรักภกัดี (Griffin, 1995) สามารถนิยามในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือได้

ดงัน้ี 

     1. การซ้ือซํ้า  

     2. การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์ 

     3. การแนะนาํ  

     4. การมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ  

     งานวิจยัต่างๆก็ไดน้าํเสนอผลวิเคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาทิเช่น ศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัเชียงราย พบว่า ผูบ้ริโภคตอ้งการให้ร้านวสัดุก่อสร้างในอนาคตมี

สินคา้ครบวงจร ตั้งแต่งานรากฐานจนถึงการตกแต่ง มีสินคา้พร้อมขายเสมอ สินคา้ตอ้มีความทนัสมยั สวยงาม 

สามารถต่อรองหรือลดราคาได ้มีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบาย จดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว (ชาญชัย ลีวณิชย,์ 2542) หรือ

การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในอาํเภอเมืองจงัหวดัราชบุรี 

พบว่า ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด ร้านคา้ปลีกจึงตอ้งเอาใจใส่ดูแลร้านคา้ของตนเอง
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ใหน่้ามองอยู่เสมอ จดัเรียงสินคา้แยกหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกของลูกคา้ รวมถึงความสะอาดของร้านคา้และทาํเล

ท่ีตั้งของร้านคา้กเ็ป็นปัจจยัท่ีมีส่วนท่ีทาํใหลู้กคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านหรือไม่ (ชุตินนัท ์ประชาน, 2554) เป็นตน้ 

กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรต้น                                                                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

     3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

       อา้งอิงจากตารางสาํเร็จรูป (Kracie and Morgan, 1970) ไดบ้อกไวว้่าถา้มีประชากรจาํนวน 32,400 คน จาํนวน

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งศึกษาจะเท่ากบั 379 คน แต่ผูวิ้จยัจะเก็บกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด 

ซ่ึงไม่ขัดกับเง่ือนไขทางสถิติของการการเก็บข้อมูลด้วยด้วยวิธี  Correlation Coefficient  ท่ีต้องมีกลุ่มตัวอย่าง

จาํนวน 30 คน ข้ึนไป โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95.13% และความคลาดเคล่ือน ±4.87%    

 

 

 

ความพึงพอใจและส่วนประสมการคา้ปลีก 

1. การกาํหนดความหลากหลายของสินคา้

และบริการ 

2. การกาํหนดราคา 

3. การออกแบบร้านคา้และการจดัแสดง

สินคา้ 

4. การเลือกทาํเล 

5. การส่ือสาราการตลาด 

6. การใหบ้ริการลูกคา้ 

(ส่วนประสมการคา้ปลีก-Retail Mix,  

ศิริวรรณ เสรีรัตน)์ 

 

ความผกูพนัของลูกคา้ 

1. การซ้ือซํ้า 

2. การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์

3. การแนะนาํ บอกต่อ 

4. การมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ 

 

 

 

 

(ความผกูพนัของลูกคา้, Griffin และ Kotler) 
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     3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) คือ 

จะเก็บแบบสอบถามจากลูกคา้ปลีกท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยไม่เจาะจงบุคคล โดยแบ่งวนัและเวลาการแจก

แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

     3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การประมวลผลขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมานซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) 

และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการวจิัย 

     การเคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ลูกคา้ปลีกท่ีมาซ้ือสินคา้ทางหนา้ร้านส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 65.8 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียร้อยละ32 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 45.3 อยู่ในสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียร้อยละ 57.8 โดยประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียร้อยละ 38 มีรายได้

อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 39  จุดประสงค์ของการมาซ้ือสินคา้จากท่ีร้านคือ นาํไป

สร้าง/ซ่อมแซม บา้นหรือท่ีอยู่อาศยั มีค่าเฉล่ียร้อยละ 52  ซ่ึงมียอดเงินท่ีซ้ือสินคา้เฉล่ียแต่ละคร้ังคือ 5,001 บาท ข้ึน

ไป มีค่าเฉล่ียร้อยละ 31.5 โดยจะมาซ้ือสินคา้ 1-2 คร้ัง/เดือน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 65 และสินคา้ท่ีลูกคา้ปลีกส่วนใหญ่

เลือกซ้ือ คือ กระเบ้ืองหลงัคา/ปูพ้ืน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 20.5 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

31-40 ปี 

ปริญญาตรี  

สมรส  

ธุรกิจส่วนตวั  

10,001-20,000 บาท/เดือน  

นาํไปสร้าง/ซ่อมแซมบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั 5,001 บาท ข้ึนไป 

1-2 คร้ัง/เดือน  

กระเบ้ืองหลงัคา/ปูพ้ืน 

263 

128 

181 

231 

152 

156 

208 

126 

260 

82 

65.8 

32 

45.3 

57.8 

38 

39 

52 

31.5 

65 

20.5 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4                                                                    1702 

 

      ดา้นระดบัความพึงพอใจท่ีมีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีกนั้น มีทั้งส้ิน 6 ดา้น คือ การคดัสรร

สินคา้ การตั้งราคา การตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด และการ

บริการลูกคา้ พบวา่ระดบัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ปลีก คือ การคดัสรรสินคา้ ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีก 

ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการค้าปลกี ค่าเฉลีย่ S.D. 

การคดัสรรสินคา้ 

การตั้งราคา 

การตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

ทาํเลท่ีตั้ง 

องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด 

การบริการลูกคา้ 

3.88 

3.16 

3.66 

3.80 

3.01 

3.61 

0.59 

0.75 

0.62 

0.88 

0.75 

0.72 

หมายเหตุ S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ดา้นระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างของลูกคา้ปลีกนั้น มีทั้งส้ิน 4 ดา้น คือ การซ้ือซํ้า การซ้ือ

ขา้มสายผลิตภณัฑ ์การแนะนาํบอกต่อ และการมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ พบว่าระดบัความผูกพนัท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัของลูกคา้ปลีกมากท่ีสุดคือ การมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างของลูกคา้ปลีก 

ความผูกพนัที่มต่ีอร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเฉลีย่ S.D. 

การซ้ือซํ้า 

การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์

การแนะนาํบอกต่อ 

การมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ 

3.02 

3.17 

2.76 

3.53 

0.86 

0.71 

0.80 

0.63 

หมายเหตุ S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า การคดัสรรสินคา้ การตั้งราสินคา้ การตกแต่งร้านคา้

และการจดัแสดงสินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด และการบริการลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบั การ

ซ้ือซํ้า การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑก์ารแนะนาํบอกต่อ และการมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 ดงั

ตารางท่ี 4  
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ตารางที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบัระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อ

ร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างของลูกคา้ปลีก 

 

     ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบั

ความผกูพนัดา้นการซ้ือซํ้า พบวา่ ค่า R Square เท่ากบั 0.45 ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.44 แสดงวา่ตวัแปรดา้น

ความพึงพอใจ สามารถอธิบายความผกูพนัดา้นการซ้ือซํ้าไดร้้อยละ 44 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 การศึกษาน้ีไดก้าํหนดค่านยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ ดา้นความพึงพอใจกบัความผกูพนัดา้นการซ้ือซํ้าพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วน

ประสมการคา้ปลีกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัดา้นการซ้ือซํ้า ดงัตารางท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปร Produ Price Store Locate Mark Service Repeat Cross Recom Trust 

Product 1          

Price .473** 1         

Store .396** .466** 1        

Location .086 -.010 .042 1       

Marketing .431** .675** .407** .068 1      

Service .169** .358** .388** .112* .376** 1     

Repeat .313** .497** .349** .135** .638** .407** 1    

Cross .167** .348** .217** .286** .487** .402** .772** 1   

Recom .428** .518** .409** .078 .667** .409** .712** .576** 1  

Trust .395** .441** .302** .063 .647** .319** .671** .692** .582** 1 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

 

ตวัแปร B Std. Error beta t-test p-value 

Product 

Price 

Store 

Location 

Marketing 

Service 

.016 

.093 

.052 

.079 

.565 

.199 

.064 

.062 

.063 

.037 

.060 

.051 

.011 

.082 

.038 

.081 

.495 

.166 

.248 

1.496 

.831 

2.136 

9.412 

3.910 

.804 

.136 

.407 

.033 

.000 

.000 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบัความ

ผูกพนัดา้นการซ้ือขา้มผลิตภณัฑ ์พบว่า ค่า R Square เท่ากบั 0.35 ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.34 แสดงว่าตวั

แปรดา้นความพึงพอใจ สามารถอธิบายความผกูพนัดา้นการซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑไ์ดร้้อยละ 34 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 การศึกษาน้ีได้กาํหนดค่านัยสําคัญในการทดสอบ

สมมติฐานเท่ากบั 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ ดา้นความพึงพอใจกบัความผูกพนัดา้นการซ้ือขา้ม

สายผลิตภณัฑพ์บว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัดา้นการ

ซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์ดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

 

ตวัแปร B Std. Error beta t-test p-value 

Product 

Price 

Store 

Location 

Marketing 

Service 

.088 

.050 

.047 

.196 

.375 

.236 

.058 

.056 

.057 

.034 

.054 

.046 

.073 

.053 

.041 

.241 

.394 

.236 

1.508 

.888 

.830 

5.851 

6.906 

5.115 

.132 

.375 

.407 

.000 

.000 

.000 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบัความ

ผูกพนัดา้นการนาํนาํ บอกต่อ พบว่า ค่า R Square เท่ากบั 0.50 ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.49 แสดงว่าตวัแปร

ดา้นความพึงพอใจ สามารถอธิบายความผูกพนัดา้นการแนะนาํ บอกต่อ ไดร้้อยละ 49 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 การศึกษาน้ีไดก้าํหนดค่านยัสําคญัในการทดสอบสมมติฐาน

เท่ากบั 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ ดา้นความพึงพอใจกบัความผูกพนัดา้นการแนะนาํ บอกต่อ 

พบวา่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัดา้นการแนะนาํบอกต่อ 

ดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

 

ตวัแปร B Std. Error beta t-test p-value 

Product 

Price 

Store 

Location 

Marketing 

Service 

.197 

.022 

.100 

.010 

.533 

.178 

.058 

.056 

.056 

.033 

.054 

.045 

.145 

.021 

.077 

.010 

.498 

.159 

3.432 

.404 

1.783 

.289 

9.946 

3.918 

.001 

.687 

.075 

.773 

.000 

.000 

 

     ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบั

ความผกูพนัดา้นการมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ พบวา่ ค่า R Square เท่ากบั 0.44 ค่า Adjusted R Square เท่ากบั 

0.43 แสดงวา่ตวัแปรดา้นความพึงพอใจ สามารถอธิบายความผกูพนัดา้นการมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ ไดร้้อย

ละ 43 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 การศึกษาน้ีไดก้าํหนดค่า

นยัสาํคญัในการทดสอบสมมติฐานเท่ากบั 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ ดา้นความพึงพอใจกบั

ความผกูพนัดา้นการมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ พบวา่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัการมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     5.1 สรุป 

          สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ลูกคา้ปลีกท่ีมาซ้ือสินคา้ทางหนา้ร้าน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยู่ในสถานภาพสมรส โดยประกอบ

ธุรกิจส่วนตวัท่ีมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน จุดประสงคข์องการมาซ้ือสินคา้จากท่ีร้านคือ นาํไป

สร้าง/ซ่อมแซม บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมียอดเงินท่ีซ้ือสินคา้เฉล่ียแต่ละคร้ังคือ 5,001 บาท ข้ึนไป โดยจะมาซ้ือสินคา้ 

1-2 คร้ัง/เดือน และสินคา้ท่ีลูกคา้ปลีกส่วนใหญ่เลือกซ้ือ คือ กระเบ้ืองหลงัคา/ปูพ้ืน 

      ดา้นระดบัความพึงพอใจท่ีมีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีกนั้น มี พบวา่ระดบัความพึงพอใจท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ปลีก คือ การคดัสรรสินคา้ ขณะท่ีระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ของลูกคา้ปลีกนั้น พบว่าระดบัความผูกพนัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของลูกคา้ปลีกมากท่ีสุดคือ การมีความเช่ือมัน่-

ความไวว้างใจ 

     การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า การคดัสรรสินคา้ การตั้งราสินคา้ การตกแต่งร้านคา้

และการจดัแสดงสินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด และการบริการลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบั การ

ซ้ือซํ้ า การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์การแนะนาํบอกต่อ และการมีความเช่ือมัน่-ความไวว้างใจ อย่างมีนยัสาํคญั 0.05 

ในทิศทางเดียวกนั 

     ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบั

ความผูกพนัดา้นการซ้ือซํ้ า การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์การแนะนาํบอกต่อ และการมีความเช่ือมัน่ ไวว้างใจ พบว่ามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัในทุกๆดา้น 

 

 

ตวัแปร B Std. Error beta t-test p-value 

Product 

Price 

Store 

Location 

Marketing 

Service 

.170 

-.051 

-.009 

-.001 

.495 

.086 

.048 

.046 

.047 

.028 

.045 

.038 

.159 

-.061 

-.009 

-.001 

.586 

.097 

3.550 

-1.106 

-.190 

-.038 

11.064 

2.268 

.000 

.270 

.849 

.970 

.000 

.024 
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     5.2 อภิปรายผล 

     จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบัระดบัความผูกพนั

ของลูกคา้ปลีกท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยใช ้Multiple Regression Analysis พบวา่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

ส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีก กบั ดา้นการซ้ือซํ้ า มีค่าความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.000  สามารถบอกไดว้า่ตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัจาํนวนมาก 

อาทิ Bearden and Teel (1983), Innis (1991), Oliver (1980), และHellier Geursen, Carr and Rickard (2003)พบว่า 

ความพึงพอใจเป็นจุดกาํเนิดของการซ้ือซํ้ า ซ่ึงในท่ีน้ี ความพึงพอใจคือ ภาพรวมของความสุขของลูกคา้ และความ

พึงพอใจท่ีเกิดจากประสบการณ์เก่ียวกบัการให้บริการและทศันคติหลงัการซ้ือ คือ แนวโน้มเอียงท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ท่ีนาํไปสู่ความรู้สึกเป็นกลาง เป็นบวก หรือเป็นลบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการประเมินมาจากประสบการณ์ 

เก่ียวกบัสินคา้และบริการ บริษทัหรือตราสินคา้ 

        ในขณะท่ีความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีก กบั ดา้นการซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์มีค่า

ความสามารถในการพยากรณ์ตัวแปรตามท่ีระดบันัยสําคญั 0.000 เช่นกัน แสดงถึง เม่ือลูกค้ามาซ้ือสินคา้ก็มี

แนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (1994) ท่ีกล่าวว่า การขายขา้ม ไดแ้ก่ การท่ี

ผูข้ายเพ่ิมส่ิงอ่ืนๆเขา้ไปในสายผลิตภณัฑข์องตน ซ่ึงจะดึงดูดใจลูกคา้กลุ่มเดิมและนาํเสนอของใหม่เพ่ือให้ลูกคา้

สนใจ หรือสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิทยา ด่านธาํรงกูล และพิภพ อุดร (2549) กล่าวว่า การขายต่อเน่ือง หมายถึง 

การเสนอขายสินคา้/บริการประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในบริษทัท่ีมีความเป็นไปไดว้่าลูกคา้มีแนวโน้มจะตกลงซ้ือมาก

ท่ีสุด 

        อีกทั้ งความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการค้าปลีกของลูกค้าปลีก กับ ด้านการแนะนําบอกต่อ มีค่า

ความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั 0.000 เช่นกนั คือ การท่ีลูกคา้ไดรั้บการบริการแลว้นาํไป

บอกต่อ แนะนาํ แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นขอ้มูลหรือการส่งข่าวสารไปยงับุคคลอ่ืน ซ่ึงถือวา่เป็นช่องทางท่ีสาํคญัในการ

สร้างลูกคา้ใหม่จาํนวนมาก หรือเรียกว่าเป็นการบอกแบบปากต่อปาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (1980) ท่ี

กล่าวว่า การตลาดแบบปากต่อปากเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราอย่างต่อเน่ือง เพ่ิงไดรั้บการยอมรับเป็นกลยุทธ์ทาง

การตลาดอย่างหน่ึงเม่ือประมาณ 50 ปี ท่ีผ่านมา ท่ียงัคงใช้กันมาจนถึงทุกวนัน้ีเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่าง

ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีมีพลงัเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคกล่าวอะไรอย่างหน่ึงกบัผูบ้ริโภคอีกคนหน่ึง ขอ้ความ

ดงักล่าวจะเป็นขอ้ความท่ีรวดเร็วเป็นส่วนตวั มีความน่าเช่ือถือ และไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งมาก 

        และความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของลูกคา้ปลีก กบั ดา้นการมีความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ มี

ค่าความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั 0.000 คือ การท่ีลูกคา้เกิดความไวว้างใจเม่ือเม่ือซ้ือ

สินคา้จากทางร้าน ว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดี ไดรั้บสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ และเม่ือเกิดปัญหา ทางร้านจะให้ความ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี เพราะถา้ไม่เป็นเช่นนั้นแลว้ ลูกคา้จะสูญเสียความเช่ือใจท่ีมีต่อร้าน จึงหนัไปซ้ือสินคา้จากร้าน

อ่ืนหรือร้านของคู่แข่ง และสูญเสียลูกคา้ไปในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (1980) กล่าวว่า การเสีย

ลูกคา้คนหน่ึง หมายถึง การสูญเสียการขายคร้ังต่อไปหรือ นยัหน่ึงตอ้งสูญเสียผลกาํไรในอนาคตท่ีจะไดจ้ากการซ้ือ

ตลอดชีพของลูกคา้นั้นๆ การสร้าง รักษาและกระชบัสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหา

คู่แข่ง สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การบริการลูกคา้ทั้งในเชิงรับ (Reactive) คือการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้หรือในเชิง
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รุกท่ีคาดคะเนความตอ้งการของลูกคา้แลว้ หาทางตอบสนองก่อนท่ีลูกคา้ร้องขอก่อนท่ีจะเกิดปัญหาลว้นเป็นการ

สนองตอบความพึงพอใจของลูกคา้ รักษาลูกคา้และนาํมาซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ หรือการสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นรายบุคคล การสนองความตอ้งการลูกคา้เป็นรายบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างและ

ตอกย ํ้าความสัมพนัธ์ลูกคา้อย่างไดผ้ล หากลูกคา้รู้สึกว่าไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการอย่างตรงใจจะทาํให้ลูกคา้พร้อมจะ

ผกูพนักบับริษทัอยา่งยืนยาวแทนท่ีจะตอ้งลองผิดลองถูกกบัผูข้ายรายอ่ืน 

 

     5.3 ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

        เม่ือรับรู้ถึงผลวิเคราะห์การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกกบั

ระดบัความผกูพนัของลูกคา้ปลีกท่ีมีต่อร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีศึกษา หจก.จาํลอง เค กรุ๊ป แลว้นั้น ส่ิงท่ีทาํ

ใหลู้กคา้ปลีกเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้, ราคาของสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน

, การจดัตกแต่งร้านคา้ท่ีเน้นความสะอาด, ท่ีตั้งของร้านมีจุดสังเกต มองเห็นง่าย, การให้คาํแนะนาํปรึกษาของ

พนกังานเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับลูกคา้ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแข็งของร้านท่ีทาํให้ลูกคา้เกิด

ความพึงพอใจ ในขณะท่ีส่ิงท่ีทาํลูกคา้พึงพอใจนอ้ย จนอาจจาํใหเ้กิดผลเสียต่อร้านได ้คือ ความทนัสมยัของสินคา้ท่ี

จาํหน่าย, มีสินคา้ราคาพิเศษมาจาํหน่ายตามฤดูกาล, มีป้ายแสดงตาํแหน่งวางสินคา้ชัดเจน, ท่ีตั้งของร้านอยู่ใกล้

แหล่งชุมชน ท่ีทาํงาน หรือท่ีพกัอาศยั, การโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต,เฟชบุ๊ค และการใหบ้ริการของ

พนกังานจดัส่งสินคา้ ควรนาํขอ้เสียน้ีมาวางแผนการดาํเนินงานใหม่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่โดยการ

จดัทาํป้ายแสดงตาํแหน่งวางสินคา้ใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน มีการปรับรูปแบบป้าย ตวัอกัษรท่ีมองเห็นไดง่้าย อีกทั้งจะเปล่ียน

วิธีการประชาสัมพนัธ์ร้านจากทางอินเตอร์เน็ต หรือเฟชบุ๊ค มาเป็น รถยนตโ์ฆษณากระจายเสียงไปตามชุมชน ซ่ึง

สามารถเจาะเขา้ถึงกลุ่มบุคคลไดม้ากกว่าเดิม เพราะจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ร้าน, สินคา้จากทางร้าน, โปรโมชัน่

ต่างๆ หรือสามารถบอกตาํแหน่งท่ีตั้งของร้านไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 

        ในส่วนของความผูกพนัจะพบว่า หากคุณตอ้งใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน คุณจะเลือกมาท่ีร้านเป็นลาํดบั

แรก, คุณมีความเต็มใจท่ีจะใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ท่ีร้าน, คุณแนะนาํใหบุ้คคลอ่ืนมาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ท่ีร้าน

อยู่เสมอ และคุณไดรั้บการบริการจากทางร้านท่ีดีมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ เป็นส่ิงท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความผูกพนั

หลงัจากมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน ซ่ึงเป็นผลมาจากความพึงพอใจ การดาํเนินการของร้านควรจะรักษาระดบัความผูกพนั

กบัลูกคา้ใหเ้หมือนเดิม ไม่เกิดความรู้สึกอยากเปล่ียนใจไปซ้ือสินคา้ท่ีอ่ืน แต่ควรจะดาํเนินการแกจุ้ดอ่อนในแต่ละ

ดา้น เช่น การแนะนาํสินคา้อ่ืนๆเพ่ือเป็นทางเลือกและเพ่ิมยอดขายใหก้บัทางร้าน หรือการเสนอโปรโมชัน่สาํหรับ

สินคา้ท่ีมีคาสูงกวา่ท่ีอ่ืน เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจลูกคา้ 

 

     ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังถดัไป 

        1. เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ปลีกท่ีมาซ้ือสินคา้จากหนา้ร้านอยา่งเดียวเท่านั้น ทาํใหก้าร

เก็บแบบสอบถามเป็นไปไดอ้ย่างลา้ชา้ คร้ังต่อไปผูวิ้จยัจะออกเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในชุมชน

ละแวกใกลเ้คียง ไม่เจาะจงเฉพาะท่ี เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีหลากหลายดว้ย 
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        2. ผลการวิจยัคร้ังน้ีอาจจะไม่สามารถผลไดอ้ยา่งชดัเจนนกั เพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบอาจจะไม่เขา้ใจ

ขอ้คาํถามในแบบสอบถาม สําหรับการวิจยัคร้ังถดัไปนั้นจะตอ้งมีการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชดัเจน 

เขา้ใจง่าย เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้ปลีกเท่านั้น ซ่ึง

อาจจะทาํให้ไม่ไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํปรับใชไ้ดท้ั้งหมด การวิจยัคร้ังถดัไปอาจจะเพ่ิมในส่วนของพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีทาํใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนและเป็นประโยชนม์ากยิ่งข้ึน 
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 การแบ่งกลุ่มผู้เช่าหอพกัในพืน้ที่แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

Clustering Rental in Khlongchan, Bangkapi, Bangkok by Service Marketing 

Mix (7P’s) 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพกั 2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่า ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือผูเ้ช่าหอพกั 200 

คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา อาย ุ21 – 25 ปี  โสด และมีรายได ้10,001-20,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่มี

ขนาดหอ้งพกั 26-35 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,000-6,000 บาท ระยะเวลาท่ีเช่า 1ปี –2ปี มีสมาชิกอาศยัอยู่ในหอ้งเดียวกนั 

2 คน รู้จกัหอพกัโดยมีเพ่ือนเป็นผูแ้นะนาํ สาเหตุหลกัท่ีตอ้งเช่าหอพกัเน่ืองจากมีการเคล่ือนยา้ยภูมิลาํเนาเพ่ือศึกษา/

ทาํงาน  เหตุผลในการเลือกเช่าหอพกัเพราะสะดวกในการเดินทาง และระยะทางท่ีหอพกัอยูห่่างจากสถานท่ีทาํงาน/

สถานศึกษาไม่เกิน 500 เมตร จากผลการศึกษาพบวา่สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่ม

ท่ีเนน้ในเร่ืองความคุม้ค่าและการปลูกตน้ไม ้(Worth & Green) กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีเนน้ใชส่้วนประสมทางการตลาด

บริการทุกดา้น (Mix & Match) กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีเนน้ในเร่ืองไม่มีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (Price Conscious) 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการเช่าหอพัก 

Abstract 

This research was aimed to 1. Study rental behavior 2. Study the importance of service marketing mix which affect 

to rental 3. Classify to rental. The sample selected for the study was 200 people. Most of them are student, age 

between 21-25 years, single, and earn between 10,001-20,000 baht. They live in room size 26-35 square meter with 

the rental price between 3,000-6,000 bath/month. The rental period is 1-2 years, room member is 2 persons. Most 

of them knew the dormitory from friend recommendation. Main reason to rent caused by changing work/study 

area. Considering factor to rent is convenience transportation. The distance between dormitory and 

workplace/university does not much more than 500 meter. The samples were clustered into 3 groups. Group 1 is 

called “Worth & Green”, this group consist of people who love tree and worthiness.  Group 2 is called “Mix & 

Match”, this group of people concerned with all aspects of 7P’s in high level. Group 3 is called “Price Conscious”, 

this group of people who are sensitive in price. 

Keywords: rental behavior 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 email: thank_soloist@hotmail.com 

2
อาจารย ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 

                                                           



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4                                                                    1711 

 

1.บทนํา 

 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ท่ีมีความสาํคญั ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัอาจไม่ถาวร เน่ืองจากตอ้ง

มีการโยกยา้ยไปทาํงานในท่ีอ่ืน ทาํให้เกิดความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัประเภทเช่าข้ึนมา ธุรกิจหอพกัจึงเป็นธุรกิจท่ี

เติบโตควบคู่กบัความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของคนในประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือคนท่ียา้ยถ่ินฐาน อตัราการขยายตวั

เศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. 2259  ซ่ึงมีแนวโนม้ขยายตวัท่ี 4.3 % ต่อปี เน่ืองจากมีปัจจยับวกคือ มีการลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐานโดยเฉพาะรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวโนม้การจา้งงานนอกภาคเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจยับวกขา้งตน้น้ีก็ส่งผลทาํใหต้ลาดอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเช่าคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการขยายตวัท่ี 0-3 

% จะเห็นไดว้า่เสน้กราฟสีเขียวซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 
  

 
 

ภาพท่ี 1 จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและอตัราการขยายตวั 

ท่ีมา: ธนาคารเกียรตินาคิน, 2558 

 

ปัญหาและความสําคญัของงานวิจยั ปัจจุบนัมีหอพกัเกิดข้ึนอยู่ทัว่เขตกรุงเทพมหานครมากข้ึนเร่ือยๆ จาก

ขอ้มูลของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พบว่า มีหอพกัท่ีจดทะเบียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ.

2553 อยูท่ ั้งส้ิน 1,840 แห่ง ในปีพ.ศ.2554 มีจาํนวน 1,856 แห่ง ในปีพ.ศ.2555 มีจาํนวน 1,856 แห่ง ในปี2556 มี

จาํนวน 1,165 แห่ง และในปี2557 มีจาํนวน 1,135 แห่ง (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ. กองคลงัขอ้มูลและสนเทศสถิติ, 

2557) แมธุ้รกิจหอพกัจะเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน และยงัมีความตอ้งการของประชาชนอีกมากท่ี

ตอ้งการหาท่ีอยู่อาศยัชัว่คราว แต่มีหอพกัใหม่เกิดข้ึนมากเช่นกนั ปัจจุบนัครอบครัวผูวิ้จยัมีโครงการเก่ียวกบัธุรกิจ

หอพกัช่ือวา่ CK Ville ซ่ึงกาํลงัดาํเนินโครงการสร้างอยู ่มีพ้ืนท่ีกวา่ 250 ตารางวา มีทาํเลท่ีตั้งอยูท่ี่ ซอยลาดพร้าว107 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงควรมีการมุ่งศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัโดยอาศยัปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการก่อน เพ่ือท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ใหส้ามารถตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของผูเ้ช่าหอพกัท่ีอยูใ่นกลุ่มต่างๆท่ีแตกต่างกนัได ้
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพกั 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเช่าหอพกั 

3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเช่าหอพกั

เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ช่าใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจหอพกัในพ้ืนท่ีบริเวณ 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

3.ทาํใหส้ามารถเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้โดยอาศยัการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัโดยใชเ้กณฑปั์จจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2556 : 57) กล่าวว่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการ

กบัสินคา้และบริการ เป็นการกระทาํท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในตนเองของผูบ้ริโภค อนั

ไดแ้ก่สภาวะแวดลอ้มภายนอกและพฤติกรรมการรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคเอง  

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ วิทวสั รุ่งเรืองผล (2555 : 53-56)  พฤติกรรม

การซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น นกัการตลาดพบว่าประกอบข้ึนดว้ยกระบวนการต่างๆ 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี การยอมรับ

ความตอ้งการ, การแสวงหาขอ้มูล, การประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ, และการประเมินผลหลงัการใช ้

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่ง

ผลิตภณัฑ ์วิทวสั รุ่งเรืองผล (2555 : 40-48)  ไดอ้ธิบายว่า การบริหารการตลาดจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคหรือตลาดออกเป็นส่วนต่างๆ (Market Segmentation) จากนั้นนกัการตลาดจึงจะกาํหนดหรือเลือกตลาด

เป้าหมาย (Target Market Selection) จากส่วนของตลาดท่ีไดแ้บ่งไวแ้ลว้นั้น เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการดาํเนิน

กิจกรรมทางการตลาด 

2.4 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550 : 312-314) 

ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงนกัการ

ตลาดตอ้งทาํการผสมผสานส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการใหบ้ริการ 
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2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

พนิดา ร้อยดวง (2549) ไดท้าํการศึกษาปัจจยักาํหนดการตดัสินใจเช่าหอพกับริเวณรอบมหาวิทยาลยัของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ชัชวาล เวศยว์รุตม ์(2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม 

มาริสา จุลสมบูรณ์ (2555) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมน้ทแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ท

เมน้ทข์องผูเ้ช่าในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

วรรณนิภา มหาวงศ ์(2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการดึงดูดการเขา้พกัอาศยัหรือการเช่า

บริการอพาร์ทเมนท ์ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สรัญญา สุขเพ่ิม (2556) ไดศึ้กษาความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการดา้นหอพกันิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

กรอบแนวคิด 
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3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรท่ีนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เช่าหอพกั ซ่ึงอยู่ในแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 39,256 คน (สาํนกังานเขตบางกะปิ, 18 กนัยายน 2558) 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือกลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเช่าหอพกั อยู่ในพ้ืนท่ีแขวงคลอง

จัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางสาํเร็จรูปซ่ึง

เป็นของ Krejcie and Morgan (1970) เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใหผ้ลในการวิจยัอยู่ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และจะ

มีระดับความคลาดเคล่ือน 5% และมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 380 คน แต่ด้วยเง่ือนไขข้อจาํกัดในด้าน

ระยะเวลา ดงันั้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งลดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ 200 คน ซ่ึง

ส่งผลใหผ้ลการวิจยัอยูภ่ายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีระดบัความคลาดเคล่ือนเป็น ±6.91%  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลแบบจดักลุ่มโควตา้ (Quota Sampling) โดยภายในซอยลาดพร้าว 107 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ มีหอพกัทั้งหมด 74 หอ แบ่งเป็น  

1. หอพกัท่ีอยูต่ ั้งแต่ตน้ซอยจนถึง 200 เมตร ก่อนถึงมหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต จาํนวน 13 หอ  

2. หอพกัท่ีอยูใ่นรัศมี 200 เมตรจากมหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต จาํนวน 26 หอ  

3. หอพกัท่ีอยูใ่นรัศมีเกินกวา่ 200 เมตรจากมหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตไปจนถึงทา้ยซอย จาํนวน 35 หอ 

  
ผูวิ้จยัเช่ือว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่มจะใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากผูเ้ช่าหอพกัในแต่ละโซนย่อมมีความ

แตกต่างกนัทั้งอาชีพ อายุ รวมทั้งมีการให้ความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัจะเกบ็แบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด จากทั้ง 3 กลุ่มยอ่ยเป็นจาํนวนท่ีเท่ากนั 

ผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาํการการสุ่มเลือกหอพกัท่ีจะไปเก็บ

ขอ้มูลจากรายช่ือหอพกัทั้ง 3 โซน โดยเลือกเกบ็ขอ้มูลโซนละ 2 แห่ง โดยผูวิ้จยัจะยืนแจกและเกบ็แบบสอบถามดว้ย

ตวัเอง  

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือหอพกัตามโซนต่างๆท่ีสุ่มได ้

โซนต่างๆท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่ม รายช่ือหอพกั 

หอพกัท่ีอยูต่ ั้งแต่ตน้ซอยจนถึง 200 เมตร ก่อนถึงม.รัตนบณัฑิต THE LOFT, เอสเอม็ อพาร์ทเมน้ท ์

หอพกัท่ีอยูใ่นรัศมี 200 เมตรจากม.รัตนบณัฑิต PN MANSION, ออมทอง อพาร์ทเมน้ท ์

หอพกัท่ีอยูใ่นรัศมีเกินกวา่ 200 เมตรจากม.รัตนบณัฑิตจนถึงทา้ย

ซอย 

MS HOUSE, เพญ็วฒัน ์อพาร์ทเมน้ท ์
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากไดข้อ้มูลมาแลว้ นาํมาแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัดว้ยวิธี Cluster Analysis โดยวิเคราะห์ความแตกต่างใน

แต่ละกลุ่มดว้ยวิธี ANOVA และใชวิ้ธี Chi-Square Test ในการเปรียบเทียบตวัแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัการวเิคราะห์ทางสถิต ิโดยการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 

 

การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method)   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical 

จาํนวน Cluster ความแตกต่างของCluster ก่อนการยบุ

รวม (Coefficient) 

% ความแตกต่างก่อนการยบุรวมใน

ลาํดบัถดัไปเทียบกบั 

ในลาํดบัปัจจุบนั 

7 5381.059 2.392% 

6 5509.761 2.372% 

5 5640.463 3.291% 

4 5826.081 3.812% 

3 6048.154 5.740% 

2 6395.312 8.908% 

1 6965.000 0% 

 

 
จากตารางท่ี 2 เป็นการคาํนวณหาค่าความแตกต่างของกลุ่มก่อนการยุบรวม และคาํนวณเปอร์เซ็นต์ความ

แตกต่างก่อนการยุบรวมในลาํดบัถดัไป โดยเลือกใชจ้าํนวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างอย่างมากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตข์องขั้นอ่ืนๆซ่ึงให้เลือกจาํนวนกลุ่มท่ีมีค่ามากท่ีสุดหลงัจากขั้น Cluster 2 เน่ืองจากจะมี

ความละเอียดในการศึกษามากข้ึน ซ่ึงพบว่าจากจุดท่ีเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างสูงสุดคือ 8.908% จุดถดัมาท่ีค่าความ

แตกต่างสูงสุดคือค่า 5.740% ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวนกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมคือจาํนวน 3 กลุ่ม  
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การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means   

ตารางท่ี 3 Numbers of Cases in each Cluster 

จาํนวน Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 23.00 11.50 

2 87.00 43.50 

3 90.00 45.00 

 

จากตารางท่ี 3 Number of Cases in each Cluster คือการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means กล่าวคือการ

จดักลุ่มตวัอย่างลงในแต่ละกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มท่ี 2 มี

จาํนวนทั้งหมด 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนทั้งหมด 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 จากจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

5. สรุปผลการศึกษา 

สรุป ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีสถานภาพโสด 

จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และมี

รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 

สรุป ผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการเช่าหอพกั 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีขนาดหอ้งพกั 26-35 ตารางเมตร จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ซ่ึงส่วน

ใหญ่จ่ายค่าเช่าต่อเดือน 3,000-6,000 บาท จาํนวน 119 คน มีระยะเวลาท่ีเช่าหอพกัอยูใ่นปัจจุบนั 1ปี – 2ปี จาํนวน 80 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีจาํนวนสมาชิกท่ีพกัอาศยัอยู่ในหอ้งเดียวกนั 2 คน จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 

โดยท่ีส่วนใหญ่รู้จกัหอพกัโดยมีเพ่ือน/คนรู้จกัแนะนาํ จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 สาเหตุหลกัท่ีทาํใหต้อ้ง

เช่าหอพกัเพราะมีการเคล่ือนยา้ยภูมิลาํเนาเพ่ือศึกษา/ทาํงาน  จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 เหตุผลสาํคญัใน

การเลือกเช่าหอพกัเพราะสะดวกในการเดินทาง จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ระยะทางท่ีหอพกัอยูห่่างจากสถานท่ีทาํงาน/สถานศึกษาไม่เกิน 500เมตร จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 
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สรุปผลการศึกษาระดบัความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มคีวามสําคัญต่อการเช่าหอพกั 

พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดในเร่ืองหอ้งพกัมีระเบียงเป็น

อนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.35 รองลงมาคือดา้นราคาในเร่ืองไม่มีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้

ตกลงกนั มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.26 ดา้นบุคลากรในเร่ืองพนกังานมีความสุภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.20 ดา้นสถานท่ีในเร่ือง

หอพกัมีลานจอดรถท่ีเพียงพอสาํหรับผูเ้ช่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.21 ดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองหอพกัมีป้ายช่ือหอ

ติดอยู่ดา้นหน้า มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.11 ดา้นกระบวนการในเร่ืองมีการรับซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพกัวนัเสาร์และวนั

อาทิตย ์และมีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ช่าสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั 3.96 และดา้นการส่งเสริม

การตลาดใหค้วามสาํคญันอ้ยสุดในเร่ืองมีบริการใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํแก่ผูท่ี้สนใจเช่าหอ้งพกั มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.79 

สรุป ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้เช่าหอพกัโดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่าหอพกัแต่ละกลุ่มใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดงัน้ี 

1.กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีเน้นในเร่ืองความคุม้ค่าและการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมความร่มร่ืน (Worth & Green) มี

จาํนวนทั้งหมด 23 คน พบวา่ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ41ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรสแลว้ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และ

มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท โดยใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ในเร่ืองการปลูกตน้ไม้

เพ่ือความร่มร่ืน มีค่าเฉล่ียท่ี 4.65 รองลงมาคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการในเร่ืองมีกระบวนการรับของจากไปรษณีย์

แทนผูเ้ช่า มีค่าเฉล่ียท่ี 3.78  

ซ่ึงส่วนใหญ่เช่าอยูใ่นหอ้งพกัขนาด 26-35 ตารางเมตร มีค่าเช่าประมาณ 3,001–6,000 บาท และ6,001บาทข้ึน

ไป มีระยะเวลาเช่าหอพกัมาแลว้ประมาณ 2ปี-3ปี มีจาํนวนสมาชิกอาศยัอยูภ่ายในหอ้งพกัจาํนวน 2 คน ช่องทางท่ีทาํ

ใหรู้้จกัหอพกัคือการเดินหาเอง มีสาเหตุท่ีเช่าหอพกัอยู่เน่ืองจากค่าเช่าถูกกว่าค่าซ้ือบา้น เหตุผลท่ีเลือกหอพกัท่ีเช่า

อยู่ในปัจจุบันเน่ืองจากราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของหอพัก และหอพักอยู่ห่างจากสถานท่ีทํางาน/

สถานศึกษาเป็นระยะทางประมาณ 2กิโลเมตรข้ึนไป 

 

2.กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีเนน้ใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้น (Mix & Match) มีจาํนวนทั้งหมด 87 

คน พบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21-25ปี มีสถานภาพโสด เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดต่้อเดือนประมาณ 

10,001-20,000 บาท โดยกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมและสูงกวา่ทุก

กลุ่มแทบทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการให้บริการในเร่ืองมีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ช่า

สมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.34 รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองหอพกัมีพ้ืนท่ีใหผู้เ้ช่าไดอ้อกกาํลงักาย มี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.26  

ซ่ึงส่วนใหญ่เช่าอยู่ในห้องพกัขนาด 26-35 ตารางเมตร มีค่าเช่าประมาณ 3,001–6,000 บาท มีระยะเวลาเช่า

หอพกัมาแลว้ประมาณ 1ปี - 2ปี มีจาํนวนสมาชิกอาศยัอยูภ่ายในหอ้งพกัจาํนวน 2 คน ช่องทางท่ีทาํใหรู้้จกัหอพกัคือ

มีเพ่ือน/คนรู้จกัแนะนาํ มีสาเหตุท่ีเช่าหอพกัอยู่เน่ืองจากมีการเคล่ือนยา้ยภูมิลาํเนาเพ่ือศึกษา/ทาํงาน เหตุผลท่ีเลือก
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หอพกัท่ีเช่าอยู่ในปัจจุบนัเน่ืองจากสะดวกในการเดินทาง และหอพกัอยู่ห่างจากสถานท่ีทาํงาน/สถานศึกษาเป็น

ระยะทางไม่เกิน500เมตร 

 

3.กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีเน้นในเร่ืองไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้ตกลงกัน (Price 

Conscious) มีจาํนวนทั้งหมด 90 คน พบวา่ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ21-25ปี มีสถานภาพโสด เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท ใหค้วามสาํคญัดา้นราคามากท่ีสุดในเร่ืองไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดต้กลงกนั มีค่าเฉล่ียท่ี 4.44 รองลงมาคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการในเร่ืองมีการรับซ่อม

อุปกรณ์ภายในห้องพักวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 ในด้านพฤติกรรมมีลักษณะการเช่าหอพัก

เช่นเดียวกบักลุ่มท่ี 2 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัในพ้ืนท่ีแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยใช้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) นั้นผูวิ้จยัขอเสนอแนะโดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีเนน้ในเร่ืองความคุม้ค่าและการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมความร่มร่ืน (Worth & Green) กลุ่มน้ี

ให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ในเร่ืองปลูกตน้ไมเ้พ่ือความร่มร่ืน ดงันั้นอาจมีการจดัสวนหน้าหอพกั

เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการนาํไมค้ลุมดินมาปลูก นอกจากน้ีประโยชน์ของการปลูกตน้ไมคื้อช่วยลดความร้อน

ใหก้บัตวัอาคาร และพฤติกรรมของผูเ้ช่าหอพกักลุ่มน้ีมีสาเหตุของการเช่าหอพกัเน่ืองจากค่าเช่าถูกกว่าค่าซ้ือบา้น 

หมายความว่าผูเ้ช่าหอพกักลุ่มน้ีอาศยัอยู่ภายในหอพกัแทนการซ้ือบา้น หอพกัอาจมีการตกแต่งโดยนาํตน้ไมม้า

ประดบัเอาไวต้ามมุมต่าง ๆ เพ่ือใหดู้มีชีวิตชีวาเสมือนผูเ้ช่าหอพกัไดอ้าศยัอยูใ่นบา้นของตนเอง 

 รองลงมาคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการในเร่ืองมีกระบวนการรับของจากไปรษณียแ์ทนผูเ้ช่าเน่ืองจากส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชนซ่ึงสถานท่ีทาํงาน/สถานศึกษาของผูเ้ช่าหอพกัในกลุ่มน้ีจะอยู่ห่างจากหอพัก2

กิโลเมตรข้ึนไป บางคร้ังอาจไม่สะดวกรับของเอง ดงันั้นหอพกัควรมีกระบวนการในการรับของแทนเพ่ืออาํนวย

ความสะดวกสบายใหผู้เ้ช่าหอพกั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดเน่ืองจากกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไปดงันั้นกลุ่มน้ีจะไม่ได้

เช่ียวชาญในการหาขอ้มูลจากโฆษณาทางส่ือออนไลน์และอินเตอร์เน็ตแต่จะหาขอ้มูลต่างๆจากการสอบถามจาก

พนกังานของหอพกัในตอนท่ีเดินหาหอพกัดว้ยตนเอง กลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด

นอ้ยท่ีสุด  

นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญันอ้ยในเร่ืองกล่องรับสญัญาณทีวีดิจิตอลแบบ Gold Package เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในวยัทาํงาน ดงันั้นเวลาในการดูโทรทศัน์เพ่ือความบนัเทิงจึงมีนอ้ยกว่าอีกทั้งสองกลุ่มซ่ึงยงัอยู่ในวยั

เรียน ดงันั้นหอพกัอาจติดตั้งกล่องรับสญัญาณทีวีดิจิตอลระบบปกติกเ็พียงพอต่อความตอ้งการแลว้ 

เน่ืองจากผูเ้ช่าหอพกักลุ่มน้ีส่วนใหญ่สมรสแลว้ มีครอบครัวท่ีตอ้งดูแล ทาํใหต้อ้งมีการคิดท่ีรอบคอบในการ

ใชจ่้ายเงิน ดงันั้นในการเลือกเช่าหอพกัของคนกลุ่มน้ีจะดูจากความคุม้ค่าระหว่างประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัราคาของ

หอพกัท่ีตอ้งจ่ายไป หอพกัจึงควรส่งมอบประโยชน์เฉพาะในเร่ืองผูเ้ช่าหอพกัตอ้งการเช่นในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้

และตั้งราคาค่าเช่าใหมี้ความเหมาะสม 
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2.กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีเนน้ใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้น (Mix & Match) กลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมี

ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-25ปี โดยท่ีกลุ่มท่ี2น้ีจะใหค้วามสาํคญัในทุกๆดา้นของส่วนประสมทางการตลาดบริการสูง

กว่ากลุ่มท่ี1และท่ี3 ดงันั้นควรเน้นทุกดา้นไปพร้อมๆกนั ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มน้ีให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง

ห้องพกัมีระเบียงดงันั้นควรออกแบบหอพกัให้ทุกๆห้องมีระเบียงเพ่ือให้ผูเ้ช่าสามารถใชป้ระโยชน์ในการตากผา้

หรือนั่งเล่นได้ ด้านราคา กลุ่มน้ีจะให้ความสําคัญโดยเฉพาะในเร่ืองค่าเช่ามีให้เลือกหลายราคาซ่ึงกลุ่มน้ีให้

ความสาํคญัมากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงควรมีหอ้งหลายหลายแบบและหลากหลายราคาเพ่ือใหผู้เ้ช่าเลือกตามความตอ้งการ 

ดา้นสถานท่ี กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัดา้นสถานท่ีอยา่งมากในทุกๆเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองหอพกัควรมีเสน้ทางเขา้ออก

ไดห้ลายทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีบริการใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํแก่ผู ้

ท่ีสนใจเช่าห้องพกั ควรมีการใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ช่าหอพกัอย่างละเอียดเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเช่าพกั 

ดา้นบุคลากร กลุ่มน้ีให้ความสําคญัดา้นบุคลากรอย่างมากในทุกๆเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองพนกังานตอ้งมีความ

สุภาพ พนกังานตอ้งใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าทุกคนดว้ยความเสมอภาค และพนกังานตอ้งสามารถใหข้อ้มูลผูเ้ช่าไดอ้ย่าง

ละเอียด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้

เช่าสมํ่าเสมอ โดยเป็นเร่ืองท่ีควรเน้นเน่ืองจากกลุ่มน้ีให้ความสําคญัในเร่ืองน้ีมากกว่าอีกทั้งสองกลุ่มมาก ผูเ้ช่า

หอพกักลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเปิดรับข่าวสารและชอบการติดต่อกบัผูอ่ื้น 

ดงันั้นหอพกัอาจมีการสร้างไลน์ของหอพกัให้เป็นศูนยร์วมของผูเ้ช่าหอพกัในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆรวมถึงแจง้

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในหอพกั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัโดยเฉพาะในเร่ืองหอพกัควรมีพ้ืนท่ีให้

ผูเ้ช่าไดอ้อกกาํลงักายซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรเนน้เน่ืองจากกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ีมากกวา่อีกทั้งสองกลุ่มมาก โดย

การมีการจดัหอ้งฟิตเนสใหผู้เ้ช่าหอพกัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาไดอ้อกกาํลงักายหลงัจากเลิกเรียน 

   

3.กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีเน้นในเร่ืองไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้ตกลงกัน (Price 

Conscious) กลุ่มน้ีให้ความสําคญัดา้นราคามากท่ีสุด ดงันั้นควรมีการทาํสัญญาเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดต้กลง ซ่ึงในสัญญาเช่าจะเป็นตวักาํหนดรายละเอียดต่างๆ ในระหว่างการเช่า 

เช่น ระบุเวลาในการเช่า รวมไปถึง ระบุค่ามดัจาํ และระบุราคาค่าเช่า โดยในระหว่างน้ีผูเ้ช่าจะไม่สามารถข้ึนค่าเช่า

ก่อนจะหมดสัญญาได ้ยกเวน้แต่มีการกาํกบัหมายเหตุไวต่้อทา้ย โดยผูเ้ช่าหอพกักลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา อายุ 21-25ปี ซ่ึงมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท ซ่ึงบางคนอาจจะไม่มีผูป้กครองส่ง

ค่าใชจ่้ายมาให ้ดงันั้นผูเ้ช่าหอพกักลุ่มน้ีจึงเป็นคนท่ีใชเ้งินอยา่งรอบคอบ มีความระมดัระวงั ดงันั้นไม่ควรตั้งราคาค่า

เช่าสูงเกินไปและอยูใ่นช่วงประมาณ 3,001–6,000 บาท  

รองลงมาคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการในเร่ืองมีการรับซ่อมอุปกรณ์ภายในหอ้งพกัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน เช่น หลอดไฟชาํรุด ท่อนํ้าตนั เป็นตน้ นกัเรียน/นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัมีเวลาวา่งในการเรียกช่าง

มาซ่อมในวนัเสาร์และวนัอาทิตยท่ี์ไม่เรียน ดงันั้นหอพกัควรมีการจา้งช่างซ่อมบาํรุงมาคอยใหบ้ริการในวนัดงักล่าว 

 นอกจากน้ีกลุ่มน้ียงัใหค้วามสําคญันอ้ยในดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการออกแบบอาคารให้

เนน้แสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์ใชห้ลอดLED รวมถึงการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัในพ้ืนท่ีแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)  ซ่ึงคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษากบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกัใน

ต่างจงัหวดั อาจจะแบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เพ่ือใหท้ราบถึงการแบ่งกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัในต่างจงัหวดั  
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การจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซ้ือคอนโดมเินียมและกลุ่มผู้ซ้ือบ้านจัดสรรในพืน้ทีเ่ขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

The Discriminant Analysis between Condomimium  and Housing development in 

Bangkok using the key factors of Marketing Mix 

ฐิตพิร ยุวบุตร1และ ธฤตพณ อู่สวสัดิ์2 

Thitiporn Yuwabutr and Thitapon Ousawat  

บทคดัย่อ 

 

        การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และเคร่ืองมือทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

และบ้านจัดสรรของประชากรในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และนําข้อมูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสอง

กลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมและกลุ่มผูซ้ื้อบา้นจดัสรร โดยวิธีการ Independent Sample t-test และการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการ One-way ANOVA และสถิติสหสัมพนัธ์

อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) 

        ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุนอ้ยกว่า 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

อยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,001-30,000 บาท มีจาํนวน

สมาชิกในครอบครัวจาํนวน 1-2 คน ซ้ือระดบัราคา 1,000,001-3,000,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือบา้นจดัสรรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31–40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่น

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท มีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวจาํนวน 3-4 คน ซ้ือระดบัราคา 3,000,001-4,000,000 บาท 

คาํสาํคัญ: คอนโดมิเนียม1, บ้านจัดสรร2, ลกัษณะประชากรศาสตร์3, ส่วนประสมของการตลาด 4  
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Abstract 

        This study aimed to investigate demographic characteristics and marketing mix that affected buying behavior 

for Condominium and Housing development in Bangkok and The data were analyzed by using statistical software 

program and using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, 

t-test and one way ANOVA were used to test the difference of the average of samples. Meanwhile, the correlation 

between independent factors and the decision to buy condominium and housing development was tested by Pearson 

correlation coefficient. 

        Results of the study showed that most of the respondents condominium were female, single, and in the age 

group younger 30 years old. They possessed a Bachelor‘s degree worked as government. earned the average 

revenue per month of less than 10,001-30,000 baht.  The number of family members was 1-2 people. Price of   

1,000,001 - 3,000,000 baht. 

        Results of the study showed that most of the respondents housing development were female, marry, and in the 

age group 31-40 years old. They possessed a Bachelor‘s degree worked as state enterprise. earned the average 

revenue per month of less than 30,001-50,000 baht.  The number of family members was 3-4 people. Price of   

3,000,001 - 4,000,000 baht. 

Keywords: Condominium 1, Housing development 2, demographic 3, Marketing mix 4 
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1. บทนํา 

        ท่ีอยูอ่าศยัถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของคนเรา เพราะคนเราใชชี้วิตคร่ึงหน่ึงของแต่

ละวนัไปกบัการพกัผอ่นหลบันอน ท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นเสมือนท่ีใชป้กป้องคุม้ครองจากภยัอนัตราย ใชท้าํกิจกรรมต่างๆ 

กบัครอบครัว และอีกส่วนหน่ึงก็จะใชไ้ปกบัการทาํงาน ท่ีอยู่อาศยัจึงตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีจะอาํนวยความ

สะดวกสบาย ความปลอดภยั บรรยากาศน่าพกัอาศยั ความเป็นส่วนตวั การออกแบบท่ีตรงกบัตามการใชง้านของผู ้

อาศยั หรือไลฟ์สไตลข์องแต่ละบุคคล ท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัมีหลากหลายลกัษณะ โดยจะมีช่ือเรียกแตกต่างกนั เช่น 

บา้นเด่ียว บา้นแฝด ตึกแถว เรือนแถว หอ้งแถว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม หอ้งชุด หรือคอนโดมิเนียม ไม่ว่าจะเรียกว่า

อะไร แต่ก็มีจุดมุ่งหมายคือ อรรถประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้พกัจะไดรั้บ การท่ีจะสร้างหรือเขา้พกัอาศยัก็ข้ึนอยู่กับการ

ตดัสินใจหลายปัจจยั เช่น งบประมาณ ทาํเลท่ีตั้ง จาํนวนสมาชิกในครอบครัว การเดินทาง จุดหมายทางธุรกิจ 

สภาพแวดลอ้ม ฐานะทางสงัคม เป็นตน้ 
        เหตุน้ีทาํใหเ้กิดประเด็นท่ีควรทาํการศึกษาว่า ปัจจยัหรือเหตุผลใดท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

บริโภคของกลุ่มผูค้อนโดมิเนียมและกลุ่มผูซ้ื้อบา้นจดัสรร เน่ืองจาก คน 2 กลุ่มน้ีมีอาํนาจซ้ือและความตอ้งการมาก

พอท่ีซ้ือคอนโดมิเนียม ซ้ือบา้นจดัสรร หรือซ้ือทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวน้ีจะสามารถพิสูจน์สมมติฐาน

ของคนส่วนใหญ่ท่ีเช่ือว่าสถานการณ์ของผูบ้ริโภค เช่น ปัญหาจราจรแออดั ท่ีพกัอาศยัห่างไกลท่ีทาํงาน รวมไปถึง

ปัจจยัต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวก ราคา ทาํเลท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนท่ี ระยะทาง ท่ีเป็นส่ิงช่วยในการ

ตดัสินใจใหก้บัคน 2 กลุ่ม นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํไปวางแผนกลยทุธ์ได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

ทฤษฎีเกีย่วข้อง 

        ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)(2002:15) ไดใ้หนิ้ยาม “ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือ

ต่างๆ ทางการตลาดซ่ึงนาํมาไปใชเ้พ่ือใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว”้ 

        ส่วนประสมการตลาด คือ การวางแผนในแต่ละส่วนงานให้เขา้กนัและเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจหรือเพ่ือกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้ ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 

ประการ 4P’s คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ทาํเลท่ีตั้งหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or distribution) 

และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

        Abraham H. Maslow เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจาํนวนมาก สามารถอธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของบุคคล 

ในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะทาํใหชี้วิตของเขา ไดรั้บความตอ้งการ ความปรารถนา และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อ

ตนเอง และเช่ือว่ามนุษยเ์ป็น “สัตวท่ี์มีความความตอ้งการ” (Wanting animal) ซ่ึงเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะไปถึงขั้น

ของความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ ในทฤษฎีลาํดบัขั้นของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจ และ

เม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ กย็งัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป   
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แผนภาพท่ี  1  แสดงถึงความตอ้งการ 5 ขั้นของ Maslow 

แนวคิดเกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

      

   จกัรณรงค ์เดชะคุปต ์นาวาตรี (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรของขา้ราชการชั้นประทวนในกองบญัชาการกองทพัเรือ” ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่มีความสนใจเร่ืองทาํเล

ท่ีตั้ง ราคานอ้ยกว่า 1.5 ลา้นบาท พ้ืนท่ีขนาด 50-100 ตารางวา และมีระยะเวลาในการผ่อนชาํระ ผลการทดสอบ

สมมติฐานดา้นเพศ อาย ุการศึกษาท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรในดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05      

        ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด

ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

        สายหยุด เกิดสวสัด์ิ (2546) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตดินแดงและห้วยขวาง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัอาคารชุดพ้ืนท่ีพกัอาศยัส่วนตวั ส่วนกลาง และ

บริการของอาคารชุด เพ่ือใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบอาคารชุดพกัอาศยัแลว้นาํเสนอรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ของอาคารชุดเอใหต้รงกบัความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั จากการวิจยัพบวา่ ผูพ้กัอาศยัอาคารชุดมีพฤติกรรมและความ

ตอ้งการท่ีจะเลือกอาคารชุดท่ีอยูใ่กลแ้หล่งเดินทางสะดวก มีบริการทางดา้นสาธารณูปโภคครบถว้น มีส่ิงแวดลอ้มท่ี

ดีไม่มีมลพิษ มีระบบขนส่งมวลชนบริการไดส้ะดวกรวดเร็วอยูใ่นสังคมท่ีดีปลอดภยั ความตอ้งการดา้นการใชพ้ื้นท่ี

ส่วนตวัส่วนกลางและบริการของอาคารชุดพบว่า ผูพ้กัอาศยัตอ้งการพ้ืนท่ีห้องระหว่าง 51 – 60 ตารางเมตร อยู่ใน

ชั้นสูงๆ ดา้นมุมสุดของอาคารเพ่ือตอ้งการความสงบเงียบและความเป็นส่วนตวั ลดเสียงรบกวนจากการจราจรบน

ถนนและเสียงรบกวนภายในโครงการ พ้ืนท่ี ส่วนกลางมีความ ตอ้งการห้องโถงขนาดใหญ่ไม่นอ้ยกว่า 16 ตาราง

Self-actualization

Esteem needs

Belongingness and 
love needs

Safety needs

Physiological needs
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เมตร ลิฟท์ จาํนวน 2 ตวัต่ออาคาร พ้ืนท่ีจอดรถจาํนวน 1 คนัต่อห้องพกั 1 ห้อง การใช้พ้ืนท่ีบริการ ผูพ้กัอาศยั

ตอ้งการร้านคา้ขนาดเล็ก สนามกีฬาในร่ม-กลางแจง้ ร้านซักรีด เสริมสวยและบริการข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน ์เพ่ือสร้างสงัคมท่ีดีต่อผูพ้กัอาศยั 

        อิชยา หล่อกิจกุล (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง “กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาคารพกัอาศยัของผูบ้ริโภคใน

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ทาํให้มีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดพกัอาศยัแตกต่างกนั ส่วนทางดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดนั้น ขนาดพ้ืนท่ีหอ้งพกั ราคา การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการส่งสริมการขายท่ีแตกต่างกนั ทาํ

ใหมี้ระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดพกัอาศยัแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

        เอมอร วงษศิ์ริ (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยัขอ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545 ผลการวิจยัพบว่า 1.ประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยั

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นทาํเลท่ีตั้ง อยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด 

ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการสร้างคอนโดมิเนียม จะตอ้งพฒันาคุณภาพการก่อสร้าง การออกแบบสวยงาม มีพ้ืนท่ี

ใชส้อยเหมาะสม มีการขอประปา ไฟฟ้า โทรศพัทไ์วใ้หโ้ดยผูซ้ื้อไม่ตอ้งดาํเนินการเอง 2. ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

มีอิทธิพลอยู่ในระดบัท่ีมาก ดงันั้นหากผูป้ระกอบการตอ้งการซ้ือโครงการใหม่ ใหค้าํนึงถึงดา้นเศรษฐกิจเป็นอย่าง

มาก หากเศรษฐกิจภายในประเทศยงัไม่ดี ประชากรกไ็ม่อยากเส่ียงในการซ้ือทรัพยสิ์น 

2.2 การเขยีนสมการ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

        สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือแปรความหมาย ผูศึ้กษาไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

n     หมายถึง กลุ่มตวัอยา่ง 

�̅�𝑥     หมายถึง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

S.D.    หมายถึง ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  

F-test   หมายถึง สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

Sig.  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ (Significant) 

R  หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient)     

*   หมายถึง  ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

        ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมและกลุ่มผูซ้ื้อบา้นจดัสรร ทาํการวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูล

ปฐมภูมิ โดยการทาํแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงจะทาํการสํารวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 

มกราคม พ.ศ. 2559 ในพ้ืนท่ีเขตปร้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสวนหลวง เขตดอนเมือง เขตคลองสามวา เขตตล่ิงชนั เขต

ทุ่งครุ 

        กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ี คดัเลือกจากประชากรในกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีทาํการสาํรวจ ขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากวิธีการเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Margan (1970) โดยสํารวจจากขนาด

กลุ่มตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง ซ่ึงสดัส่วนต่างๆ ของประชากร (Population Proportion) จะมีค่าความเช่ือมัน่ (Confidence  

Level) ท่ี 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ± 5% จะมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 

6.93% 

ตวัแปรในการศึกษา 

        ตัวแปรอิสระท่ีนําใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องโดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดต่้อครอบครัว 

จาํนวนสมาชิกครอบครัว ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ประกอบด้วย ระดับราคา รูปแบบ 

วตัถุประสงคก์ารซ้ือ การปล่อยเช่า/การเกง็กาํไร ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรร โดยทาํคาํถามแบบ Rating Scale ตามแบบ Likert เป็นแบบมาตรวดัท่ีใหเ้ลือกตอบ 5 

ระดบัความสาํคญั  ไดแ้ก่ ไม่สาํคญัอยา่งยิ่ง สาํคญันอ้ย สาํคญัปานกลาง สาํคญัมาก สาํคญัอยา่งยิ่ง 
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4. สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 

จากผลการวิเคราะห์ผลการวิจยั สามารถสรุปผลการอภิปราย ไดด้งัน้ี  

 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายไดต่้อ 

ครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินซ้ือของกลุ่มผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมและกลุ่มผูซ้ื้อ

บา้นจดัสรร ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

        เพศ  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรของผู ้บริโภคในพ้ืนท่ีเขต 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศูนยวิ์จยักสิกรไทย (2552 : กนัยายน) ท่ีพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั มี

แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรร แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน อาจเป็นเพราะวา่

เพศหญิงมีความละเอียดอ่อน และไม่ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงอะไรบ่อยๆ 

        อายุ  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรของผู ้บริโภคในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลลอ้งกบัขอ้มูลท่ีว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความตอ้งการ

ทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์2552) โดยกลุ่มลูกคา้อายรุะหวา่ง 31-40 ปี 

        ระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร วงษ์ศิริ (2546 : 107) ท่ีได้กล่าวว่าประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 
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        สถานภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสดจะมีความตอ้งการคอนโดมิเนียม กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสมีความตอ้งการ

บา้นจดัสรร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงในครอบครัวโสดกจ็ะตดัสินใจซ้ือดว้ยบุคคลเพียงคนเดียวหรือมี

บิดามารดาเป็นท่ีปรึกษา ส่วนคนท่ีมีสถานภาพสมรสกจ็ะตดัสินใจซ้ือดว้ยการตดัสินใจของหลายบุคคลรวมกนั เช่น 

พ่อแม่ สามี ภรรยา (เสรี วงษม์ณฑา. 2542:164)  

        อาชีพ  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ ซ้ือคอนโดมิเ นียมและบ้านจัดสรรของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมอร วงษ์ศิริ (2546:107) ท่ีไดก้ล่าวว่าประชากรในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

        รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน

พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ วงศ์ฟู (2541) ท่ีได้กล่าวประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

        รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน

พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ วงศ์ฟู (2541) ท่ีได้กล่าวประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวแตกต่างกนัตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั 

        จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค

ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมอร วงษศิ์ริ (2546:108) ท่ีพบว่าจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมกบับา้นจดัสรรของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

        ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม

และบ้านจัดสรรของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับ Kotler Philips.(2000) กล่าวว่า 

ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นถา้สินคา้มีคุณสมบติัท่ีน่าสนใจ ตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้มากเท่าไหร่ผูบ้ริโภคกจ็ะเกิดการตอบรับมากข้ึนเท่านั้น  

        คุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี

เขตกรุงเทพมหานคร โดยลูกคา้จะใหค้วามสาํคญัดา้นวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างไดม้าตรฐานความแขง็แรงคงทนของ

อาคาร ซ่ึงทาํให้ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจในคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบัติท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์ในดา้นคุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค สายหยดุ เกิดสวสัด์ิ (2546) 

        การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน

พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอยให้เหมาะสม ท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีสําคญัของผลิตภณัฑใ์นดา้นการออกแบบ เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั รูปแบบ ลกัษณะ การ

ออกแบบ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน.์2534:3-7) 
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        การกาํหนดราคา มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาโดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัราคาเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและทาํเลท่ีตั้ง ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ และ ราคาท่ีเหมาะสมกบัขนาดของพ้ืนท่ีใชส้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีสาํคญัของการ

กาํหนดราคา ซ่ึงธุรกิจตอ้งกาํหนดราคาสินคา้ตั้งแต่มีพฒันาผลิตภณัฑห์รือเม่ือมีการแนะนาํผลิตภณัฑใ์หม่ (Philips 

Kotler. 2547 : 611-630) 

        เง่ือนไขการชําระเงินและสินเช่ือ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของ

ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีสาํคญัของราคาในดา้นเง่ือนไขการชาํระเงินและ

ระยะเวลาของสินเช่ือ (Philips Kotler. 2547 : 611-630) 

       ทําเลที่ตั้ง ช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของ

ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัใกลร้ะบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า ความสะดวกใน

การเดินทางซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2547 : 48-85) กล่าวว่า ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจ

ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ เช่น ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

        การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน

พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร การมอบส่วนลดพิเศษ พนกังานใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อผูซ้ื้อ  พนกังานขายมีอธัยาศยัท่ีดีมี

คุณภาพในการนาํเสนอการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทุกส่ือ การจดั บูธ ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ศูนยก์ารคา้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ 2547 : 48-85)  

5.  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

        1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายนุอ้ย

กวา่ 30 ปี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,001-30,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ และผูท่ี้ใหข้อ้มูลการซ้ือบา้นจดัสรรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง อาย ุ31-40 ปี มี

สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

หรือวางแผนการตลาดกลุ่มเป้าหมายไดต่้อไป  

        2. ดา้นผลิตภณัฑค์วรมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละออกแบบใหมี้ความทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้มีการพฒันาวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างใหมี้ความแขง็แรงทนทาน ผูป้ระกอบการควรท่ีจะพฒันาความมีช่ือเสียง

ของผูป้ระกอบการ หรือ ความมีช่ือเสียงของคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรใหมี้อุปกรณ์ครบครัน มีพ้ืนท่ีใชส้อย 

และมีความทนัสมยั มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความใหก้บัผูบ้ริโภค  

        3. ดา้นราคาควรมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บเพ่ือวา่เป็นการกระตุน้

ความตอ้งการซ้ือ ซ่ึงทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์วรกาํหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการชาํระเงิน

ในหลายรูปแบบ เช่น วงเงินกูต้ ํ่าหรือผอ่นนาน ดอกเบ้ียตํ่า  
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        4. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือทาํเลท่ีตั้งควรมีการเนน้การคมนาคมท่ีสะดวกโดยอยูใ่นยา่นท่ีรถมีรถไฟฟ้า

หรือรถไฟใตดิ้นเพ่ือสะดวกในการเดินทางของผูบ้ริโภคและความคล่องตวัเวลาเดินทางสาํหรับผูท่ี้ไม่มีรถยนตแ์ละ

เบ่ือรถติดอยูใ่กลส้ถานท่ีสาํคญั เช่น ใกลท่ี้ทาํงานใกลโ้รงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ และผูป้ระกอบการควรมีการจดั

จาํหน่ายสินคา้ใหท้ัว่ถึงเพ่ือความสะดวกของผูบ้ริโภค  

        5. ดา้นการส่งเสริมการขายผูป้ระกอบการควรมีการโฆษณาสมํ่าเสมอรวมถึงพนกังานขายควรมีการใหค้วามรู้

และคาํแนะนาํแก่ผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน ควรมีการทาํเอกสาร ใบปลิว แผน่พบั ควรอธิบายรายละเอียดโครงการ ท่ี

ชดัเจน รวมทั้งควรมีรูปแบบ ลกัษณะท่ีแปลกใหม่ สวยงามน่าสนใจ 
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การจาํแนกความแตกต่างความต้องการส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มผู้เคยซ้ือ

หลอดไฟฟ้าแบบแอลอดี ีและผู้ไม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอดีใีนเขต

กรุงเทพมหานคร 

The Classification between purchases LED bulb and never purchases LED bulb 

by using Marketing Mixes (4Ps) in Bangkok Metropolitan 

ณฏัฐ์ อู่ไทย1และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

Nat Uthai and Dr. Pantitra Putamanonda  

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบ

แอลอีดี และกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน 

(Likert-scale) ซ่ึงแบ่งเป็นระดบัความตอ้งการ 5 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งการอยา่งยิ่งจนถึงตอ้งการอยา่งยิ่งเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ีเก็บกลุ่มตวัอย่างรวมทั้งส้ิน 200 คน จากนั้นใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ 

ประกอบไปด้วย One-Way ANOVA วิเคราะห์ความถ่ี และร้อยละ Chi-Square วิเคราะห์การแสดงตารางไขว ้

Discriminate Analysis ในการจาํแนกสองกลุ่ม ทั้งน้ีเพ่ือทราบความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของทั้งสอง

กลุ่ม เพ่ือนาํมาใชใ้นการประกอบธุรกิจหลอดไฟ วางแผนการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ใน

อนาคตต่อไป ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ ทั้งสองกลุ่ม คือ ดา้นราคา 

ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ัดคือดา้น

ผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ในเร่ืองความเพ้ียนของแสงท่ีเปล่งออกมา ความสมารถในการกนันํ้า

ของหลอดไฟ และ การรับรู้ข่าวสารโดยมุ่งเนน้ตามทางคมนาคมขนส่ง 

คาํสาํคัญ: ผู้ เคยซื้อหลอดไฟแบบแอลอีดี, ผู้ไม่เคยซื้อหลอดไฟแบบแอลอีดี, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 

This research aimed to study LED bulb market in Bangkok between those who purchase LED bulb and those who never 

purchase LED bulb, by relying on the theory of Marketing Mixes (4Ps).The methodology to conduct is applying into the 

questionnaire (Likert-scale) which provides five scales of demand between never to always (great deal).The sample group was 

200 people which divided into two groups - a hundred of them ever used LED bulb and another half of them never used it. 

Then data and method were applied by statistical analysis, there were frequency, percentage, One-way-ANOVA, Chi-Square 

and Discriminate Analysis. This might be useful for business in terms of solving problem and analyzing situation in the future. 

The result of this study found the factors that affecting to both group is price, product and promotion. However, there have two 

factors can divide two groups (product and promotion). 

Key word: purchase LED, never purchase LED bulb, Demography, Marketing Mixes 
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1. บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

หลอดไฟแอลอีดี เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ และเป็นท่ีรู้ใจอย่างไม่กวา้งขวาง

เท่าท่ีควร โดยปัจจุบนัเขา้สู่ยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) เป็นการรวมตวั

ทางเศรษฐกิจทั้ง 10 ประเทศ อนัประกอบไปดว้ย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

กมัพูชา และ บรูไน โดยมีเป้าหมายในการรวมตวัคร้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรองกบัคู่คา้ และเพ่ิมขีดความสามารถการ

แข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจระดบัโลก รวมถึงมีการยกเวน้ภาษีสินคา้บางชนิดให้กบัประเทศสมาชิก เพ่ือส่งเสริมให้

ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่ มัน่คง ประชาชนอยู่ดีกินดีมากยิ่งข้ึน โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งขอ้ดี และ

ขอ้เสีย ในดา้นขอ้ดี กล่าวคือ ทาํให้การนาํเขา้สินคา้และผลิตภณัฑมี์ราคาท่ีถูกลง กาํแพงภาษีถูกทาํลาย ผูบ้ริโภค

ไดรั้บสินคา้ในราคาท่ีถูกข้ึน อีกทั้งผูน้าํเขา้สินคา้ และผลิตภณัฑมี์การจดัเก็บสินคา้คงคลงัในราคาท่ีถูก แต่ในทาง

กลบักนัขอ้เสียของการรวมตวัเศรษฐกิจอาเซียนก็มีเช่นกนั คือทาํใหเ้กิดความเส่ียงทางธุรกิจ กล่าวคือ การรวมตวั

ทางเศรษฐกิจนั้นจะทาํใหก้ารแข่งขนัทางการตลาดมีความเขม้ขน้มากยิ่งข้ึน ผูแ้ข่งทางธุรกิจเพ่ิมทวีจาํนวนมากข้ึน 

เช่นการประมูลงานในแต่ละคร้ัง จากท่ีเคยมีผูร่้วมแข่งขนัประกวดราคาเพียงแค่ 10 ถึง 20 บริษทั อาจเป็นไปไดว้่า

ผูเ้ขา้ร่วมการประมูลงานจะมีเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณเน่ืองจากการเปิดเสรี ทางผูวิ้จยัจึงอยากทราบถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง ของทั้งสองกลุ่มว่า ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภค บริโภคสินคา้ดงักล่าวทั้งกลุ่มผูเ้คยซ้ือ

หลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี และกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง

การตลาด อีกทั้งผูท้าํวิจยัจะสามารถประเมินความสําคญัของปัญหา และทาํการแกไ้ขไดต้รงจุด เช่นการนาํเขา้

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคไดท้นัท่วงที หรือแมก้ระทั้งการจดั

โปรโมชัน่ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เป็นตน้  โดยผลวิจยันั้นจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรายละเอียด

การดาํเนินการแกปั้ญหารวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในยุค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี 

2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี 

3. เพ่ือคน้หาความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดในการการเลือกซ้ือท่ีสามารถใชจ้าํแนกกลุ่มผูเ้คยซ้ือ

หลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี กบักลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยในการกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา ผลวิจยัจะช่วยในการจดักลุ่มลูกคา้ ทั้งกลุ่มท่ีเคยซ้ือหลอด

ไฟฟ้าแบบแอลอีดี และกลุ่มท่ีไม่ซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการกาํหนดเป้าหมาย

ในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไปในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยผลวิจยัจะเป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในอนาคต เช่น

การทาํแผนการตลาด การวางกลยทุธ์  
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3. ช่วยในการวางแผนดาํเนินการ ผลวิจยัอาจใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรายละเอียดในการดาํเนินการ

แกปั้ญหา  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย  4 ดา้นไดแ้ก่ (Kotler & Armstrong 2006, p. 44) 

1. ดา้นราคา (Price) คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑร์ะหวา่งกนัในตลาด โดยใชเ้งินเป็นส่ือกลางใน 

ปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารงานการตลาดอยา่งมาก ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งกาํหนดกล

ยทุธ์ดา้นราคาใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม 

และกรอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาดความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทาง

การตลาดดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบักฎเกณฑข์องอุปสงค(์Demand) และอุปทาน 

(Supply) มาเป็นองคป์ระกอบการตดัสินใจกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์ระดบัราคาท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ

ขององคก์าร คือ สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถหรือกาลงัซ้ือ

ของผูบ้ริโภคในตลาด 

2. ดา้นสินคา้และผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีนาํเสนอเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือ  

ความตอ้งการของตลาดให้ไดรั้บความพึงพอใจ  ดงันั้นจากความหมายน้ีผลิตภณัฑ์จึงมีความหมายท่ีกวา้ง และ

ครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถตอบสนองความจาํเป็นและความต้องการของตลาดหรือผูบ้ริโภคได้

ครอบคลุม 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ กระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึง 

อาจจะมีหลายขั้นตอนมีส่วนร่วมจากหลายบริษทั ดงันั้น สถานท่ีการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ยโครงสร้างของ

ช่องทาง (สถาบนัและกิจกรรม) ท่ีใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)คือวิธีการติดต่อบอกข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ใหผู้บ้ริโภค 

ทราบ รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีทาํการกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจการซ้ือไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยยกตวัอย่างเช่น การ

โฆษณา (Advertising) การโฆษณาเป็นการส่ือข่าวสารในลกัษณะบอกกล่าวเชิญชวนผูบ้ริโภค โดยผ่านส่ือมวลชน

ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ แผ่นพบั ใบปลิว โปสเตอร์หนงัสือพิมพ ์นิตยสารโทรทศัน ์วิทยุ โรงภาพยนตร์ โฆษณา

กลางแจง้ โฆษณาเคล่ือนท่ี: รถประจาทาง เคร่ืองบิน รถไฟ ฯลฯ โดยผูผ้ลิตตอ้งทาํการจ่ายเงินซ้ือสินคา้เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการโฆษณา 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากร   

        ขอบเขตของประชากรศาสตร์ของงานวิจยัน้ี คือผูท่ี้มีครัวเรือนอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จาํกดัเร่ืองเพศ 

การศึกษา และรายได ้ทั้งท่ีในเขตกรุงเทพมหานครมีครัวเรือนทั้งหมด 2,733,613 ครัวเรือน โดยฐานขอ้มูลดงักล่าว

ไดม้าจากกรมการปกครอง ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 
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กลุ่มตวัอย่าง   

        ในกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้า

แบบแอลอีดี อยา่งละ 100 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) การสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี

นั้น เป็นวิธีท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามเขตพ้ืนท่ี (area) ซ่ึงในแต่ละเขตพ้ืนท่ีจะมีประชากรท่ีมี

คุณลกัษณะท่ีตอ้งการกระจายกนัอยูอ่ยา่งเท่าเทียมกนั แลว้สุ่มกลุ่มมาจาํนวนหน่ึงดว้ยวิธีการสุ่มท่ีเหมาะสม 

โดยการทาํการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั ไดท้าํการศึกษา จาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบ

แอลอีดี และกลุ่มผูไ้ม่ซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดมี้วิธีการดาํเนินการศึกษา

ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

กาํหนดกลุ่มประชากร และทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มประชากรของผูวิ้จยัไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ใน

หัวขอ้ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย พ้ืนท่ีกรุงเทพฯส่วนกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพฯส่วนเหนือ พ้ืนท่ีกรุงเทพฯส่วนตะวนัออก พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

ส่วนใต ้และพ้ืนท่ีกรุงธนฯส่วนเหนือ พ้ืนท่ีกรุงธนฯส่วนใต ้โดยแต่ละส่วนจะมีเขตย่อยผสมอยู ่ทางผูวิ้จยัจะทาํการ

สุ่มเป็นส่วนยอ่ยน้ีต่อดว้ยวิธี Random Sampling โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

สถิตเิชิงพรรณนา 

การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิตเิชิงอนุมาน 

เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Discriminant Analysis เพ่ือใช้ในการจาํแนกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยกาํหนดไวว้า่ถา้ค่านยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 จะถือวา่ตวัแปรดงักวา่มีความสาํคญัเน่ืองจากสามารถจาํแนก

กลุ่มออกเป็นสองกลุ่มได้อย่างชัดเจน, Chi-Square Test ใช้เพ่ือวิเคราะห์การแสดงตารางไขว ้กล่าวคือเป็นการ

ประเมินความแตกต่างร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีไม่ไดใ้ชส้มการเส้นตรง และ ANOVA analysis ใชเ้พ่ือวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การหาค่าความถี ่และค่าร้อยละ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากผลการศึกษางานวิจยัพบว่า แนวทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจของ Kotler (1931) มี

ความสําคญัอย่างมากในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบันโดยว่าด้วยเร่ือง ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และสินคา้ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงผูวิ้จยันาํหวัขอ้และวตัถุประสงคม์าอภิปรายได ้ดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านของราคาพบว่า มีผลต่อการเลือกซ้ือของผู้บริโภค โดยจาก

งานวิจยัพบว่า ราคาสูงไม่ทาํให้การซ้ือของผูบ้ริโภคมีความตอ้งการลดนอ้ยลง ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัมองจาก

ความตอ้งการส่วนบุคคลและ คุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไปเป็นหลกั กล่าวคือ หลอดไฟท่ีสามารถช่วยลดโลกร้อน มี
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ฉลากคาร์บอน รวมทั้งหลอดไฟท่ีมีราคาสูงแต่มีอายุการใชง้านท่ียาวนานนั้นมีผลทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการใน

การซ้ือหลอดไฟดงักล่าวเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไปในทางเดียวกนักบังานวิจยัของ นายวรายตุถ ์พรเจริญโรจน ์(2549) ณิชา

อร เขมะบุลกลุ (2554) สุเทพ ยนต์พิมาย และคณะ(2556) และ จิรพร จันทร์เทวาลิขิต, มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ 

และณฐัวฒิุ โรจนนิ์รุตติกลุ (2553) ท่ีกล่าวไวว้า่ คุณภาพของสินคา้เม่ือเทียบกบัราคาแลว้นั้นมีความเหมาะสมกบัเงิน

ท่ีเสียไปจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคสนใจในตวัสินคา้เพ่ิมมากข้ึน โดยแปรผกผนักบัทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2552: 80-81) และโคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006, p. 44) ท่ีกล่าวไวว้่า ราคาของสินคา้ตอ้งมี

ความเหมาะสม โดยผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินทางเลือกและทาํการตดัสินใจแลว้นั้นวา่ผลิตภณัฑน์ั้นคุม้ค่าต่อเงินท่ี

เสียไป โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคมกัดูราคาท่ีตํ่าไวเ้ป็นเกณฑใ์นการเลือก 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านของสินค้าและผลิตภัณฑ์พบว่า มีผลต่อการเลือกซ้ือของ

ผู้บริโภค กล่าวคือ ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจสินคา้มีเทคโนโลยีค่อนขา้งสูงสาํหรับหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี อธิเช่น 

หลอดไฟท่ีมีบูลทูส หลอดไฟท่ีสามารถกันนํ้ าได้ เป็นต้น โดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภค

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี อีกทั้งผลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) โดยเป็นในทาง

เดียวกันกับณิชาอร เขมะบุลกลุ (2554) ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ท่ีกล่าวไวว้่า สินค้าท่ีมีความทันสมยัจะมี

แนวโนม้ท่ีจะสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคใหม้าเลือกซ้ือสินคา้ดงักล่าวได ้โดยสนบัสนุนทฤษฏีของสุรสิฐ อินต๊ะ (2551, 

หนา้ 26) โคเลอร์ อามสตรอง (Armstrong and Kotler. 2009 : 616)  ท่ีกล่าวไวว้่า สินคา้ตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบ

ดีไซนต์รงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยผลิตภณัฑจ์ะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีก

มากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์(Brand Name) 

คุณภาพ ของผลิตภณัฑ ์(Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns)  ซ่ึงกล่าว

ในแนวคิดของ  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านของช่องการการจัดจําหน่ายพบว่า ไม่ค่อยมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ของผู้บริโภค กล่าวคือ ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟแบบ

แอลอีดีมีส่วนใหญ่สนใจในการบริโภคสินคา้ท่ีห้างสรรพสินคา้ ส่วนกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดีส่วน

ใหญ่มกัเลือกบริโภคสินคา้ตามร้านสะดวกซ้ือ แต่ทั้งสองกลุ่มมีการซ้ือสินคา้ทั้ง หา้งสรรพสินคา้ ร้านจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง และร้านสะดวกซ้ือ โดยทฤษฏีของศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552: 80-81) โคเลอร์ เคลเลอร์(Kotler and 

Keller. 2009 : 787)โดยกล่าวไวว้่า สินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมิน

ประเภทของช่องทางท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์หรือช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการ

ตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม มีความ สําคญัต่อกาํไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อ

การกาํหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ หรือ การกระจายสินคา้

เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่ง

และการเกบ็รักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจนั้น  

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมทางการตลาดพบว่า มีผลต่อการเลือกซ้ือของ

ผู้บริโภค กล่าวคือ ผูบ้ริโภคหลอดไฟฟ้าทั้งสองกลุ่ม ใหค้วามสนใจต่อการส่งเสริมทางการตลาดโดยกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในเร่ืองการโฆษณาผ่านส่ือโฆษณาตามทางคมนาคมขนส่ง อีกทั้งยงัสนใจต่อ แคตตาลอ็ค

ของผลิตภณัฑ ์และการโปรโมชัน่ต่างๆ รวมทั้งการจดัการสาธิตการใหเ้ห็นแสงสว่าง และโทนสีท่ีเปล่งออกมา ณ 

จุดจาํหน่าย ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบังานวิจยัของวรายุตถ ์พรเจริญโรจน์ (2549) ณิชาอร เขมะบุลกลุ (2554) สุ

เทพ ยนต์พิมาย และคณะ(2556) และจิรพร จนัทร์เทวาลิขิต, มนสั ไพฑูรยเ์จริญลาภ และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล 
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(2553) และสนบัสนุนทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) โคเลอร์ อามสตรอง (Armstrong and 

Kotler. 2009 : 616)  ฟิลิป คอตเลอร์ท่ีกล่าวไว้ว่า การส่งเสริมทางการตลาดนั้ นให้เน้นในด้านการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงจะนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่า

ประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะนาํไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบ

แน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วน

แบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั หรือ เป็นกิจกรรมติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมาย

เพ่ือเป็นการใหค้ามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑสิ์นคา

หรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้

หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พ่ือจูงใจ ใหเ้กิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํ ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่

จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ โดยถูกกล่าวไวใ้นแนวความคิดของ ซ่ึงกล่าวไวว้่า การ

ส่งเสริมทางการตลาดคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อีกทั้งการส่งเสริมทางการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจให้

ผูบ้ริโภคทาํการซ้ือสินคา้ได ้และก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุป 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

53.30% อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50% ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.00% สถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 52.50% อาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 32.00% รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 30,001 

บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 46.00% ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นแบบบา้นเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 35.50% จาํนวนสมาชิกใน

บา้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50% ค่าไฟเฉล่ียต่อเดือนโดยประมาณ 3,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.50% การ

เปล่ียนแปลงของค่าไฟไม่มีการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 50.00% เน่ืองจากเป็นผูไ้ม่เคยใชห้ลอดไฟแบบแอลอีดี

ทั้ง 100 คน  ขั้วหลอดท่ีบริโภคเป็นขั้วเกลียว คิดเป็นร้อยละ 48.00% จาํนวนหลอดต่อคร้ังในการบริโภคหลอดไฟ

คือ 21-30หลอดต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.00% 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มลูกคา้ผูเ้คยซ้ือหลอด

ไฟฟ้าแบบแอลอีดี จากงานวิจยัทาํให้พบว่า ในดา้นปัจจัยด้านราคา คือ ราคาท่ีสูงไดน้ั้น ตอ้งสามารถประหยดัค่า

ไฟฟ้าได ้และ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ทาํลายชั้นโอโซน จากท่ีกล่าวมานั้นแสดงใหเ้ห็นว่าราคาท่ีสูงไม่ส่งผลให้

ความตอ้งการบริโภคลดหลอดไฟฟ้าลดนอ้ยลง ปัจจยัทางด้านสินค้า คือ ง่ายต่อการติดตั้ง หลอดไฟสมารถกนันํ้าได ้

มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน มีแสงท่ีเป็นมุมกวา้ง และหลอดไฟท่ีมีการถนอมสายตา ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจในเร่ือง การมีพนกังานใหค้าํแนะนาํในการเลือกหลอดไฟฟ้า และ

การไดรั้บคู่มือการประหยดัไฟ สุดทา้ยคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทางกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไม่ไดใ้ห้

ความสนใจในปัจจยัดา้นน้ีแต่ผูบ้ริโภคหลอดไฟแบบแอลอีดีส่วนใหญ่มกัตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ 
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จากวตัถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มลูกคา้ผูไ้ม่เคยซ้ือหลอด

ไฟฟ้าแบบแอลอีดี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดแอลอีดีใหค้วามสนใจในปัจจยัด้านราคา คือ ราคาท่ีสูง

ได้นั้น ต้องเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ปัจจัยทางด้านสินค้า คือ ต้องการเปล่ียน

หลอดไฟทนัทีเม่ือแสงไฟอ่อนลง มีฉลากลดคาร์บอน หลอดไฟสามารถหร่ีไฟได ้หลอดไฟสมารถเปล่ียนสีได ้และ

ง่ายต่อการติดตั้ง ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีให้ความสนใจในเร่ือง การมีคู่มือ

แนะนาํการประหยดัค่าไฟ มีการสาธิตใหเ้ห็นแสงสว่าง และโทนสี ณ จุดขาย สุดทา้ยคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย ทางกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไม่ไดใ้หค้วามสนใจในปัจจยัดา้นน้ี แต่ผูเ้คยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดีส่วนใหญ่

มกัตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ และผูท่ี้ไม่เคยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดีส่วนใหญ่มกัตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีร้าน

สะดวกซ้ือ 

จากวตัถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือคน้หาความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาดในการการเลือกซ้ือท่ีสามารถใช้

จาํแนกกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี กบักลุ่มลูกคา้ผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี โดยพบว่า โดยทั้ง

สองกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัคือดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยมีขอ้คาํถามท่ี

สามารถแสดงความแตกต่างระหวา่งทั้งสองกลุ่มได ้ดงัน้ี  

ขอ้ท่ี 1 คุณตอ้งการหลอดไฟฟ้าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเพ้ียนของแสง/สีท่ีเปล่งออกมา กลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟ

แบบแอลอีดีมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ขณะท่ีกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียรวม กล่าวคือกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีมีความตอ้งการหลอดไฟท่ีให้แสงเพ้ียนนอ้ย มากกว่า

กลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี เน่ืองจากหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีมีแสงท่ีเปล่งออกมาเพ้ียนมากกวา่หลอด

ไฟฟ้าแบบธรรมดา 

ขอ้ 2 คุณตอ้งการซ้ือหลอดไฟท่ีสามารถกนันํ้ าได ้กลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดีมีค่าเฉล่ียรวมของ

กลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ขณะท่ีกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กล่าวคือผูท่ี้เคยใช้

หลอดไฟแบบแอลอีดีมีความต้องการหลอดไฟท่ีสามารถกันนํ้ าได้น้อยกว่าผูท่ี้ไม่เคยใช้หลอดไฟแบแอลอีดี 

เน่ืองจากปัจจุบนัหลอดไฟแอลอีดีส่วนใหญ่สามารถกนันํ้าไดจึ้งทาํใหผู้บ้ริโภคหลอดไฟแบบแอลอีดีมีความสนใจ

ปัจจยัดงักล่าวนอ้ยลง 

ขอ้ 3 คุณตอ้งการทราบข่าวสารโปรโมชัน่หลอดไฟจากป้ายโฆษณาตามทางคมนาคมขนส่งมากท่ีสุด กลุ่ม

ผูเ้คยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดีมีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ขณะท่ีกลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟมีค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กล่าวคือผูท่ี้ไม่เคยใชห้ลอดไฟแบบแอลอีดีมีความสนใจโฆษณาผ่านส่ือป้ายโฆษณา

คมนาคมขนส่งมากกวา่กลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดี 

สาํหรับดา้นขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มมีดงัน้ี 

 1.ขั้วของหลอดไฟฟ้า โดยกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีส่วนใหญ่มกัซ้ือขั้วหลอดแบบเกลียว 

ในทางกลบักนักลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีมกับริโภคขั้วหลอดแบบเกลียว และแบบเสียบ 

 2.ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั กลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีส่วนใหญ่มีท่ีอยู่อาศยัแบบเป็นบา้นเด่ียว และ

กลุ่มผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีส่วนใหญ่อาศยัท่ีคอนโดมิเน่ียน และอพาตเมน้ 
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 3.ค่าไฟฟ้าท่ีลดลง กลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีมีค่าไฟเฉล่ียลดลงเฉล่ียอยู่ท่ี 10-20% และกลุ่มผู ้

ไม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

จากปัญหาขา้งตน้ และผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูเ้คย

ซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี และผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงธุรกิจการจาํหน่ายหลอดไฟดงัน้ี 

1.จากการศึกษาเร่ืองความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูเ้คยซ้ือหลอดไฟแบบแอลอีดี และ

ไม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีในเขตกรุงเทพมหานครนั้น จากเดิมท่ีไม่ทราบวา่ควรมุ่งเนน้ตลาดในส่วนใด โดย

จากการวิจยั จึงทาํให้ทราบว่าควรมุ่งเน้นผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ศึกษาระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 30,001 บาทข้ึนไป ลกัษณะท่ีอยู่

อาศยัเป็นแบบบา้นเด่ียว เน่ืองจากกลุ่มดังกล่าวโดยรวมมีความตอ้งการท่ีมากกว่า เพราะฉะนั้นจึงทาํให้ผูวิ้จัย

สามารถวางแผนการตลาด และทาํการชกัจูงผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวไดง่้ายกว่า ทั้งน้ีจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัในตลาดในอนาคตได ้อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมจาํนวนฐานลูกคา้ในอนาคตไดอี้กดว้ย 

2.จากการศึกษาดา้นความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี 

และผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้ผูวิ้จยัสามารถนาํมาช่วยในการวิเคราะห์

สถานการณ์ และวางแผนการดาํเนินงานทางธุรกิจ อีกทั้งยงัสามารถกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

โดยทางผูวิ้จยัไม่ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในธุรกิจหลอดไฟ โดยทาํกลยทุธ์ต่างๆดงัน้ี 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อผูบ้ริโภคต่อเม่ือสินค้ามีเทคโนโลยีค่อนข้างมากสําหรับหลอดไฟฟ้าแบบ

แอลอีดี อาทิเช่น หลอดไฟท่ีมีบูลทูส หลอดไฟท่ีสามารถกนันํ้าได ้เป็นตน้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้

จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี เพราะฉะนั้นควรทาํการนาํเขา้หลอดไฟท่ีเทคโนโลยีสูงเขา้มาจาํหน่ายมากข้ึน 

และควรมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์หลอดไฟท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีการรับรองเพ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในอนาคต มีการ

ประกนัสินคา้เพ่ือใหผู้บ้ริโภควางใจในการบริโภคหลอดไฟ 

2.2 ดา้นราคา  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือต่อผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก แต่จะมีอธิพลมากก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภค

ทาํการประเมินทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคส่วนใหญ่แลว้นั้นชอบผลิตภณัฑท่ี์มีราคาตํ่า แต่มี

คุณภาพ แต่ในความเป็นจริงนั้นสินคา้ท่ีมีคุณภาพมกัมีราคาสูง เพราะฉะนั้นควรทาํการลดตน้ทุนการซ้ือหรือทาํให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆแทน จึงตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคสนใจในคุณภาพของสินคา้เพ่ิมมากข้ึน เช่นมีการ

แปะฉลากลดคาร์บอนให้เห็นชดัเจนมากข้ึน แปะฉลากบอกอายุการใชง้านของหลอดไฟท่ียาวนานให้ห็นไดง่้าย 

และแสดงคุณสมบติัของหลอดไฟใหผู้บ้ริโภคเห็นและพบเจอมากยิ่งข้ึน เพ่ือดึงดูดความสนใจใหผู้บ้ริโภคเห็นถึง

คุณภาพของหลอด แต่ในทางกลบักนัผูจ้าํหน่ายสินคา้ก็ตอ้งทาํควรทาํกลยุทธ์ทางการตลาดมากข้ึน โดยควรทาํให้

ตน้ทุนสินคา้มีราคาตํ่าเช่นกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยการทาํการนาํเขา้สินคา้ใน

จาํนวนท่ีมาก การมีผูผ้ลิตหลากหลายรายเพ่ือใหมี้อาํนาจในการต่อราคาสินคา้มีมากข้ึน ทั้งน้ี          

2.3 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ควรมีการการโฆษณาทางส่ือต่างๆโดยเฉพาะป้ายโฆษณา

ตามทางคมนาคมขนส่ง เพราะมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดในกลุ่มของหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี จากเดิมท่ีใชก้าร
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โฆษณาผ่านส่ิงตีพิมพ ์วิทยุ และโทรทศัน์ โดยส่ือดงักล่าวมีราคาท่ีค่อนขา้งสูงจึงใหใ้หเ้กิดตน้ทุน โดยผลการวิจยัน้ี

จึงทาํให้ทราบว่าควรลงทุกกบัป้ายโฆษณาตามทางคมนาคมขนส่งมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รมาก

ท่ีสุด 

 2.4 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อผูบ้ริโภคค่อนขา้งนอ้ย สาํหรับผูเ้คยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี

นั้นมีความสนใจในการบริโภคหลอดไฟในหา้งสรรพสินคา้ เพราะฉะนั้นควรทาํการตลาด และจาํหน่ายหลอดไฟฟ้า

แบบแอลอีดีในห้างสรรพสินคา้ อีกดา้นหน่ึงสําหรับผูไ้ม่เคยซ้ือหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดีนั้นมีความสนใจในการ

บริโภคหลอดไฟฟ้าในร้านสะดวกซ้ือเพราะฉะนั้นควรนาํหลอดไฟแบบธรรมดาเขา้ไปขายในร้านสะดวกซ้ือ ทั้งน้ี

ทางผูวิ้จยัจึงสามารถทราบแหล่งจาํหน่ายท่ีแทจ้ริงสาํหรับหลอดไฟฟ้าทั้งสองแบบ 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ในดา้นของจาํนวนกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เน่ืองจากมีเวลาในการเก็บขอ้มูลค่อนขา้งจาํกดั ทาํให้ไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างเพียง 200 คนเท่านั้น ในอนาคตควรทาํการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ

ไดแ้ม่นยาํมากยิ่งข้ึน 

2. เน่ืองดว้ยเวลาท่ีจาํกดัจึงทาํการศึกษาเฉพาะคนไทยในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพราะฉะนั้นควรศึกษาคนใน

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมเติม 

3. ควรศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของสินคา้กลุ่มหลอดไฟแอลอีดี

เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป 

4. ควรทาํวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือหลอดไฟ อาจมีการเปล่ียนแปลง

ไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มในอนาคต 
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Bangkok based on the demand levels of marketing mix (7P's) 

ทชัชภร นพฉัตรปรีชา1 และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 

Tadchaporn nopachatpreecha and Laddawan Lekmat 

  

บทคดัย่อ 

          การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผล

ต่อการใช้บริการฝากเล้ียงสุนัขของสถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัโดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง

คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการฝากเล้ียงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี ได้

จาํนวน 200 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ไดแ้ก่ 

Cluster Analysis และ One Way ANOVA ผลการศึกษา พบวา่ การแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ท่ี 1 กลุ่มท่ีมีความตอ้งการดา้นความรู้พนกังาน ความสะอาดของเคร่ืองมืออุปกรณ์ และกระบวนการดูแลสุนขัอยา่ง

ใกลชิ้ด กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีความตอ้งการในทุกดา้นระดบัสูง กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีมีความตอ้งการดา้นความสะดวกในการ

เขา้ถึงร้านท่ีใหบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั ไม่เนน้กิจกรรมเสริมและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 

คาํสาํคัญ: ฝากเลีย้งสุนัข , สถานท่ีรับฝากเลีย้งสุนัข , ส่วนประสมทางการตลาด (7P's), การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม, การ

แบ่งกลุ่ม 

Abstract 

        This research aimed to study the demand levels of marketing mix (7P’s) that affecting the decision making 

to use dog care service of pet shop in Bangkok and customer segmentation based on the demand levels of marketing 

mix (7P’s). Questionnaire were used as a mean for data collection. The data were collected from the sample of 200 

dog owners who have used care services from pet shops in Bangkok with the use of multi-stage sampling method. 

The results showed that the dog owners who have used boarding services were divided into three different groups. 

Firstly, a group of dog owners who prefer to use boarding services from pet shops where have clean and hygienic 

equipment and staff that are knowledgeable about pets and their care. Secondly, a group of dog owners who have 

a high level of demand for ‘Dog Boarding Services’ with a private room. Thirdly, a group of dog owners who 

prefer to use boarding services from pet shops where are easy to access. 

Keywords: dog care service, Pet shop, Marketing mix (7P's), Cluster analysis 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัมีแนวโน้มการเล้ียงสุนขัมากข้ึน เน่ืองจากสุนขัเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยคลายความเหงาและสามารถ

รักษาสุขภาพจิตทางออ้มให้กบัเจา้ของได ้ สุนัขจึงมีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน จากการวิจยัของสมาคม

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงไทย (2557) พบว่า ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,000 ลา้น

บาท และเติบโตเฉล่ียปีละประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี แสดงใหเ้ห็นว่าอุตสาหกรรมธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีการ

ขยายตวั และมีแนวโนม้จะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  

     ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสุนขัมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน โดยรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แยกตวัออกมาจากครอบครัวใหญ่และมาอาศยัอยูค่อนโด จากขอ้มูลของศูนย์

ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์(2547-2553) พบว่า ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา สัดส่วนของคนท่ีพกัอาศยัคอนโดมิเนียมมีมาก

ข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเล้ียงสุนัขไวเ้ปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ทาํให้เกิดโอกาสทางธุรกิจรับฝากเล้ียงสุนัข ท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการของปัญหาท่ีเกิดจากการเล้ียงสุนขัในคอนโดหรือการเล้ียงสุนขัในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกดั โดยเฉพาะโรงแรมสุนขัท่ีไม่ใช่เพียงแค่การขงักรงแบบสมยัก่อน แต่มีการสร้างเป็นหอ้งและสัดส่วน

ท่ีชดัเจน โดยมีกิจกรรมอย่างอ่ืนให้บริการร่วมดว้ย โดยธุรกิจดงักล่าว ยงัมีใหบ้ริการไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ

ของตลาดท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม และยงัไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ได ้ นอกจากนั้น การศึกษาดา้น

การแบ่งกลุ่มผูท่ี้เคยใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั โดยใชร้ะดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ยงัมีไม่มาก

นกั ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวถือไดว้า่จะเป็นประโยชนต่์อความสาํเร็จของธุรกิจสถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนขัในการสร้าง

ขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจได ้ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผล

ต่อการฝากเล้ียงสุนขั ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาการแบ่งกลุ่ม โดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) เพ่ือไปเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดสาํหรับธุรกิจฝากเล้ียงสุนขั ไดอ้ย่าง

เหมาะสมสอดคลอ้งต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของแต่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

      

  2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

     แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     ปณิศา ลญัชานนท์ (2548) ไดก้ล่าวถึงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดความตอ้งการแลว้เกิด

การตอบสนอง หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     1. ส่ิงกระตุน้ เกิดไดท้ั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1.1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด คือ ส่ิงสามารถควบคุมได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 1.2.) ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆคือ ส่ิงกระตุน้ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีองคก์ารสามารถควบคุม
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ได ้ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง และส่ิงกระตุน้

ทางวฒันธรรม  

     2. ลกัษณะของผูซ้ื้อซ่ึงเป็นลกัษณะภายใน ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

     3. ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก และ

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

     4. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อหรือกล่องดาํ ซ่ึงนกัการตลาดไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งคน้หาความรู้สึกนึกคิดของ

ผูซ้ื้อ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  

     5. การตอบสนอง ประกอบดว้ย การเลือกผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกเวลาในการซ้ือ

และการเลือกปริมาณในการซ้ือ เป็นตน้ 

 

     แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

     ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการตลาด โดยธุรกิจท่ีใหบ้ริการเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จึงมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ (7P’s) ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด ดงัน้ี  

     1.ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน ์คุณค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ 

     2.ดา้นราคา คือ ตน้ทุนท่ีลูกคา้จะตอ้งเสียไป โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าและราคา 

     3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการ 

     4.ดา้นการส่งเสริมการขาย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการ  

     5.ดา้นบุคคล หรือพนกังาน ประกอบดว้ย ทุกคนในองคก์ร ตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนอง

ต่อผูใ้ชบ้ริการ แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 

     6. ดา้นกายภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

     7.ดา้นกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ 

 

     2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

     พรประภา ยงสถาพรพิสิฐ, (2555) ไดศึ้กษาดา้นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อเจา้ของสุนขัในการใชบ้ริการรับ

ฝากเล้ียงสุนขั ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้ของสุนขัท่ีไดน้าํสุนขัเขา้ใชบ้ริการ ณ สถานท่ีบริการฝาก

เล้ียงสุนขั จาํนวน 400 ราย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มากท่ีสุดดา้นราคา คือ การกาํหนดราคาท่ีชดัเจนและ 

มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ใกลบ้า้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ระยะทาง

ของสถานท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการฝากเล้ียงสุนขั ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่นอ้ยมาก ดงันั้น การประกอบธุรกิจ

การฝากเล้ียงสุนขั ควรคาํนึงถึง ปัจจยัย่อยอ่ืนท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการมากกว่า โดยเฉพาะการกาํหนดราคาใหมี้

ความเหมาะสม 
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       ภทัรศรี ธญัโชติกลุ, (2553) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสตัวเ์ล้ียง ประเภทสุนขัและแมว ใน

จงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ช้บริการธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง จาํนวน 400 ราย พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสัตวเ์ล้ียงมากท่ีสุดคือ ดา้นบุคลากร โดยมีจาํนวนพนักงานเพียงพอ และปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด เก่ียวกบัการแลกซ้ือสินคา้ใหม่ในราคาพิเศษ ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้นบุคลากรมากท่ีสุด 

 

     2.3 กรอบแนวความคิด  

 

        จากการทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบแนวความคิด ดงัน้ี  

 

 
 

ภาพที่  1 กรอบแนวความคิด  “การแบ่งกลุ่ม ผูใ้ชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้น

ระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)” ของสถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนขั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

มีจาํนวนประมาณ 45,000 ราย (จากผลสาํรวจสอบถามจากผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัในเขต

กรุงเทพมหานคร) กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั ทั้งเพศชายและเพศหญิง และ
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อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970) มีความคลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ส่งผลใหข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตอ้งเกบ็เท่ากบั 354  คน แต่เน่ืองดว้ยเวลาในการเกบ็ขอ้มูลและงบประมาณมีจาํกดั จึงกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 

200 ตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีจบัสลากแบบไดแ้ลว้ไม่ใส่กระดาษกลบัคืน เพ่ือเลือกเขตท่ีเป็นตวัแทน

ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 4 เขตจากจาํนวนทั้งหมด 50 เขต ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 ช่ือเขต และจาํนวนประชากรท่ีมาจากการใชสู้ตรแบบจดัพ้ืนท่ี 

ลาํดบัท่ี เขตท่ีเลือก จํานวนแบบสอบถาม 

1 เขตพระโขนง 56 

2 เขตบางกอกใหญ่ 42 

3 เขตคลองสาน 46 

4 เขตคนันายาว 56 

                       รวม 200 

     

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรม โดยหาค่าสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

     2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใชส้ถิติ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     3. วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั โดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ใชส้ถิติ Cluster Analysis ซ่ึงเป็นจดัส่ิงท่ีมีความความเหมือนหรือความคลา้ยใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

 

4. ผลการศึกษา 

 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั โดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสม

ทางการตลาด (7P’s) โดยการนาํไปทดสอบกบัสถิติการแบ่งกลุ่ม และเลือกกลุ่มตวัอย่างจากเปอร์เซ็นตค์วามต่างใน

การยบุรวม ดงัน้ี 
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ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างของกลุ่มก่อนการยบุรวมและเปอร์เซ็นตค์วามต่างก่อนการยบุรวม 

จํานวน 

Cluster 

ความแตกต่างของกลุ่ม 

ก่อนการยุบรวม 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในลาํดบัถัดไปเทียบ

กบัในลาํดบัปัจจุบัน 

7 146.716 0.033 

6 200.878 0.044 

5 228.301 0.048 

4 306.066 0.062 

3 501.353 0.095 

2 1600.011 0.278 

ตารางที่ 3 แสดงกลุ่มและจาํนวนของการศึกษาในคร้ังน้ี 

รายการ 

กลุ่ม จาํนวน เปอร์เซ็น 

1 83.00 41.5% 

2 90.00 45.0% 

3 27.00 13.5% 

รวม 200.00 100.0% 

ส่วนท่ีพลาด 0.00  

     

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการแบ่งกลุ่ม จะทาํการเลือกจาํนวนท่ี 3 กลุ่ม เน่ืองจากตอ้งการความ 

ละเอียดต่อการศึกษา เพ่ือนาํขอ้มูลมาแจกแจงลกัษณะของแต่ละกลุ่มวา่เป็นอยา่งไร โดยนาํขอ้มูลมาทดสอบดว้ย 

ปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 4 แสดงค่าระดบัคะแนนเฉล่ียของแต่ละปัจจยั 3 กลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อคําถาม ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 1 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 2 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 3 

ด้านบริการ (Product)    

1. มีหอ้งสาํหรับสุนขัส่วนตวั (ไม่ขงักรง)  4.11 4.73 3.48 

2. มีสระวา่ยนํ้าสาํหรับสุนขัท่ีเจา้ของสามารถลงเล่นร่วมกบัสุนขัได ้ 3.06 4.14 2.85 

3. มีบริการสปาสุนขั เช่น การนวดเพ่ือผอ่นคลาย การบาํรุงขนสุนขั 3.16 4.04 2.44 
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ข้อคําถาม ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 1 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 2 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 3 

4. มีบริการทาเลบ็สุนขั  2.36 3.33 1.96 

5.มีอาหารและอาหารเสริมจดัจาํหน่าย  3.51 4.30 3.63 

6. มีเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งฝากเล้ียงสุนขั 3.99 4.73 2.81 

7. มีเจา้หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดูแลระหวา่งฝากเล้ียงตลอด 24 ชม. 4.24 4.47 3.52 

8. มีบริการรถ-รับส่งสุนขั ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 3.65 3.99 2.85 

9. มีการใหเ้จา้ของร่วมทาํกิจกรรมกบัสุนขั เช่น การอาบนํ้าใหสุ้นขั นวด สปาใหสุ้นขั เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเจา้ของและสุนขั  

3.47 

 

4.06 

 

2.52 

 

10. มีเจา้หนา้ท่ีพาสุนขัวิง่เล่นวนัละ 2 คร้ัง  4.19 4.72 .37 

11. มีตากลอ้งสาํหรับถ่ายรูประหวา่งทาํกิจกรรมต่างๆ 3.35 3.88 2.33 

ด้านราคา (Price)    

1. มีราคาบริการสูงกวา่ร้านบริการทัว่ไป โดยมีบริการท่ีครบวงจรและมีคุณภาพในการดูแลสุนขั ใส่ใจ

ดา้นความปลอดภยัท่ีดีกวา่ 

3.61 

 

4.43 

 

3.04 

 

2. มีหอ้งพกัหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  3.70 4.21 2.89 

3. มีการจดัแพค็เกตเลือกบริการเสริมตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 3.80 4.57 2.93 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place)    

1. รับทราบขอ้มูลและใหบ้ริการผา่นทางระบบออนไลน ์ 3.95 4.73 3.52 

2. มีความสะดวกในการเขา้ถึงร้าน เช่น ท่ีตั้งหาง่ายใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีจอดรถเพียงพอ  3.99 4.57 4.19 

3. มีหลายสาขาใหเ้ลือกใชบ้ริการ 3.71 4.31 3.33 

ด้านส่งเสริมทางการขาย (Promotion)    

1. โฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น เวปไซต ์Facebook instagram   3.80 4.48 3.15 
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ข้อคําถาม ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 1 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 2 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 3 

2. มีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 4.07 4.76 3.44 

3. มีการใหบ้ริการฟรี 1 วนั เม่ือใชบ้ริการครบ 10 วนั 3.78 4.68 3.70 

4. มีการจดัส่วนลดพิเศษสาํหรับวนัพุธ  3.43 4.26 3.37 

5. ขายบตัรบริการล่วงหนา้ (ใชภ้ายใน 6 เดือนในราคา 80% ของราคาเตม็) 3.33 4.46 3.30 

6. มีส่วนลดใหส้าํหรับเจา้ของท่ีแนะนาํเจา้ของสุนขัท่านอ่ืนมาใชบ้ริการ  3.80 4.57 3.52 

ด้านบุคลากร ( Employee )    

1. พนกังานมีความรักและเอน็ดูสุนขั  4.63 4.83 4.19 

2. พนกังานมีความรู้เร่ืองนิสัยและการดูแลท่ีถูกตอ้งตามสายพนัธ์สุนขั  4.65 4.77 3.93 

3. มีพ่ีเล้ียงประจาํตวัเฉพาะสาํหรับสุนขั (พ่ีเล้ียงคนเดิมทุกคร้ัง) 3.83 4.50 3.11 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )    

1. มุ่งเน้นความสะอาดของร้าน เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีความสะอาด (โดยการฆ่าเช้ือทุกคร้ังหลงั

การใหบ้ริการและเปล่ียนอุปกรณ์ทุกคร้ังท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ) กล่ินของร้าน  

4.55 

 

4.71 

 

3.63 

 

2. รูปแบบร้านมีความหรูหราทนัสมยั  3.55 4.21 2.85 

3. มีการจดัสถานท่ีเป็นสัดส่วน มีป้ายแสดง แยกบริเวณชดัเจน เช่น มีสนามหญา้สาํหรับขบัถ่าย  4.23 

 

4.57 

 

3.30 

 

4. สามารถมองเห็นสุนขัในหอ้งพกัได ้24 ชม. (จากระบบกลอ้งวงจรปิด)  3.99 4.73 3.48 

5. พนกังานมีชุด uniform  3.35 4.04 2.85 

ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ( Process)    

1. เก็บประวติัและเช็คประวติัสุนขัก่อนใหบ้ริการดว้ยระบบคอมพิวเตอร์อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  4.43 

 

4.60 

 

3.11 
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ข้อคําถาม ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 1 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 2 

ค่าเฉลีย่ 

กลุ่ม 3 

2. มีแคตตาลอ็กแบบหอ้งใหเ้ลือกหนา้เคาเตอร์  3.90 4.59 3.19 

3. แต่ละโซนท่ีใหบ้ริการเจา้ของสามารถมองเห็นไดทุ้กขั้นตอน (ออกแบบหอ้งอาบนํ้า ตดัขน เป็น

กระจกท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากดา้น 

3.78 

 

4.67 

 

3.30 

 

4. มีการบนัทึกพฤติกรรมของสุนขัโดยลงสมุดประจาํตวัสุนขัและรายงานใหก้บัเจา้ของไดท้ราบเป็น

รายวนั  

3.81 

 

4.47 

 

3.04 

 

5. มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมระหวา่งสุนขัว่ายนํ้า และจดัการเวลาวา่ยนํ้าและเวลาพกัท่ีถูกตอ้ง  3.99 4.69 3.33 

6. มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจดูสุนขัระหว่างฝากเล้ียงทุก 3 ชัว่โมง 4.20 4.70 3.48 

หมายเหตุ บริเวณท่ีเนน้สีเหลือง คือ ค่าเฉล่ียระดบัความตอ้งการท่ีมีค่ามากท่ีสุดในแต่ละดา้นของกลุ่ม 

 

ตาราง 5 สรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม ดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อคําถาม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

อายขุองท่านในปัจจุบนั 
เลือกมากท่ีสุด คือ 26-35 ปี นอ้ย

ท่ีสุดคือ 15-25 ปี 

เลือกมากท่ีสุด คือ 26-35 ปี 

นอ้ยท่ีสุดคือ 46 ปี ข้ึนไป 

เลือกมากท่ีสุดคือ 46 ปี ข้ึนไป 

นอ้ยท่ีสุดคือ 15-25 ปี 

สถานภาพสมรสของ

ท่านในปัจจุบนั 

เลือกมากท่ีสุดคือ โสด 

นอ้ยท่ีสุดคือ แยกกนัอยู/่หยา่

ร้าง/หมา้ย 

เลือกมากท่ีสุดคือ โสด 

นอ้ยท่ีสุดคือ แยกกนัอยู/่หยา่ร้าง/

หมา้ย 

เลือกมากท่ีสุดคือ โสด 

นอ้ยท่ีสุดคือ สมรส 

ระดบัการศึกษาสูงสุด

ของท่าน 

เลือกมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี 

นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัมธัยม/ ปวช.

,อนุปริญญา/ ปวส.และสูงกวา่

ปริญญาตรี 

เลือกมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี 

นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัมธัยม/ ปวช. 

เลือกมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี 

นอ้ยท่ีสุดคือ อนุปริญญา/ ปวส. 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัของ

ท่าน 

เลือกมากท่ีสุดคือ บา้นเด่ียว นอ้ย

ท่ีสุดคือ อพาร์ทเมน้ท ์

เลือกมากท่ีสุดคือ บา้นเด่ียว นอ้ย

ท่ีสุดคือ อพาร์ทเมน้ท ์

เลือกมากท่ีสุดคือ บา้นเด่ียว นอ้ย

ท่ีสุดคือ คอนโด 
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ข้อคําถาม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

ท่านคิดวา่สุนขัอยูใ่น

ฐานะใดในครอบครัว 

เลือกมากท่ีสุดคือ ลูก 

นอ้ยท่ีสุดคือ สัตวเ์ล้ียง 

เลือกมากท่ีสุดคือ ลูก  

นอ้ยท่ีสุดคือ พ่ีนอ้ง,สัตวเ์ล้ียง 

เลือกมากท่ีสุดคือ สัตวเ์ล้ียง นอ้ย

ท่ีสุดคือ พ่ีนอ้ง 

ขนาดของสุนขัท่ีท่าน

เล้ียงเม่ือตวัเต็มวยั 

เลือกมากท่ีสุดคือ ขนาดเลก็   

นอ้ยท่ีสุดคือ ขนาดใหญ่ 

เลือกมากท่ีสุดคือ ขนาดเลก็   

นอ้ยท่ีสุดคือ ขนาดใหญ่ 

เลือกมากท่ีสุดคือขนาดกลาง นอ้ย

ท่ีสุดคือขนาดใหญ่ 

สถานท่ีสาํหรับฝากเล้ียง

สุนขัของท่านกรณีท่ีท่าน

มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เดินทาง 

เลือกมากท่ีสุดคือ ฝากญาติ 

นอ้ยท่ีสุดคือ ฝากคนรู้จกั 

เลือกมากท่ีสุดคือ ฝากแบบไม่ขงั

กรง  นอ้ยท่ีสุดคือ ใหบ้า้น

ใกลเ้คียงช่วยดูแล 

เลือกมากท่ีสุดคือ ฝากญาติ 

นอ้ยท่ีสุดคือ บา้นอาศยั 

ลกัษณะหอ้งพกัท่ีท่าน

ตอ้งการเม่ือนาํสุนขัไป

ฝากเล้ียง 

เลือกมากท่ีสุดคือ แบบเล้ียงไว้

ในบา้นนอ้ยท่ีสุดคือ แบบขงักรง 

เลือกมากท่ีสุดคือ แบบแบ่งแยก

เป็นหอ้งพกั แบบแอร์นอ้ยท่ีสุด

คือ แบบขงักรง 

เลือกมากท่ีสุดคือ แบบเล้ียงไวใ้น

บา้นนอ้ยท่ีสุดคือ แบบแบ่งแยก

เป็นหอ้งพกั แบบแอร์ 

ก่อนการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนขั 

ช่องทางการเลือกรับ

ขอ้มูลของท่าน 

เลือกมากท่ีสุดคือ คน้หาขอ้มูล

ทางอินเตอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุดคือ 

สอบถามจากคลินิก /โรงพยาบาล/ 

ร้านขายของสัตวเ์ล้ียง 

เลือกมากท่ีสุดคือ คน้หาขอ้มูล

ทางอินเตอร์เน็ต 

นอ้ยท่ีสุดคือ สอบถามจากคนท่ี

เล้ียงสุนขั และเคยฝากเล้ียงสุนขั 

เลือกมากท่ีสุดคือ สังเกตจาก

สภาพแวดลอ้มของ สถานท่ีจริง 

นอ้ยท่ีสุดคือ คน้หาขอ้มูลทาง

อินเตอร์เน็ต 

ราคาในการฝากเล้ียงแบบ

ไม่ขงักรง แบ่งเป็นหอ้ง

ชดัเจน 

เลือกมากท่ีสุดคือ < 350 บาท 

นอ้ยท่ีสุดคือ > 550 บาท 

เลือกมากท่ีสุดคือ < 350 บาท 

นอ้ยท่ีสุดคือ451-550บาท 

เลือกมากท่ีสุดคือ < 350 บาท 

นอ้ยท่ีสุดคือ > 550 บาท 

ราคาฝากเล้ียงสุนขั แบบ

ไม่ขงักรงและมีบริการ

เสริม 

เลือกมากท่ีสุดคือ < 550 บาท 

นอ้ยท่ีสุดคือ > 750 บาท 

ตวัเลือกมากท่ีสุดคือ 651-750 

บาท และ> 750 บาท 

นอ้ยท่ีสุดคือ551-650บาท 

เลือกมากท่ีสุดคือ < 550 บาท 

ตวัเลือกท่ีถูกเลือกนอ้ยท่ีสุดคือ > 

750 บาท 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

     จากการสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ พบประเด็นท่ีสาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปรายดงัน้ี ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั มีความสมัพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปณิศา ลญัชานนท์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะของผูซ้ื้อซ่ึงเป็น

ลกัษณะภายใน ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ เช่น ปัจจยัดา้นบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการแลว้เกิดการ

ตอบสนอง หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงมีความแตกต่างกนั ทาํใหมี้พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

     ดา้นพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์ต่อการใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั ในดา้นการใหค้วามสาํคญักบัสุนขั ดา้นขนาดของ

สุนขัท่ีเล้ียง  ดา้นสถานท่ีฝากเล้ียงสุนขัเม่ือมีความจาํเป็น ดา้นลกัษณะฝากเล้ียงท่ีตอ้งการ ดา้นช่องทางการรับขอ้มูล

ข่าวสาร ดา้นราคาท่ียินดีจ่ายต่อวนัสาํหรับการฝากเล้ียงหอ้งพกัแบบไม่ขงักรง และดา้นราคาท่ียินดีจ่ายต่อวนัสาํหรับ

การฝากเล้ียงหอ้งพกัแบบไม่ขงักรงและมีบริการเสริม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ วารุณี ตนัติวงศว์าณิชและ

คณะ (2546) ไดก้ล่าวถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด จดักลุ่มท่ีมีความ

คลา้ยคลึงกนัให้อยู่กลุ่มเดียวกนั กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นการประเมินกลุ่มตลาดท่ีน่าสนใจ และวางตาํแหน่ง
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ผลิตภณัฑ ์เพ่ือกาํหนดทางการแข่งขนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะนาํมาใชใ้นประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม มีดงัน้ี  

     กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 26-35 ปี ใหค้วามสาํคญักบัสุนขัในฐานะลูก เม่ือมีความจาํเป็นท่ีตอ้งฝากเล้ียง

สุนขัจะฝากไวก้บัญาติ โดยตอ้งการฝากเล้ียงสุนขัแบบเล้ียงไวใ้นบา้น หาขอ้มูลเก่ียวกบัการฝากเล้ียงสุนขัจากการ

คน้หาทางอินเตอร์เน็ต ราคาท่ียินดีจ่ายค่าฝากเล้ียงรวมบริการเสริม อยู่ท่ีราคานอ้ยกว่า 550 บาทต่อวนั ระดบัความ

ตอ้งการดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของสถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนขั ในกลุ่ม 1 มีความตอ้งการปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัทั้งในระดบัท่ีสูงกวา่และตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม โดยกลุ่มน้ีจะใหค้วามสาํคญั

ในดา้นบุคลากรมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความรู้เร่ืองนิสัยและการดูแลท่ีถูกตอ้งตามสายพนัธ์สุนขั และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพให้ความสําคญั เร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์มีความทนัสมยัและสะอาด รวมถึงดา้นกระบวนการเก็บ

ประวติัและเช็คประวติัสุนัขก่อนให้บริการดว้ยระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม  

     กลุ่มท่ี 2 มีจะลกัษณะคลา้ยกบั กลุ่มท่ี 1 ยกเวน้ดา้นเม่ือมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝากเล้ียงสุนขัจะฝากเล้ียงสถานรับ

ฝากเล้ียง (ฝากแบบไม่ขงักรง แบ่งแยกพ้ืนท่ีชดัเจน) มีความตอ้งการหอ้งพกัแบบแอร์ และยินดีท่ีจะจ่ายฝากเล้ียงรวม

บริการเสริมต่อวนัสูงมากกว่ากลุ่มอ่ืนมาก ระดบัความตอ้งการดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของ

สถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนขั ในกลุ่ม 2 มีระดบัความตอ้งการทุกขอ้อยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ดงันั้น กลุ่มน้ีจึงให้

ความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ในทุกดา้น และมีความตอ้งการใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัแบบไม่

ขงักรงมากท่ีสุด  

     กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 46 ปีข้ึนไป ให้ความสําคญักบัสุนขัในฐานะสัตวเ์ล้ียง เล้ียงสุนขัขนาดกลาง 

เม่ือมีความจาํเป็นจะฝากสุนขัไวก้บัญาติ โดยตอ้งการแบบเล้ียงไวใ้นบา้น ก่อนการตดัสินใจฝากเล้ียงจะสังเกตจาก

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีจริง ยินดีจ่ายสาํหรับค่าฝากเล้ียงรวมบริการเสริม เป็นจาํนวนนอ้ยกว่า 550 บาทต่อวนั 

ในส่วนของระดบัความตอ้งการดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของสถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนัขนั้น มี

ความตอ้งการทุกขอ้อยู่ใน ระดบัตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม แต่เม่ือพิจารณาพบว่ากลุ่มท่ี 3 ให้ความสําคญัในดา้นความ

สะดวกในการเขา้ถึงร้านให้บริการรับฝากเล้ียงสุนขั เช่น ท่ีตั้งหาง่ายใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีจอดรถเพียงพอ  และดา้น

พนกังาน โดยพนกังานตอ้งมีความรักและเอน็ดูสุนขั 
      

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     1.การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซ่ึงอาจมีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัได ้แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาด 7P’s ถือเป็นพ้ืนฐานของการวางแผนกลยทุธ์ เพ่ือใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้

     2.กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีมี จาํนวน 200 คน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีอาจไม่สามารถแสดงถึงความ

ตอ้งการและพฤติกรรมต่างๆ ทั้งหมดของผูใ้ช้บริการฝากเล้ียงสุนัขได ้แต่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและทราบถึงพฤติกรรมเบ้ืองตน้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได ้
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     ข้อเสนอสําหรับองค์กร 

     1.เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงการใหบ้ริการ โดยใชปั้จจยัดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) วางแผนกลยทุธ์ในการแข่งขนัธุรกิจฝากเล้ียงสุนขั ยกตวัอยา่งเช่น จากผลการศึกษาพบวา่ในกลุ่มท่ี 

2 มีพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และมีความตอ้งการดา้นการบริการ คือ ตอ้งการหอ้งพกัแบบไม่ขงั

กรงและสามารถมองเห็นสุนขัระหว่างฝากเล้ียงไดต้ลอด 24 ชม. เม่ือผูป้ระกอบการไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมายแลว้ ทาํใหส้ามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถกระตุน้ใหเ้กิดความ

สนใจและสามารถนาํไปสู่การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ เช่น การใชโ้ฆษณาบนออนไลน ์เป็นส่ือในการ

แสดงถึงความแตกต่างดา้นห้องพกัแบบไม่ขงักรงและมีระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถมองเห็นไดต้ลอด 24 ชม.

ระหวา่งฝากเล้ียง 

     2.เป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือธุรกิจใกลเ้คียงในการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด และนาํมาเป็นแนวทางในการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนัทาง

เศรษฐกิจ โดยการใหค้วามสาํคญัดา้นการแบ่งกลุ่มยอ่ยของผูใ้ชบ้ริการในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม ตาม

ความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผน ยกตวัอย่างเช่น ร้านท่ีจาํหน่ายอาหารเก่ียวกบัสุนขั 

สามารถวางแผนทางการตลาดจากกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มท่ี 3 โดยมีการแบ่งโซนฝากเล้ียงสุนขัในบริเวณร้านคา้ได ้

    ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บกลุ่มตวัอย่างท่ีมากข้ึน และกวา้งข้ึน เช่น การเพ่ิมจาํนวนเขตท่ีจะศึกษา 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีความชดัเจนในแต่ละกลุ่มมากข้ึน  

     2. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าว อาจมี

ความตอ้งการฝากเล้ียงสุนขั แต่อาจจะยงัไม่เคยใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัมาก่อนเท่านั้น  
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยใช้ปัจจยัด้านความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาด กรณศึีกษา

ท่อนํา้ประปา PVC ชนิดปลายเรียบ บริษทั ป.กวนิ จาํกดั เขตกรุงเทพมหานคร 

Market Segmentation by Using Customer Satisfaction toward Marketing  

Mixes from the Case Study of the Polyvinyl chloride  

Customers of P. Kawin Limited in Bangkok 

ภัควฒัน์ ไชยฤทธ์ิ1 และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

Pakkawat Chaiyarith and Prasert Sirisereewan 
  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง

การตลาด และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบของผูบ้ริโภคในบริษทั 

ป.กวิน จาํกดั  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ท่ีเขา้มาซ้ือท่อ

นํ้ าประปา ( PVC ) ภายใน บริษทั ป.กวิน จาํกดั จาํนวน 200 คน และนาํมาวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Cluster Analysis จากการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือท่อ

นํ้าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบของบริษทั ป.กวิน จาํกดั สามารถ แบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิก

ทั้งส้ิน 67 คน เป็นกลุ่มท่ีมีช่ือเรียกว่า “กลุ่มชอบความสะดวกสบาย” กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 91 คน เป็น

กลุ่มท่ีมีช่ือ เรียกว่า “กลุ่มชอบความเช่ือมัน่” และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 42 คน เป็นกลุ่มท่ีมีช่ือเรียกว่า 

“กลุ่มท่ีชอบความคุม้ค่า” 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ระดับความพึงพอใจ, ส่วนผสมทางการตลาด, การแบ่งกลุ่ม, ท่อนํา้ประปา 
 

Abstract 

     The study aims to analyze the PVC customer behavior toward the various marketing mixes in order to concretely 

segment the market. To gain the primary information, 200 surveys of both the existing and new customers of P. 

Kawin Limited, the large PVC retail store in Bangkok, have been launched. Various statistical approach, including 

frequency, average, percentage, and standard deviation, together with the cluster analysis have been used in the 

study. The result of the study has shown that the PVC customer types of the P. Kawin Limited can be classified 

into 3 segments: 1st Group of 67 members, which can be classified as the “convenience centric customers” 2nd 

Group of 91 members, which can be classified as the “trust centric customers” and 3rd Group of 42 members, which 

can be classified as the “value centric customers”    

Keywords: customer behavior, satisfaction rate, marketing mixes, market segmentation, Polyvinyl chloride 
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1. บทนํา 

     ท่อนํ้ าประปา (PVC) ไดรั้บการการพฒันาข้ึนมาพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในปัจจุบนัท่อนํ้ าประปา (PVC) นั้นมี

ประโยชน์อยูม่าก ทั้งน้ีเน่ืองจาก สาร Polyvinyl chloride (P.V.C.) ซ่ึงเป็น สาร Thermoplastic สาํหรับท่ีใชใ้น งานก่อสร้าง

จะไม่ทาํให้เกิด ปฏิกิริยากบัสารเคมีทัว่ไป รวมทั้ง กรด ด่าง เช้ือเพลิง และไม่เป็นสนิม นอกจากน้ี PVC ยงัมีนํ้ าหนกันอ้ย มี

อตัราส่วน ของความทนทาน ต่อนํ้ าหนงัสูง มีความแข็งแรง คืนตวัไดเ้ร็ว และยงัมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีเป็นรูปแบบ

เฉพาะตวัของสาร Thermoplastic เม่ือนาํสาร P.V.C.  มาทาํท่อนํ้ าประปา (PVC) จึงมีความไดเ้ปรียบมากกวา่สารชนิดอ่ืน ๆ  มาก 

ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ทาํใหมี้ท่อนํ้ าประปา (PVC) ซ่ึงมีความทนทาน และไดเ้ป็นท่ียอมรับในการใชง้านต่าง ๆ 

     บริษทั ป.กวิน จาํกดั เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการของท่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานระบบไฟฟ้า และประปา ดว้ย

ประสบการณ์ยาวนานกวา่ 20 ปีเราจึงเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึงไม่วา่ท่านจะเป็น เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา หรือ

ร้านคา้ปลีก เราสามารถตอบรับความตอ้งการท่ีหลากหลายในลกัษณะงานต่างกนั คลงัสินคา้และระบบการจดัส่งสินคา้ของ

บริษทัออกจึงแบบมาใหต้อบสนองคาํสัง่ซ้ือจากท่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและครบครัน 

     เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีตวัแทนจาํหน่ายท่อนํ้ าประปา (PV ) รายยอ่ยเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากถึงแมจ้ะมีราคาค่อนขา้งท่ีจะสูง

แต่เทียบกบัความสะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทางมาซ้ือท่ีบริษทั ท่ีจะตอ้งเสียเวลาเป็นเวลานานทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความพึงพอใจท่ีจะไปซ้ือท่ีร้านคา้รายยอ่ยมากกว่าท่ีจะมาซ้ือท่ีบริษทัฯจึงทาํให้ยอดขายของท่อนํ้ าประปา (PVC) ของทาง

บริษทั ฯ  

     ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความสําคญัของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทําวิจัยฉบับน้ีข้ึนมา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ ท่อ

นํ้ าประปา (PVC) ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) และ

ศึกษาการแบ่งกลุ่มตามความพึงพอใจซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบของผูบ้ริโภคในบริษทั ป.กวนิ จาํกดั ใหท้ราบ

ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ และส่วนผสมทางการตลาด (ระดบัความพึงพอใจ) ของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือท่อ

นํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวนิ จาํกดั 

กรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษา 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546)ไดใ้หค้วามหมายไว ้วา่ เป็นขั้นตอนกระบวนการคน้หา หรือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

ต่าง ๆ และสามารถกาํหนดกลยทุธ์ ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย

ลกัษณะคาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws 1H ดงัน้ี 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (  Who is the target market ?  )  ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (  Occupants )  ทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ผูบ้ริโภคอาจไม่ใชลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายเสมอไป วตัถุประสงค์

แรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ก็เพ่ือท่ีจะหากลุ่มท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการ หรือมีแนวโนม้ท่ีจะใชสิ้นคา้หรือบริการ

นั้น ซ่ึงจะช่วยให้ทราบลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้อง

กลุ่มเป้าหมาย  

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ( What does the consumer buy ? ) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ( Objects ) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ

จากผลิตภณัฑ ์หรือตอ้งการคุณสมบติั หรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างใดท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั หลงัจาก

สามารถระบุบกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนไดแ้ลว้ จึงทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด  เพ่ือทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ี

ลูกคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑห์รือองคก์ร 

ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ( why does the consumer buy ? ) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ( Objectives ) ของผูบ้ริโภคในการ

ซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และจิตวิทยา ซ้ึงตอ้งมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ คือ ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล การวิเคราะห์ใน

ส่วนน้ีจะช่วยให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เพ่ือสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจ

ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือได ้ 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( Who participates in the buying ? ) บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organization) ท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ลูกคา้ และผูใ้ช ้ในการตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคล

อ่ืนท่ีมีส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท้าํหนา้ท่ีซ้ืออาจไม่ใชผู้ท่ี้ใชสิ้นคา้โดยตรงอาจใช้

ร่วมกันหลายคน อาจไม่มีความรู้เก่ียวกับสินคา้มากนักจึงตอ้งอาศัยผูรู้้ หรือกลุ่มของของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การศึกษาถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมก็เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุน้การตดั

ตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่จะใชก้ลุ่มอา้งอิงใดในการเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ช ้หรือจะเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง หรือถา้เป็นผลิตภณัฑ์

ท่ีผูซ้ื้อเป็นหลกั 

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ( When does the consumer buy ? ) ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้ และบริการใน

แต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัตามโอกาสท่ีจะใช ้ดงันั้นการวเิคราะห์โอกาสในการซ้ือของลูกคา้ (Occasion) จะช่วยใหน้กัการ

ตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอ และเตรีมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีการบริโภคมากในบางฤดูกาล หรือเทศกาล 

        ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?) เพ่ือทราบถึงแหล่งท่ีลูกคา้นิยม หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ (Outlets) 

เพ่ือการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy ?) ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดว้ย การรับรู้

ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เพ่ือทราบถึงการบริหาร
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การซ้ือของลูกคา้วา่มีขั้นตอนการซ้ืออยา่งไร จะช่วยให้ธุรกิจมีขอ้มูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม กบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

     2.2 แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

     Philip  Kotler (2003) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ “เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีการบริการซ่ึง

แตกต่างกับธุรกิจท่ีมีเฉพาะสินคา้อุปโภคและบริโภคทั่วไป ธุรกิจท่ีมีการบริการจาํเป็นตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7P's ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาด หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย ในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่คุม้ค่ารวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจาย

สินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยการจูงใจให้เกิดความชอบ ในสินคา้และเกิด

พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งจากส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7P's ดงัน้ี 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูข้ายตอ้งการนาํเสนอหรือส่งมอบ

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในรูปแบบของ สินคา้หรือบริการ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ 

2 ดา้นราคา (Price) คือ คุณค่าผลิตภณัฑรู์ปแบบตวัเงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบระหวา่งเงินท่ีจ่ายกบัคุณคา่

ท่ีจะไดรั้บ ถา้คุม้ค่าก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นควรมีการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บ 

3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ ทําเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการจัดจําหน่าย (Channels) 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีนาํเสนอ  

4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสาร หรือ

ช่องทางการส่งเสริมการตลาด เป็นรูปแบบส่งเสริมการขาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ข่าวสารหรือจูงใจผูบ้ริโภค   

5 ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องมีการการคัดเลือก การฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจ 

เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานผูใ้หบ้ริการ

และผูบ้ริโภค  

6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (PhysicalEvidence/ Environmentand Presentation) คือ ลกัษณะทางกายภาพ โดยการนาํเสนอ

ให้ผูบ้ริโภคเห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้าง

คุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภค 

7 ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและการปฏิบติังานในดา้นการ

บริการ เพ่ือนาํเสนอให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ ไดรั้บการบริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

ประทบัใจ 

         

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ท่ีเขา้มาซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ภายในบริษทั ป.กวิน จาํกดั 

โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชเ้กณฑ์ ตารางสําเร็จรูป)ในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ (Krejcie and Morgan, 

1970 ) ไดร้ะบุไวว้า่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ ระดบัความผิดพลาดท่ีรับได ้5% ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งมาทาํการศึกษา

จาํนวน 356 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการตดัสินใจเลือกนั้น เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บคือ หมู่บา้น และ พาร์ทเมน้ท์ / 

ห้องเช่า เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการศึกษาอยู ่ทั้งน้ีจะเก็บแบบสอบถาม 20 แห่ง แห่งละ 10 ชุด รวมเป็น 200 ชุด 
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แต่ทั้ งน้ี จํานวนกลุ่มก็ยงัมากกว่าขั้นตํ่าท่ีสามารถรับได้ และเน่ืองด้วยขอ้กําหนดในด้านเวลาทาํให้ ผูว้ิจัยทําการเก็บ

แบบสอบถามเป็นจาํนวน 200 ชุด ซ่ึงเม่ือลดขนดกลุ่มตวัอยา่งลง ระดบัความคลาดเคล่ือนจะเพ่ิมเป็น 6.79% ทาํให้ความ

น่าเช่ือถือของงานวจิยัลดนอ้ยลงไปดว้ย 

     ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่ง แบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี จากฐานขอ้มูลลูกคา้ภายในบริษทั ป.กวนิ จาํกดั โดยจะแบ่งเป็น หมู่บา้น จาํนวน 21 หมู่บา้น และ

อพาร์ทเมน้ท ์/ หอ้งเช่า จาํนวน 24 แห่ง  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเร่ือง การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวิน จาํกดั ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 

     4.1 ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) พบวา่ 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ คุณสมบติัในการใชง้าน เช่น สินคา้มีใหเ้ลือก

หลายขนาด มีค่าเฉล่ีย 4.12  

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ราคาท่อนํ้ าประปา (PVC) มีราคาท่ีเป็นมาตรฐาน

ตามทอ้งตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.99  

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถโทรสั่งสินคา้ไดโ้ดยไม่

ตอ้งมาซ้ือดว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.58 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีส่วนลดพิเศษเม่ือชาํระสินคา้ดว้ย

เงินสด มีค่าเฉล่ีย 3.89  

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีพนกังานค่อยใหค้วามรู้เก่ียวกบัท่อนํ้ าประปา 

(PVC) ชนิดปลายเรียบ มีค่าเฉล่ีย 3.74  

     ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีป้ายแสดงขนาดของท่อ

นํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ แสดงอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.41  

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ จดัเตรียมสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งแม่นยาํ มีค่าเฉล่ีย 3.67  

 

     4.2 การศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบของผูบ้ริโภคในบริษทั ป.กวิน จาํกดั 

พบวา่ 

     การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวนิ จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการทาํ Cluster 

Analysis ดว้ยวธีิ Hierarchical (Ward's Method) โดยใชด้า้นระยะห่างเป็นเกณฑ ์จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งไดแ้ก่  3 

กลุ่ม โดย กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.5 และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน ซ่ึงจากการ

แบ่งกลุ่มดงักล่าวไม่พบวา่ กลุ่มใดมีจาํนวนนอ้ยจนถือวา่เป็น Outlier  

     กลุ่ม 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26 – 35 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน โดยพกัอาศยั

ประเภทคอนโด/ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นเวลา 1 – 2 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) คือ ส่วนใหญ่ซ้ือท่อนํ้ าประปา 

(PVC) ขนาด 5 มิลลิเมตร ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อในการตดัสินใจซ้ือ คือ พนกังานขาย มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ีอนาํไปทดแทน
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ของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ และแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) คือ พนกังานขายของร้าน โดยกลุ่มน้ีเป็น

กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวิน จาํกดั สูงสุดในเร่ือง ท่อนํ้ าประปา (PVC) มีคุณสมบติัใน

การใชง้านท่ีทนต่อแรงกระแทก มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน นอกจากน้ียงัพบวา่หากบริษทัมีการแจกของแถมเม่ือซ้ือสินคา้

ไดต้ามยอดท่ีกาํหนด และมีบริการจดัส่งสินคา้ฟรี จะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอีกดว้ย สาํหรับปัจจยัท่ีทาํใหลู้กคา้เกิด

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ และการโฆษณาตามส่ือต่างๆ โดยกลุ่มท่ี 1 มีช่ือเรียกว่า “กลุ่มชอบความ

สะดวกสบาย” 

     กลุ่มท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26 – 35 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยพกัอาศยั

ประเภทคอนโด/ อพาร์ทเมน้ท์ เป็นเวลา 1 – 2 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) คือ ส่วนใหญ่ซ้ือท่อนํ้ าประปา 

(PVC) ขนาด 5 มิลลิเมตร ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อในการตดัสินใจซ้ือ คือ พนกังานขาย มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ีอซ้ือไปซ่อมแซม 

หรือต่อเติมภายในท่ีพกัอาศยั และแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) คือ พนกังานขายของร้าน โดย

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวิน จาํกดั สูงสุดในเร่ืองท่อนํ้ าประปา (PVC) มี

คุณสมบติัในการใชง้านท่ีทนต่อแรงกระแทก มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน และการมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายขนาด รวมไป

ถึงการรับประกนัสินคา้ สาํหรับปัจจยัท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ และการสั่งซ้ือสินคา้

ผา่นช่องทาง Online โดยกลุ่มท่ี 2 มีช่ือเรียกวา่ “กลุ่มชอบความเช่ือมัน่” 

     กลุ่มท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26 – 35 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยพกัอาศยั

ประเภทบา้นเด่ียว เป็นเวลามากกว่า 6 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) คือ ส่วนใหญ่ซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) 

ขนาด 13.5 มิลลิเมตร ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัเอง มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ีอซ้ือไปซ่อมแซม หรือต่อ

เติมภายในท่ีพกัอาศยั และแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) คือ พนกังานขายของร้าน โดยกลุ่มน้ีเป็น

กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวนิ จาํกดั สูงสุดในเร่ืองมีส่วนลดพิเศษเม่ือชาํระสินคา้ดว้ยเงิน

สด มีพนกังานค่อยให้ความรู้เก่ียวกบัท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ และท่อนํ้ าประปา (PVC) มีให้เลือกหลายขนาด 

สาํหรับปัจจยัท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่มีพนกังานคอยบริการติดตั้งท่อนํ้ าประปา (PVC) และและการ

สัง่ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Online โดยกลุ่มท่ี 3 มีช่ือเรียกวา่ “กลุ่มท่ีชอบความคุม้ค่า” 

     อภิปรายผล  จากผลการศึกษา ผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) พบวา่ 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง คุณสมบติัในการใชง้านท่ีมี

ความทนทานตอแรงกระแทก มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านคา้สมยัใหม่ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง

สมุทรสาคร ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ให้ความสาํคญัในเร่ืองของสินคา้มีมาตรฐาน และทนัสมยั และนอกจากน้ียงัพบวา่ หากทางร้าน

มีความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา สามารถเปล่ียนคืนได ้ 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง ราคาท่อนํ้ าประปา (PVC) มีราคา

ท่ีเป็นมาตรฐานตามทอ้งตลาด มีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิทธา เจียมพานทอง (2551) ซ่ึงได้

ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของลูกคา้ในอาํเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ดา้นราคาลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในเร่ือง การกาํหนดราคาสินคา้ท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึง

การกาํหนดราคาตามราคากลางของตลาด และการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน จะทาํใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง สามารถโทร

สั่งสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมาซ้ือดว้ยตวัเอง มีความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือของท่ีบริษทั และสามารถสั่งสินคา้ทาง online 
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เช่น เวป็ไซคข์องบริษทั, Facebook ของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านค้าสมัยใหม่ของผูบ้ริโภค ในอําเภอเมือง

สมุทรสาคร พบว่า คาํถามดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความสะดวกในการติดต่อทาง

โทรศพัท ์ความสะดวกในการเลือกซ้ือและบรรยากาศภายในร้าน ตามลาํดบั โดยปัจจุบนัเราจะพบวา่การเทคโนโลยไีดเ้ขา้มา

มีบทบาทในชีวติประจาํวนัเป็นอยา่งมาก ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป การซ้ือขายทาํไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํน่ายให้มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายผ่านโทรศพัท์ ผ่านเวปไซต์ หรือผ่าน

โซเชียลมีเดียต่างๆ มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อยอดขาย หากธุรกิจสมารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้โดยผ่านส่ือต่างๆ ได้จะทาํให้มี

โอกาสขายมากยิง่ข้ึน 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง มีส่วนลดพิเศษ

เม่ือชาํระสินคา้ดว้ยเงินสด การโฆษณาตามส่ือต่าง ๆและมีของแถมเม่ือซ้ือสินคา้ตามเป้าของทางบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสิทธา เจียมพานทอง (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน

วสัดุก่อสร้างของลูกคา้ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงานวิจยัของวชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านคา้สมยัใหม่ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมือง

สมุทรสาคร โดยพบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการท่ีร้านมีเง่ือนไขพิเศษเม่ือสมคัรเป็นสมาชิกของร้าน และเง่ือนไขการรับ

เปล่ียนคืนสินคา้  

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง มีพนกังานค่อยให้ความรู้

เก่ียวกบัท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ พนกังานจดจาํรายละเอียดและความตอ้งการของลูกคา้ได ้และมีพนกังานสา

ทิตวธีิการใชท่้อนํ้ าประปา (PVC) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler (2003) ซ่ึงกล่าว

วา่ บุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employee) ตอ้งมีการคดัเลือก และการฝึกอบรมเพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานผูใ้ห้บริการและผูบ้ริโภค หากพนกังานของทาง

ร้านมีความสามารถ และบริการไดอ้ยา่งดีเยีย่มก็จะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการท่ีร้านอีก 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง มีป้ายแสดง

ขนาดของท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ แสดงอยา่งชดัเจน มีการจดัเรียงขนาดของท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลาย

เรียบ ภายในบริษทั ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการตกแต่งบริษทั ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์ทาํมากจากท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ 

พบวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านคา้สมยัใหม่ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมืองสมุทรสาคร ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจเม่ือ

มีการจดัร้านท่ีสะดวกในการเลือกซ้ือ และบรรยากาศภายในร้านท่ีดี นอกจากน้ียงัพบวา่การตกแต่งร้านดว้ยผลิตภณัฑท่ี์ทาํ

มาจากท่อนํ้ าประปา (PVC) ยงัสามารถสร้างความแตกต่างเป็นการเพ่ิมบรรยากาศในการเลือกซ้ือสินคา้อีกดว้ย 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง จดัเตรียม

สินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ มีการบริการจดัส่งให้อย่างรวดเร็ว และมีระบบคาํสั่งซ้ือทาํนํ้ าประปา (PVC) ชนิด

ปลายเรียบตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler (2003) ซ่ึง

กล่าวว่า การกระบวนการในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถนาํเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ ไดรั้บการ

บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

     กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวนิ จาํกดั สูงสุดในเร่ือง ท่อนํ้ าประปา (PVC) 

มีคุณสมบติัในการใชง้านท่ีทนต่อแรงกระแทก มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน นอกจากน้ียงัพบวา่หากบริษทัมีการแจกของแถม

เม่ือซ้ือสินคา้ไดต้ามยอดท่ีกาํหนด และมีบริการจดัส่งสินคา้ฟรี ซ่ึงพบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเปรมกมล เจริญมัน่คง
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วงศ์ (2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง เกียรติกมล

พาณิชย ์อาํเภอสารภี จงัหวดเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพวสัดุก่อสร้างท่ีได้

มาตรฐาน ทางร้านมีการจดัรายการลด แลก แจก แถม เช่น ซ้ือของครบทุก 5,000 บาท แจกเส้ือ 1 ตวั การแจกของสมนาคุณ

ปีใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิทธา เจียมพานทอง (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของลูกคา้ ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ไดแ้ก่ มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมความ

สะดวกใหก้บัลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถนาํสินคา้กลบัไปเองได ้ 

     กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวิน จาํกดั สูงสุดในเร่ืองท่อนํ้ าประปา (PVC) 

มีคุณสมบติัในการใชง้านท่ีทนต่อแรงกระแทก มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน และการมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายขนาด รวม

ไปถึงการรับประกนัสินคา้ พบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรกิจ จนัทร์แสงศรี (2550) ทาํการศึกษากลยทุธ์การสร้างความ

ไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนัของธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ การมีสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน คงทนต่อการ

ใชง้าน มีสินคา้ให้เลือกเพียงพอและทนัต่อความตอ้งการ รวมไปถึงมีการรับประกนัสินคา้ท่ีเสียหายชาํรุดในระหว่างการ

ขนส่ง หรืออายกุารใชง้าน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการทาํ

ธุรกิจ 

     กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวิน จาํกดั สูงสุดในเร่ืองมีส่วนลดพิเศษเม่ือ

ชาํระสินคา้ดว้ยเงินสด มีพนกังานค่อยให้ความรู้เก่ียวกบัท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ พบวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของเปรมกมล เจริญมัน่คงวงศ ์(2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง เกียรติกมลพาณิชย ์อาํเภอสารภี จังหวดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองของ

พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และสามารถให้คาํแนะนาํต่างๆ ได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของอมัพร เครือใหม่ (2550) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พบวา่ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีไม่

มีเง่ือนไขพิเศษสําหรับสมาชิก/ ลูกคา้เก่าแก่ ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ทางร้านควรมีการมอบ

ส่วนลดพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของร้าน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ของบริษทั ป.กวนิ จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward's Method) โดยใช้ด้านระยะห่างเป็นเกณฑ์ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีซ้ือท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบของผูบ้ริโภคในบริษทั ป.กวนิ จาํกดั ได ้3 กลุ่ม ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะเป็นราย

กลุ่มไดด้งัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจต่อท่อนํ้ าประปา (PVC) มีคุณสมบติัในการใชง้านท่ีทนต่อแรงกระแทก มีอายุ

การใชง้านท่ียาวนาน ดงันั้นทางร้านจึงควนให้ความสําคญักบัการคดัเลือกสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายในร้านโดยพิจารณาถึง

คุณภาพ และ การมีเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง ควรมีการตรวจสอบและรักษาคุณภาพของสินคา

จนกระทัง่ส่งถึงลูกคา้ และควรมีการจดัการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เช่น เม่ือซ้ือสินคา้ครบ 1,000 บาท จะไดรั้บส่วนลด 

5% ในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป หรือ เม่ือซ้ือสินคา้ครบทุก 500 บาท ลูกคา้จะไดรั้บคูปอง 1 ใบ เพ่ือใชใ้นการจดัรางวลั

แลกของสมนาคุณ เป็นตน้ สําหรับการจดัส่งสินคา้ ทางร้านควรให้ความสําคญัในการอาํนวยความสะดวกใหก้บั
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ลูกคา้โดยมีบริการจดัส่งสินคา้ท่ีเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว ควรจดัใหมี้พนกังานผูรั้บผิดชอบในการจดัคิวส่งของ และ

จดัส่งตามเส้นทางเพ่ือเป็นการประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายของทางร้าน สาํหรับสาํหรับปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ สถานท่ีจอดรถ และการโฆษณาตามส่ือต่างๆ ทางร้านควรมีการจดัสถานท่ีสําหรับจอดรถอย่าง

เพียงพอ มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีในการจอดรถท่ีเป็นระเบียบ ตีเส้นถนนการเดินรถให้ชดัเจน เพ่ือไม่ให้ลูกคา้เกิดความสับสน 

และเกิดการจราจรท่ีติดขดั ดา้นการโฆษณาทางร้านควรมีการจดัสรรงบโฆษณาประจาํปี เพ่ือโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ

หนงัสือพิมพ ์หรือส่ือโฆษณาใน ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือป้ายโฆษณาตามทางร่วม ทางแยก ตลอดจนการสอดแทรก

บทความ แนะนาํสถานประกอบการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีไวว้างใจ 

ตลอดจนการจดัแสดงสินคา้ในโอกาสสาํคญัๆ เช่น การฉลองครบรอบวนั ก่อตั้งร้าน หรือในช่วงเทศกาลต่างๆ และการเขา้

ไปจดัอีเวนต ์ออกบูทภายในงานแสดงสินคา้ งาน Expo ดา้นการก่อสร้าง เพ่ือเป็นการเขา้หาลูกคา้ และเพ่ือประชาสัมพนัธ์

ช่ือเสียงของร้าน 

     กลุ่มท่ี 2 จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายขนาด รวมไปถึงการรับประกนัสินคา้นั้น ทาง

ร้านควรมีการจดัหาท่อนํ้ าประปา (PVC) ให้มีความหลากหลายยี่ห้อท่ีลูกคา้รู้จกัและคุน้เคยเป็นอยา่งดี  เพ่ือให้ลูกคา้ไดมี้

โอกาสเลือกสินคา้ไดห้ลากหลาย รวมไปถึงการตรวจสอบสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สินคา้มีมาตรฐาน ไม่มีตาํหนิ หรือ

ชาํรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกคา้ สาํหรับการรับประกนัสินคา้ ทางร้านควรมีการกาํหนดมาตรการความรับผิดชอบต่อสินคา้ 

หากสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือไปมีตาํหนิ หรือชาํรุดเสียหาย ควรมีการเปล่ียนสินคา้ให้ลูกคา้ทน้ที โดยกาํหนดระยะเวลาในการ

เปล่ียน และเง่ือนไขในการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ท่ีชดัเจนสําหรับสําหรับปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Online โดยในปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี ทาํให้พฤติกรรมของ

ลูกคา้เปล่ียนแปลงไป สามารถเขา้หาขอ้มูล และสั่งซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัร้านดว้ยตนเอง ดงันั้นเพ่ือ

เป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ทางร้านควรมีการจดัให้พนักงานดูแลในส่วนของการสั่งซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์

ต่างๆ เช่น เวปไซต์ Facebook ไลน์ หรือผ่านแอปพิเคชัน่ของทางร้านเพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการสั่งซ้ือโดยเฉพาะ เพ่ือให้

สามารถใหค้าํแนะนาํ หรือยนืยนัออเดอร์การสัง่ซ้ือของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

     กลุ่มท่ี 3 จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจต่อมีส่วนลดพิเศษเม่ือชาํระสินคา้ดว้ยเงินสด มีพนกังานค่อยให้ความรู้เก่ียวกบั

ท่อนํ้ าประปา (PVC) ชนิดปลายเรียบ และปัจจยัท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานคอยบริการติดตั้ง

ท่อนํ้ าประปา (PVC) ดงันั้นทางร้านควรมีการมอบส่วนลดพิเศษสําหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของทางร้าน โดยมีเง่ือนไขใน

การใชสิ้ทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป และชาํระดว้ยเงินสด จะไดรั้บส่วนลดเงินสดทนัที 3% หรือซ้ือสินคา้

ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 3,000 บาท รับทนัทีเส้ือยืด 1 ตวั เพ่ือเป็นการจูงใจให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านอีกคร้ัง ดา้น

พนักงานทางร้านควรมีการพิจารณาตั้งแต่ในการสรรหาและคดัเลือกคนเขาทาํงานโดยพิจารณาจากบุคลิกท่าทาง กริยา

มารยาทและ มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีตลอดจนการส่ือสาร และตอบสนองดว้ยความเต็มใจในการให้บริการ ควรมีการอบรมให้

ความรู้แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ความเขาใจในสินคา้ ทาํใหส้ามารถอธิบาย แนะนาํ และใหข้อ้มูล

แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอง นอกจากน้ีทางร้านควรมีการเตรียมพนกังานผูเ้ช่ียวชาญดา้นการติดตั้งท่อนํ้ าประปา (PVC) ไวค้อย

อาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการใหมี้บริการติดตั้งถึงท่ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องธนาคารออมสิน

เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ คือ ธนาคารกรุงไทยจาํกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพจาํกัด 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อธนาคาร

ออมสินในการใชผ้ลการศึกษาประกอบการวางแผน กาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน และใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ของ  นกัลงทุนในการลงทุนในหุ้นธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบ

อนุกรมเวลา (Time series data) จากรายงานประจาํไตรมาส ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 – มิถุนายน พ.ศ. 2558          

เป็นระยะเวลา 30 ไตรมาส การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือนาํมาอธิบายและทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชยไ์ทย

ขนาดใหญ่ กบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ซ่ึงไดเ้ลือก

มา 9 ปัจจยั เพ่ือเป็นตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อ     

เงินฝากและเงินกูย้ืมระยะสั้น อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ อตัราส่วนเงินสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญ

ต่อเงินให้สินเช่ือ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้อตัราส่วนรายไดมิ้ใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ในการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิตวัแปรผ่านโปรแกรมทางสถิติ Eviews จากวิเคราะห์สมการถดถอยของธนาคารออมสินพบว่า มีตวั

แปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติเพียงตวัแปรเดียว คือ อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) สาํหรับผล

การวิเคราะห์สมการถดถอยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ พบว่า มีตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร คือ 

อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้(COST)  

 

คาํสาํคัญ: ธนาคารออมสิน, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์, ความสามารถในการทาํกาํไร   
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Abstract 

This research aims to study the factors affecting the Return On Assets (ROA) of Government Savings Bank (GSB) 

comparing to the big four commercial banks which are Krung Thai Bank Public Company Limited, Bangkok Bank 

Public Company Limited, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, and Kasikornbank Public 

Company Limited. The result of this study will benefit the GSB to use in planning the business strategies and can 

be one source of pragmatic information for the investors interesting in financial businesses investment. The data 

used in this research are secondary data obtained from the quarterly report of each banks and were analyzed as the 

time series data from January 2008 to June 2015 or 30 quarters. In this quantitative study, it tends to explain and 

test the relationships between dependent variables, which are Profitability Ratios (in both cases of GSB and the big 

four commercial banks), and Internal and External Factors with propensity to affect the ROA, which are nine factors 

as the independent variables such Equity to Assets ratio, Net loan to customers and short term funding, Non-

performing Loan to Gross Loan, Loan Loss Reserves to Gross Loan, Cost to Income Ratio, Non-interest Income 

to Gross Income, Inflation, Real Interest, and Gross Domestic Product Growth Rate. The methodology is Multiple 

Regression with Ordinary Least Squares: OLS to estimate co-efficient via E-views Program. From the regression 

of GSB found that the variable with significant in statistics is Non-performing Loan to Gross Loan (CRISK), while 

the big four commercial banks regressions yield two significant variables which are Non-performing Loan to Gross 

Loan (CRISK) and Cost to Income Ratio (Cost).  

 

Keywords: Government Savings Bank, Return on Assets, Profitability   

 

1. บทนํา 

 

     ธนาคารออมสิน ถือเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจหรือสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีรัฐบาล

เป็นประกนั มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั ดาํเนินงานครบ 102 ปี ในปี 

2558  มีวตัถุประสงค์ในการดํา เนินธุรกิจ คือ เพ่ิมและขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงินท่ี

หลากหลาย ทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ใหป้ระชาชนและชุมชนในระดบัฐานรากมีโอกาส

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการ

ออมและพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัและประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจดัการภายในใหท้ดัเทียมกบัสถาบนั

การเงินอ่ืน จากวตุัประสงค์ในการดาํเนินธุรกิจ จึงเป็นการขยายงานของธนาคารออมสินให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของ

การเป็นธนาคารพาณิชยค์วบคู่กบัการเป็นหน่วยงานของรัฐไปพร้อมกนั การวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินจึง

เป็น    ส่ิงสาํคญั การวิเคราะห์ความสามารถในการแสวงหากาํไรสามารถวดัไดจ้าก อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  

(Return On Assets: ROA) การศึกษาน้ีไดพิ้จารณาเลือกคู่เทียบ/คู่แข่งขนั จากขนาดของสินทรัพยข์องธนาคารตาม

แนวทางการแบ่งกลุ่ม Peer Group ของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีจดักลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทยตามขนาดของ
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สินทรัพย์รวม พบว่า ธนาคารออมสินจัดอยู่ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงไทยจาํกัด (มหาชน)  

ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) 

ความสาํคญัท่ีทาํให้ผูศึ้กษาสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องธนาคาร

ออมสิน คือ ธนาคารออมสินถือเป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั จึงตอ้งนาํส่งกาํไร

จากการดาํเนินงานของธนาคารเป็นรายไดข้องรัฐ ถา้ธนาคารมีผลการดาํเนินงานท่ีดี จะส่งผลใหมี้รายไดเ้ขา้รัฐมากข้ึน รัฐ

สามารถนาํเงินรายไดไ้ปใชจ่้ายเพ่ือพฒันาประเทศต่อไป งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องธนาคารออมสินเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อ

ธนาคารออมสินในการใชผ้ลการศึกษาประกอบการวางแผน กาํหนดกลยุทธ์    ในการดาํเนินงาน และใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจของนกัลงทุนในการลงทุนในหุน้ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     สิปปภาส พรสุขสว่าง (2553) ไดก้ล่าวว่า ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสําคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจมากท่ีสุด เพราะว่าในบรรดาสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชยจ์ะมีขนาดของสินทรัพยท่ี์ใหญ่ท่ีสุด 

และมีความหลากหลายของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ระบบของธนาคารพาณิชย ์

ยงัสามารถสร้างปริมาณเงินทวีคูณ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินท่ีใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้น 

ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงของธนาคารพาณิชย์ จึงเป็นท่ีให้ความสนใจจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น    

ธนาคารกลาง ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์นักลงทุนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ นกัธุรกิจ นกัการอุตสาหกรรม ประชาชนในภาคครัวเรือน แมก้ระทัง่นกัการเมือง ความมีเสถียรภาพ        

และความมัน่คงของธนาคารพาณิชย ์สามาถวดัไดจ้ากความสามารในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)     

ตามเป้าหมายการดาํเนินงานท่ีตอ้งการการแสวงหากาํไรสูงสุด (Profit Maximization) สามารถวดัไดจ้าก         อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return On Assets: ROA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นั 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
กาํไรสุทธิ

สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย)
                                                                       (1) 

 

โดยท่ี 

 

สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) =
สินทรัพยร์วมไตรมาสปัจจุบนั +  สินทรัพยร์วมไตรมาสก่อน

2
                                        (2) 

 

     ROA คือ อตัราส่วนท่ีแสดงความสามารถในการทาํกาํไรของสินทรัพยท์ั้งหมด ท่ีธุรกิจใช้ในการดาํเนินงาน 

(ครอบคลุมทั้งสินทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็นเงินกูย้ืมและในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น) และแสดงถึงประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพยใ์นการสร้างรายได ้ดงันั้น ถา้อตัราส่วนน้ีสูง แสดงวา่ ธนาคารมีความสามารถในการทาํกาํไรสูง 
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     Kosmidou, Tanna and Pasiouras (2005) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร    

ของธนาคารพาณิชยใ์นสหราชอาณาจกัร จาํนวน 32 แห่ง ในช่วงปี 1995-2002 ซ่ึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชวิ้ธี 

Fixed Effect Regression Model ใช้ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (ROAA) และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียสุทธิ 

(NIM) เป็นตวัแปรอิสระ พบวา่ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้(COST) มีความสมัพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อทั้ง 

ROAA และ NIM อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้ืมระยะสั้น (LIQUID) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ 

ROAA แต่มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อ NIM อตัราส่วนเงินสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (LOSRES)            มี

ความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างไม่มีนยัสาํคญัต่อ ROAA แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญัต่อ NIM อตัราส่วน

ส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม (EQAS) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสาํคญัต่อทั้ง ROAA และ NIM  แสดงถึง

ความสามารถในการลดตน้ทุนในการจดัหาเงินทุน สําหรับปัจจยัภายนอกท่ีเป็นปัจจยัระดบัมหภาค พบว่า อตัรา  

การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDPGR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ต่อ ROAA และ NIM เน่ืองจากธนาคารสามารถทาํกาํไรไดสู้งกวา่การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนในภาวะท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูง

และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 

     Vong and Chan (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรในมาเก๊า โดยทาํการศึกษา

จากธนาคารจาํนวน 5 แห่ง ในช่วงปี 1993–2007 ใช้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นตัวแปรอิสระ พบว่า 

อตัราส่วนรายไดมิ้ใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม (NIGI) มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อ ROA และอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (RINT) 

ไม่มีผลกระทบต่อ ROA 

 

     Petria, Capraru and Ihnatov (2015) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของระบบการธนาคาร

ในกลุ่มสหภาพยโุรปจาํนวน 27 ประเทศ โดยทาํการศึกษาจากธนาคารจาํนวน 1,098 แห่ง ในช่วงปี 2004–2011            ใช้

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (ROAA) และผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นเฉล่ีย (ROAE) เป็นตวัแปรอิสระ พบว่า 

อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อทั้ง ROAA และ ROAE โดยส่งผล

กระทบต่อ ROAE มากกวา่ ROAA 

 

     สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิ้จัยต้องการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะของธนาคารกับปัจจัยทาง

เศรษฐกิจต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดของ

การวิจยัได ้ดงัน้ี 
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  ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

ลกัษณะของธนาคาร 

• อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพย์

รวม (EQAS) 

• อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อลูกคา้และเงิน

ลงทุนระยะสั้น (LIQUID) 

• อตัราส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้

สินเช่ือ (CRISK) 

• อตัราส่วนเงินสํารองหน้ีสงสัยจะสูญต่อ

เงินใหสิ้นเช่ือ (LOSRES) 

• อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้(COST) 

• อตัราส่วนรายได้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายได้

รวม (NIGI) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ 

จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์

จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ใชข้อ้มูลรายงานประจาํไตรมาสจากงบการเงิน 2 ประเภท 

คือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 – มิถุนายน พ.ศ. 2558          

เป็นระยะเวลา 90 เดือน โดยใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสรวม 30 ไตรมาส ในการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data)     

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

• อตัราเงินเฟ้อ (INF)  

• อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (RINT) 

• อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ(GDPGR) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4                                                                    1769 

 

แบบอนุกรมเวลา (Time series data) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายไตรมาสจากสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอ้มูลดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) รายเดือนจากสํานักดชันี

เศรษฐกิจการคา้ กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย ์และขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝากถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ

ธนาคารพาณิชย ์รายไตรมาสจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือนาํมาอธิบายและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรตาม 

คือ ความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ กบัปัจจยัภายในและ  

ปัจจยัภายนอกท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ซ่ึงไดเ้ลือกมา 9 ปัจจยั เพ่ือเป็นตวัแปรอิสระ 

คือ อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้ืมระยะสั้น อตัราส่วน

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ อตัราส่วนเงินสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อ

รายได ้อตัราส่วนรายไดมิ้ใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และอตัราการเจริญเติบโต

ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธี    

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิตวัแปรผา่นโปรแกรมทางสถิติ 

Eviews โดยมีแบบจาํลอง ดงัน้ี  

ROA = f(EQAS, LIQUID, CRISK, LOSRES, COST, NIGI, INF, RINT, GDPGR) 
 

สามารถแสดงในรูปสมการได ้ดงัน้ี 
 

ROA (ธนาคารออมสิน) = a1 + a2EQAS + a3LIQUID + a4CRISK +  a5LOSRES +                        (3) 

                                        a6COST + a7NIGI + a8INF + a9RINT +  a10GDPGR + e    
 

ROA (ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่) = a1 + a2EQAS + a3LIQUID + a4CRISK +  a5LOSRES +       (4) 

                                                     a6COST + a7NIGI +  a8INF + a9RINT +  a10GDPGR + e   
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิเคราะห์ของธนาคารออมสิน จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่า ตวัแปรท่ีมีค่า

สหสมัพนัธ์สูงเกินกวา่ 0.8 ไดแ้ก่ EQAS LIQUID   LOSRES   COST และ INF ดงันั้นจึงตอ้งตดัตวัแปรดงักล่าวออก 

ก่อนท่ีจะนาํไปวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป โดยนาํตวัแปรท่ีเหลือมาสร้างเป็นสมการ ไดด้งัน้ี 
 

ROA (ธนาคารออมสิน)
= a1 + a2CRISK + a3NIGI + a4RINT +  a5GDPGR                                     (5) 

 

     ในขั้นต่อไปจะเป็นการทดสอบว่าตวัแปรมีลกัษณะน่ิงหรือไม่ (Stationary) โดยใช้การทดสอบ Augmented 

Dickey-Fuller Test หรือ ADF Test จากผลการทดสอบ พบว่า ตวัแปร 3 ตวัมีลกัษณะน่ิง ไดแ้ก่ CRISK NIGI และ 

GDPGR ในขณะท่ีตวัแปร RINT นั้นพบว่ามีลกัษณะไม่น่ิง (non-stationary) จึงทาํการปรับปรุงใหอ้ยู่ในรูปผลต่าง 

กลายเป็นตวัแปร D(RINT) แทน 
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ตารางที่ 4.1  ผลวิเคราะห์สมการถดถอย 

 

ตัวแปรอิสระ Coefficient t-Statistic   Prob. 

CRISK 0.158003 2.560322 0.0175 

NIGI 4.540198 1.981112 0.0597 

D(RINT) 0.022965 0.973350 0.3405 

GDPGR 0.002192 0.187754 0.8527 

R-squared 0.699619     

Adjusted R-squared 0.634319     

F-statistic 10.71388     

Prob (F-statistic) 0.000021     

Durbin-Watson stat 1.91717     

 

     จากการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ พบว่า สมการถดถอยมีการแจกแจงแบบปกติ และไม่มีปัญหาค่า 

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) จากตารางท่ี 4.1 สรุปไดว้า่ สมการถดถอยมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย

ตวัแปรตามไดค่้อนขา้งดี อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 อตัราส่วนรายไดมิ้ใช่ดอกเบ้ียต่อรายได้

รวม (NIGI) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (RINT) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 และอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDPGR) ไม่

มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 

     ผลการวิเคราะห์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่า   

ตวัแปร ท่ีมีค่าสหสมัพนัธ์สูงเกินกวา่ 0.8 ไดแ้ก่ LIQUID  LOSRES  และ INF  ดงันั้นจึงตอ้งตดัตวัแปรดงักล่าวออก 

ก่อนท่ีจะนาํไปวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป โดยนาํตวัแปรท่ีเหลือมาสร้างเป็นสมการ ไดด้งัน้ี 

 

ROA (ธพ. ไทยขนาดใหญ่) = a1 + a2EQAS + a3CRISK + a4COST +  a5NIGI                          (6) 

                                                                  a6RINT + a7GDPGR                                     
                                                              

     ในขั้นต่อไปจะเป็นการทดสอบว่าตวัแปรมีลกัษณะน่ิงหรือไม่ (Stationary) โดยใช้การทดสอบ Augmented 

Dickey-Fuller Test หรือ ADF Test จากผลการทดสอบ พบวา่ ตวัแปร 4 ตวัมีลกัษณะน่ิง ไดแ้ก่ CRISK COST NIGI 

และ GDPGR ในขณะท่ีตวัแปร EQAS และ RINT นั้นพบว่ามีลกัษณะไม่น่ิง (non-stationary) จึงทาํการปรับปรุง   

ใหอ้ยูใ่นรูปผลต่าง กลายเป็นตวัแปร D(EQAS) และ D(RINT) แทนตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.2  ผลวิเคราะห์สมการถดถอย  

 

ตัวแปรอิสระ Coefficient t-Statistic   Prob. 

D(EQAS) 16.76507 1.456015 0.1602 

CRISK -0.11054 -2.818075 0.0103 

COST -7.218016 -2.217494 0.0378 

NIGI -3.229500 -1.683248 0.1071 

D(RINT) -0.008058 -0.592757 0.5597 

GDPGR -0.000429 -0.066354 0.9477 

R-squared 0.738273     

Adjusted R-squared 0.651031     

F-statistic 8.462336     

Prob (F-statistic) 0.000061     

Durbin-Watson stat 1.765951     

 

     จากการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ พบว่า สมการถดถอยมีการแจกแจงแบบปกติ และไม่มีปัญหาค่า

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดว้า่ สมการถดถอยมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย

ตัวแปรตามได้ค่อนข้างดี อัตราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพย์รวม (EQAS) ไม่มีความสัมพันธ์กับอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ย

คุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้(COST) มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยข์องธนาคารท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 อตัราส่วนรายไดมิ้ใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม (NIGI) ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง (RINT) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั

นยัสาํคญัร้อยละ 5   อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDPGR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

  จากวิเคราะห์สมการถดถอยของธนาคารออมสินพบวา่ มีตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติเพียงตวัแปรเดียว คือ

อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) สาํหรับผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่ พบวา่ มีตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 2 ตวัแปร คือ อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้

สินเช่ือ (CRISK) และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้(COST) สาํหรับตวัแปรอตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้

สินเช่ือ พบวา่ มีความสมัพนัธ์ไปในเชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องธนาคารออมสิน ซ่ึงต่างจาก

สมมติฐานท่ี    ตั้งไวแ้ละแตกต่างจากงานวิจยัของ Petria, Capraru and Ihnatov (2015) นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบ

กบัผลท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศไทยในงานวิจยัคร้ังน้ีเช่นกนั พบวา่ อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ย
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คุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือนั้น มีความสมัพนัธ์ไปในเชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องธนาคาร ซ่ึง

โดยทัว่ไปการมีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพเพ่ิมข้ึนนั้น จะแสดงใหเ้ห็นถึง ความเส่ียงของการผิดนดัชาํระหน้ีของลูกหน้ี ถา้

อตัราส่วนน้ีสูงแสดงวา่  มีลูกหน้ีผิดนดัชาํระสินเช่ือสูง ทาํใหเ้กิดตน้ทุนค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน กาํไรจึงลดลง แต่

ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกของอตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ต่อเงินใหสิ้นเช่ือ ท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ของธนาคารออมสิน สามารถอธิบายไดจ้ากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนเงินใหสิ้นเช่ือ ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงไตร

มาส 1 ปี 2551- ไตรมาส 2 ปี 2558 พบวา่ จาํนวนเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารออมสินเพ่ิมข้ึนมาถึง 3.68 เท่า หรือคิด

เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 18.39 ต่อปี ดงันั้น การเพ่ิมข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ืออยา่งรวดเร็วของธนาคารออม

สิน อาจทาํใหธ้นาคารมีความเส่ียงท่ีจะเกิดสินเช่ือดอ้ยคุณภาพเพ่ิมข้ึน แต่กท็าํใหมี้รายรับจากอตัราดอกเบ้ียและ

กาํไรเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเช่นกนั นอกจากน้ี อาจจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ธนาคารออมสิน สามารถบริหารจดัการกบั

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น สินเช่ือดอ้ยคุณภาพดงักล่าวจึงไม่เกิดตน้ทุนหรือความเสียหายต่อผลกาํไร

ของธนาคาร นอกจากน้ี สาํหรับธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศไทย ยงัพบวา่อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้

(COST) มีความสัมพนัธ์ไปในเชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องธนาคาร เม่ือธนาคารมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 

จะส่งผลใหมี้กาํไรลดลง ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และงานวิจยัของ Kosmidou, Tanna and 

Pasiouras (2005) จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรใหค้วามสาํคญักบัอตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อ

เงินใหสิ้นเช่ือ (CRISK) และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้(COST) ตามผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

     ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธนาคารออมสิน ธนาคารควร

พฒันาระบบในการบริหารจดัการสินเช่ือใหมี้ประสิทธิภาพ มีการติดตามหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ และจดัใหมี้การอบรม     

ใหค้วามรู้แก่ผูกู้แ้ละผูป้ระกอบการ เก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือป้องกนัปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้อาจจะเพ่ิมข้ึนในภายหลงั การบริหารจดัการค่าใชจ่้าย เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสามารถ

ในการทาํกาํไรของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ ธนาคารควรศึกษาการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถ

บริหารจดัการอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายไดข้องธนาคารให้อยู่ในระดบัตํ่า เพ่ือนาํมาปรับใชก้บัธนาคาร ลดภาระ

ค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชยแ์ห่งอ่ืน ทาํใหเ้พ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้มีประสิทธิภาพ และนาํมาซ่ึง

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด นอกจากปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีแลว้ ธนาคารควร

พฒันาจุดเด่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นเอกลกัษณ์ ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการ

ใหบ้ริการทางการเงินใหค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมธนาคารท่ี

ปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินงานเพียงรับฝากเงินและปล่อยสินเช่ือเท่านั้น นอกจากน้ี ธนาคารควรสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั

ลูกคา้วา่ ระบบท่ีใหบ้ริการมีความทนัสมยัและปลอดภยั ทาํใหลู้กคา้มัน่ใจและประทบัใจในการบริการของธนาคาร 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยัในอนาคต 

     การศึกษาคร้ังน้ีใช้ตัวแปรอิสระท่ีเป็นอัตราส่วนทางการเงิน ซ่ึงคํานวณมาจากข้อมูลในงบการเงินหาก

ทาํการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรนาํอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ มาศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากอตัราส่วนดงักล่าว      

ท่ีทาํการวิเคราะห์มาแลว้ หรืออาจนาํปัจจยัอ่ืน ๆ มาพิจารณาประกอบเพ่ิมเติมดว้ย เช่น ความเส่ียงทางการเงิน 

(Financial Risks) การลดการคุม้ครองเงินฝาก การนาํส่งเงินกองทุนพฒันาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของ

ธนาคารออมสิน และความเส่ียงจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารพยากรณ์มีความแม่นยาํมากยิ่งข้ึน  
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วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และ  การวิเคราะห์ตารางไขว ้(Crosstabs) ใชส้ถิติทดสอบ คือ Pearson Chi –square ผลการ

วิเคราะห์ พบวา่ ลูกคา้ของ ธ.ก.ส. สาขาอาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล มีรูปแบบการออมในดา้นสินทรัพย ์โดยการเก็บไวก้บัตวัเอง 

และในส่วนรูปแบบการออมกบัสถาบนัการเงิน มีการออมดว้ยการฝากออมทรัพย/์ฝากประจาํ นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ดว้ย

สถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจยัดา้นผลตอบแทน (อตัราดอกเบ้ียสูง) และระดบัการศึกษา (ประถมศึกษา) มีผลต่อการออมดา้น

ท่ีดิน/ท่ีอยูอ่าศยั และทองคาํ, อญัมณี สาํหรับตวัแปรดา้นอาชีพ (เกษตรกร) จะมีผลต่อการออมโดยเก็บไวก้บัตวัเอง และทองคาํ

,อญัมณี ตวัแปรดา้นรายได ้(10,001-15,000 บาท) มีผลต่อการออมดา้นเงินฝากออมทรัพย/์ฝากประจาํ และการเก็บไวก้บัตวัเอง 

และ ตวัแปรดา้นสถานภาพในการสมรส (คู่สมรสของครัวเรือน) จะมีผลต่อการออมโดยเก็บไวก้บัตวัเอง ,การซ้ือสลากออมสิน/

สลาก ธ.ก.ส. ,การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์และทองคาํ,อญัมณี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการออม, รูปแบบการออม ธ.ก.ส. จังหวดัสตูล 

Abstract 

This study aims to analyze saving behavior and pattern of saving of bank customers, focusing only on customers of Bank 

for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC) in Thung Wa district, Satun province. The 100 questionnaire data 

are obtained from customers of the Bank in Thung Wa district which most of them are farmer and having low income. The 

result shows that the pattern of saving in term of asset is kept by themselves while the pattern of saving with financial 

institution is saving in the form of deposit in saving or fixed account. Moreover, the Chi-Square Analysis shows that rate 

of return (High interest rates) and education (primary education) has affect to savings in term of land, housing, gold and 

jewelry while occupation (farmers) affect savings pattern about kept by themselves as well as in term of gold and jewelry. 

Income variable (10,001-15,000 baht) affects saving pattern in deposit with bank account (savings / fixed deposits) and 

also kept by themselves. However, marital status (Spouse of households) affects the savings in the term of kept by 

themselves, buying Lottery/ BAAC lotto, deposit with bank account, gold and jewelry. 

Keyword: saving behavior, pattern of saving, Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC), satun province 

1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  

2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400
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บทนํา 

        การออมเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการลงทุน การขบัเคล่ือนในระบบเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างเสถียรภาพ

และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การออมมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการออมในประเทศ ไดแ้ก่ เงิน

ออมภาคครัวเรือน เงินออมภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวมทั้ง  ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี หากประเทศมีเงินออมหรือแหล่งเงินทุน

ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซ่ึงถา้เงินออมภายในประเทศมีปริมาณมากเพียงพอ ก็

จะเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเงินออมในประเทศมีความสาํคญัมากต่อ

กระบวนการสะสมทุนท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาและกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ  

ตารางที ่1 แสดงช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนของประเทศไทย 

           หน่วย : พนัลา้นบาท 

 

ท่ีมา : สาํนักนโยบายการออมและการลงทุน 

 

        จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ช่องวา่งการออมและการลงทุนมีสดัส่วนท่ีลดลง เป็นเพราะมีการลงทุน  ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก 

รัฐบาลพยายามกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน ทั้งน้ี พบวา่ ปัญหาของสงัคมไทยในปัจจุบนั มีระดบั

หน้ีครัวเรือนของไทยปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง         จนก่อให้เกิดความกงัวลว่าหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วอาจจะสร้าง

ปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมชนบทท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งชดัเจนในปัจจุบนั ซ่ึงจะเห็นวา่กลุ่มท่ีไดรั้บ

ความเดือดร้อนรายไดต้กตํ่าท่ีสุดในขณะน้ี คือ เกษตรกรระดบัฐานราก ท่ีตอ้งประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้มา และจงัหวดัสตูล 

เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตมี้ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาชีพ ศาสนา เป็น

ตน้ และเน่ืองดว้ยประชากรในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพทาํสวน ทาํไร่หรือ (กลุ่มเกษตร) เป็นส่วนใหญ่ ทาํให้รายไดท่ี้ไดรั้บไม่

คงท่ีแน่นอน ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มดิน ฟ้า อากาศท่ีไม่เอ้ืออาํนวย ส่งผลใหก้ารผลิตพืชหลกัท่ีสาํคญัมีจาํนวนลดลง 

       ดงันั้น การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของครัวเรือนของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งมีการศึกษา เพ่ือ

เป็นขอ้มูลหน่ึงในการกาํหนดนโยบายการออมของภาคครัวเรือน และส่งเสริมให้กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยมีการออมเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาหน้ีครัวเรือน ฉะนั้นการศึกษาในท่ีน้ีจึงทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของกลุ่มผูมี้

รายไดน้อ้ย โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษา คือ จงัหวดัสตูล ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีพบวา่มีกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและไม่มัน่คง โดยไดก้าํหนด

ประชากรเป้าหมายของงานวิจยัน้ี คือ ลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 

เน่ืองจากส่วนใหญ่มีกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีเขา้รับบริการของธนาคาร 

 

รายละเอยีด 2552 2553 2554 2555 2556 

การออมของประเทศไทย 2,748,537 3,053,529 3,306,204 3,443,042 3,482,724 

การลงทุนในประเทศไทย 1,993,202 2,740,586 3,029,284 3,488,112 3,546,391 

ช่องว่างการออม-การลงทุน 755,335 312,943 276,920 -45,070 -63,667 
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วตัถุประสงค์  

        เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการออมของลูกคา้ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

       การออม หมายถึง รูปแบบการออมของกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 

     

 

 

John Maynard Keynes ไดอ้ธิบายพฤติกรรมการบริโภคโดยสรุปสาระสาํคญัไดว้า่ พบวา่โดยทัว่ไปบุคคลจะบริโภคเพ่ิมข้ึน

ต่อเม่ือรายไดเ้พ่ิมข้ึน แต่การบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นจะนอ้ยกวา่รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และยงัคน้พบอีกวา่เม่ือระดบัรายไดข้องบุคคล

สูงข้ึน บุคคลจะบริโภคในสดัส่วนท่ีมีต่อรายไดล้ดลงนั้นคือค่า APC ลดลง แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ระดบัรายไดต้ ํ่าลง บุคคล

กลบัจะบริโภคในสัดส่วนท่ีมีต่อรายได้สูงหรือค่า APC สูง เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ณ ระดับรายได้ตํ่านั้น การจัดหา

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของตนเองและครอบครัวยอ่มมีความสาํคญัและจาํเป็นเหนือการออมแสดงวา่บุคคล

จะออมมากข้ึนก็ต่อเม่ือตวัเองและครอบครัวมีปัจจยัพ้ืนฐานไดรั้บการบาํบดัอยา่งเพียงพอแลว้เท่านั้นจากสมการการบริโภค

ในสมมติฐานรายไดส้มบูรณ์ 

 

โดยท่ี C = การบริโภคท่ีแทจ้ริง (real consumption expenditure) 

        Y = รายไดสุ้ทธิท่ีแทจ้ริง (real disposable income) 

ภาพที ่1.1 : แสดงการบริโภคระยะส้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การบริโภคในวฎัจักรชีวิต. (2554). (ออนไลน์). 

สมการการบริโภค        C = a + bY    

การบริโภค 

รายได้ 

a 

1. ดา้นสนิทรพัย ์

• ทีด่นิ 

• บา้น, อาคารทีอ่ยู่อาศยั 

• ทองคาํ 

• อญัมณี 

• สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

 

2. ดา้นสถาบนัการเงนิ 

• ฝากออมทรพัย/์ฝากประจาํ 

• ทาํประกนัชวีติ 

• สลากออมสนิ/สลากธ.ก.ส. 

• ธนาคารพาณิชย ์

• สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

 

สมการการบริโภค        C = a + bY    
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ดงันั้น จากสมมติฐานแสดงวา่การบริโภคกบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และพฤติกรรมการบริโภค

จะข้ึนอยูก่บัส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัรายได ้และส่วนท่ีเป็นรายไดเ้ส้นลาดเอียงจากซ้ายไปขวามีค่าความชนัเท่ากบั b เม่ือรายได้

เพ่ิมข้ึนการบริโภคจะเพ่ิมข้ึน และค่าโน้มเอียงเฉล่ียการบริโภคจะลดลง โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าจะมีค่าใชจ่้ายในการ

บริโภคเป็นสดัส่วนท่ีมากกวา่รายได ้ทาํใหมี้ค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการบริโภคสูง ในขณะท่ีผูมี้รายไดสู้งจะมีค่าใชจ่้ายใน

การบริโภคเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่รายได ้ทาํใหมี้ค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการบริโภคตํ่า 

จากสมการการบริโภคในสมมติฐานรายไดส้มบูรณ์ สามารถหาสมการการออมได ้ดงัน้ี 

 จาก  C = a + bY 

 และ Y = C + S 

 จะได ้ S = -a+(1-b)Y 

 APS = S/Y = -a/Y + (1-b) 

นั่นคือ การออม (S) ข้ึนอยู่กบัรายไดมี้ค่าโน้มเอียงหน่วยสุดทา้ยในการออม (Marginalpropensity to save : MPS) 

เท่ากบั (1 - b) และค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการออม (Average propensity to save : APS)   คือ S/Y ซ่ึงเม่ือรายไดเ้พ่ิมข้ึนค่า

ความโนม้เอียงเฉล่ียในการออมจะเพ่ิมข้ึนโดยท่ีค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการออมจะนอ้ยกวา่ความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ย

ในการออม 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

       อริยเทพ  ส่งศรี (2551) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการออมของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ถึงลกัษณะรูปแบบและพฤติกรรมการออมของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ในช่วงท่ีเกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง และ

เปรียบเทียบรูปแบบและพฤติกรรมการออมของอาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการกบัอาจารยท่ี์เป็นพนกังานของรัฐ พบวา่ จะทาํการ

ออมในรูปแบบเงินฝากและสวสัดิการทั้งหมด สําหรับการปรับรูปแบบการออมเม่ืออยู่ในสภาวะเงินเฟ้อสูง ผลการศึกษา 

พบวา่ การออมในรูปเงินฝากมีสดัส่วนมากท่ีสุด เพราะมีความเส่ียงตํ่า และการออมในรูปของสวสัดิการมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด 

เพราะใหผ้ลตอบแทนชา้ ในส่วนของปัญหาการออมท่ีพบ คือ ไม่มีเวลาศึกษารูปแบบการออมใน     แบบต่าง ๆ 

        ประยงค ์คูศิริสิน (2551) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่

ครัวเรือนในจงัหวดัเชียงใหม่จาํนวนร้อยละ 82.8 มีการออม ส่วนท่ีเหลืออีก   ร้อยละ 17.2 ไม่มีการออมเน่ืองจากมีภาระ

รายจ่ายมาก และพบวา่หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น      เพศชาย อายรุะหวา่ง 45-50 ปี โดยภาระรายจ่ายโดยส่วนใหญ่เป็น

ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองใช ้โดยใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ซ่ึงมีบตัรเครดิตจาํนวน 2 ใบ และการใชจ่้ายแต่ละคร้ังมีการ

คาํนึงถึงภาระหน้ีสินท่ีจะตามมาก่อนใช ้ดงันั้น ทาํใหภ้าระหน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินประเภทบตัรเครดิต 

        บุรินทร์  แสงแกว้ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของพ่อคา้แม่คา้ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัเชียงราย 

โดยศึกษาถึงปัจจยัดา้นรายได ้คือ รายรับและรายจ่าย พบวา่ทั้งสองปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมมาก ดา้นรูปแบบ

ของการออม โดยการเปล่ียนเป็นเงินสดมีอิทธิพลต่อ   การออมมากเช่นกนั ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งของสถาบนัการเงินมีอิทธิพล

ต่อการออมปานกลาง และในส่วนปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  เช่น อตัราเงินเฟ้อ มีอิทธิพลต่อการออมในระดบัปานกลาง 

        อโณทัย   ศิริรักษ์ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผล

การศึกษาพบว่า มีการออมในรูปของทรัพยสิ์นทางการเงินมากท่ีสุด ทั้งการออมในระบบดว้ยการถือเงินสด และฝากออม

ทรัพยใ์กลเ้คียงกนั ส่วนออมนอกระบบ จะเป็นการเล่นแชร์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของสถาบนัการออมอ่ืน ๆ ก็จะมีการทาํ

ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยร์ะยะยาว ในส่วนการออมในรูปสินทรัพยถ์าวร เช่น บา้นท่ีดิน ยงัเป็นส่วนนอ้ย เน่ืองจากระดบั

รายไดแ้ละการศึกษาเป็นตวักาํหนด ซ่ึงส่วนใหญ่รายไดต้ ํ่าและการศึกษายงัไม่สูงมากนกั และพบวา่ สัดส่วนในการซ้ือบา้น
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และท่ีดินจะผนัแปรกบัสัดส่วนการซ้ือทอง พนักงานท่ีมีรายไดสู้งจะมีสัดส่วนการซ้ือบ้านและท่ีดินสูงกว่าพนักงานท่ีมี

รายไดต้ ํ่า เน่ืองจากทองยงัเป็นสินทรัพยท่ี์เก็บสะสมไดง่้าย แมจ้ะมีรายไดไ้ม่มากนกัและแปรสภาพเป็นเงินไดค้ล่องตวักวา่ 

กรอบแนวคดิ 

       จากการทบทวนทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาจะเห็นไดว้า่คนเราจะมีการบริโภคเพ่ิมข้ึนเม่ือมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนแต่การบริโภคจะ

ไม่เพ่ิมข้ึนเท่ารายได ้และส่วนต่างระหวา่งรายไดก้บัการบริโภคก็คือการออม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

และผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนาํมาประยกุตเ์ป็นกรอบแนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมการออมและรูปแบบ

การออมของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี ปัจจยัดา้น

ประชากร คือ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สถานภาพในครัวเรือน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ทางดา้นรายได ้ทางดา้นผลตอบแทน (อตัราดอกเบ้ีย) ซ่ึงทั้งสามปัจจยัท่ีกล่าวมาจะกาํหนดให้เป็นตวัแปรอิสระ และจาก

กรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรตาม คือ รูปแบบการออมซ่ึงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ      การออมดา้น

สินทรัพย ์และการออมดา้นสถาบนัการเงิน  

ขอบเขตของการศึกษา 

        กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยในท่ีน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล ท่ีเขา้มาใชบ้ริการทางการเงิน มีรายไดไ้ม่คงท่ีแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพสมรส 

สถานภาพในครวัเรอืน 

ระดบัการศกึษา 

อาชพี 

ทางดา้นรายได ้

ทางดา้นผลตอบแทน 

อตัราดอกเบีย้ 

ตวัแปรอิสระ 

(Independent variables) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent variables) 

รปูแบบการออม 

สินทรพัย ์

ทีด่นิ, ทีอ่ยู่อาศยั 

เกบ็ไวก้บัตวัเอง 

ทองคาํ, อญัมณี 

 
สถาบนัการเงิน 

ฝากออมทรพัย,์ ฝากประจาํ 

ทาํกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

สลากออมสนิ/สลาก ธ.ก.ส. 

ธนาคารพาณิชย ์

สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
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วธีิการศึกษา 

        การศึกษาในท่ีน่ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี      (ค่าร้อยละ) และ

การวิเคราะห์ตารางไขว ้(Crosstabs) เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคา้ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 

ผลการวเิคราะห์ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์ จาํนวน (คน) จาํแนกตามรูปแบบการออม 

ด้านสินทรัพย์ ร้อยละ 

ท่ีดิน, บา้นท่ีอยูอ่าศยั 48.0 

เก็บไวก้บัตวัเอง 68.0 

ทองคาํ, อญัมณี 21.0 

ด้านสถาบันการเงิน ร้อยละ 

เงินฝากออมทรัพย/์ฝากประจาํ 75.0 

สลากออมสิน/สลากธ.ก.ส. 49.0 

ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 4.0 

ธนาคารพาณิชย ์ 49.0 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 21.0 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

        ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม พบวา่ ในส่วนของออมดา้นสินทรัพยจ์ะมีการออมในรูปแบบ

การออมโดยเก็บไวก้บัตวัเอง ซ่ึงมีจาํนวน 68 คน และในดา้นสถาบนัการเงินจะมี  การออมในรูปแบบการฝากออมทรัพย/์

ฝากประจาํ มีจาํนวน 75 คน 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการออมดา้นสินทรัพย ์

ตวัแปร ทีด่นิ/ทีอ่ยู่อาศัย เกบ็ไว้กบัตวัเอง ทองคาํ,อญัมณ ี

เพศ 0.002 0.446 0.009 

อาย ุ 2.105 2.497 5.842 

สถานภาพสมรส 0.675 4.730* 4.793* 

สถานภาพในครัวเรือน 1.735 0.431 1.015 

ระดบัการศึกษา 8.338* 7.747 12.006** 

อาชีพ 4.261 7.705* 10.162** 

ทางดา้นรายได ้ 2.366 9.258*** 0.045 

อตัราดอกเบ้ีย 5.702* 1.721 6.059** 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ : * ระดบันยัสาํคญั ร้อยละ 90 , ** ระดบันยัสาํคญั ร้อยละ 95 , *** ระดบันยัสาํคญั ร้อยละ 99 
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        ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการออมด้านสินทรัพย์ พบว่า สถานภาพสมรส (คู่สมรสของ

ครัวเรือน) มีความสัมพนัธ์กบัการออมรูปแบบเก็บไวก้บัตวัเอง และการออมรูปแบบทองคาํ,อญัมณี (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 90) ส่วนระดบัการศึกษา (ประถมศึกษา) มีความสัมพนัธ์กบัการออมรูปแบบท่ีดิน/ท่ีอยูอ่าศยั (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 90) และการออมรูปแบบทองคาํ, อญัมณี     (ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95) ส่วนด้านอาชีพ (เกษตรกร) มี

ความสัมพนัธ์กบัการออมรูปแบบเก็บไวก้บัตวัเอง (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90)  และการออมรูปแบบอญัมณี  (ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่        ร้อยละ 95) ส่วนดา้นรายได ้(10,001-15,000 บาท) มีความสมัพนัธ์กบัการออมรูปแบบเก็บไวก้บัตวัเอง  (ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99) และดา้นผลตอบแทนรูปแบบอตัราดอกเบ้ีย(อตัราดอกเบ้ียสูง)           มีความสัมพนัธ์กบัการ

ออมรูปแบบท่ีดิน/ท่ีอยูอ่าศยั (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90) และการออมรูปแบบทองคาํ, อญัมณี (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 95) 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการออมดา้นสถาบนัการเงิน 

 

ตัวแปร 

เงินฝากออมทรัพย์/ 

ฝากประจํา 

สลากออมสิน/ 
สลากธ.ก.ส. 

ซ้ือกรมธรรม์ 
ประกันชีวิต 

ธนาคารพาณิชย์ 

 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ 

เพศ 0.436 0.601 0.212 1.627 2.001 

อาย ุ 0.667 3.161 1.367 3.145 1.622 

สถานภาพสมรส 2.933 7.330* 1.175 6.766** 0.980 

สถานภาพในครัวเรือน 0.391 0.125 0.545 0.606 2.569 

ระดบัการศึกษา 4.896 0.490 1.487 3.813 6.886 

อาชีพ 4.899 3.349 1.250 1.570 1.455 

ทางดา้นรายได ้ 2.735** 0.447 2.966 0.656 0.045 

อตัราดอกเบ้ีย 0.484 0.352 4.699* 0.265 2.057 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ : * ระดบันยัสาํคญั ร้อยละ 90 , ** ระดบันยัสาํคญั ร้อยละ 95 , *** ระดบันยัสาํคญั ร้อยละ 99 

        ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการออมดา้นสถาบนัการเงิน พบวา่ สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์

กบัการออมรูปแบบการฝากสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส. (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่    ร้อยละ 90) และการออมรูปแบบธนาคาร

พาณิชย ์(ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95) และส่วนดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการออมรูปแบบเงินฝากออมทรัพย/์ฝาก

ประจาํ (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี ้

1. ออกผลิตภณัฑก์ารเงินเฉพาะกลุ่ม เช่น ผลิตภณัฑก์ารออมสาํหรับกลุ่มท่ีเนน้การออมเพ่ือเงินปันผล เพ่ือดอกเบ้ีย 

ฯลฯ และนาํเสนอถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีแน่นอน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการออมเพ่ิมข้ึน  

2. ความสนใจในการออมท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนส่วนหน่ึงมาจากการกระตุ ้นการออมด้วย      การส่งเสริม

การตลาด ดงันั้น สถาบนัการเงินต่าง ๆ ควรออกผลิตภณัฑท่ี์จูงใจให้คนหันมาออมเพ่ิมข้ึน เช่น มีของสัมมนาคุณเม่ือออม

ครบตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. จากการศึกษารูปแบบการออมส่วนใหญ่ พบว่า มีการออมในดา้นสถาบนัการเงินเน่ืองจาก การสํารวจไดล้ง

สาํรวจในสถาบนัการเงินโดยตรง ดงันั้น ในการสาํรวจเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายจึงอาจสาํรวจ ประชากรในพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ี

ไม่ใช่สถาบนัการเงินโดยตรงซ่ึงควรทาํการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ิมเติมรวมทั้งกลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีรายไดน้อ้ย เพ่ือให้

ทราบถึงพฤติกรรมการออมของคนท่ีแตกต่างกนั และยงัเป็นแนวทางในการหามาตรการส่งเสริมการออมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 2. ควรท่ีจะศึกษาถึงปัญหาในการออมเงินและการลงทุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน

มากข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายเงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ อทิธิพลทีม่ผีลกระทบ 

ต่อการออมและการใช้จ่ายเงิน 

Dividing into group of saving money and expense behavior of high school students 

in Bangkok by using factors of demography and the influence that impact saving  

money and expense 

กฤตกิาร สุขบาง1 และ นงนภัส แก้วพลอย2 

Krittikarn Sukbang and Nongnapad  Kaewpoloy 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายเงินของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์และอิทธิพลท่ีมีผลกระทบต่อการ

ออมและการใชจ่้ายเงิน โดยการใชแ้บบสอบถามเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต

กรุงเทพมหานครจาํนวน 200 ราย พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายการมีเงินออมนอ้ย  เพราะไม่มีความรู้ท่ี

เพียงพอเก่ียวกบัการวางแผนและประโยชน์ในการออมเงิน ซ่ึงผลกระทบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการ

ใชจ่้าย ไดแ้ก่  อิทธิพลจากพ่อและแม่ อิทธิพลจากคุณครู อิทธิพลจากเพ่ือน อิทธิพลจากตวัเอง และอิทธิพลจากส่ือ 

และมีผลการวิเคราะห์ออกมาสามารถบอกไดว้า่ อิทธิพลจากตวัเอง และพ่อแม่ มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้

จ่ายเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

คาํสาํคัญ : การแบ่งกลุ่ม, อิทธิพล, การออมเงิน  

Abstract 

This research has the objective to learn about behavior of high school students in Bangkok by using factor 

of demography and the influences that impact saving money and expense by using the questionnaire for gather the 

questionnaire for gather the information from the high school student in Bangkok for 200 people and found that the 

high school students saving very little money because they do not have enough education about planning and 

benefits of saving money which the influence are from the parent, Teachers, friends, themselves and website or 

others medium.  The results of analysis tell that the influences that impact the behavior of saving money and expense 

are from the influence of themselves and parents. 
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1.   บทนํา 

  

 ซ่ึงในยุคสมยัปัจจุบนัโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทาํให้มนุษยต์อ้งปรับเปล่ียนตวัเองให้ทันกบั

ความทนัสมยัท่ีจะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ในดา้นของเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นวฒันธรรม ซ่ึงจะ

เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากความเป็นอยูภ่ายในประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบนั วา่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยแค่ไหน 

จึงทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีตามมานั้นคือ พฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีความท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะค่านิยมท่ีเปล่ียนไปจาก

เดิมทาํใหม้นุษยส่์วนใหญ่หนัมาใชชี้วิตแบบไม่มีระบบระเบียบ ฟุ่ มเฟือย หรูหรา เพ่ือท่ีจะแสดงสถานภาพทางสังคม

หรือเสริมสร้างบารมี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยท์าํไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ มากกว่าความจาํเป็นท่ีจะใชใ้น

ชีวิต เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินชีวิตของผูใ้หญ่มนักจ็ะส่งผลกระทบไปยงัเด็ก เพราะเดก็ไดรั้บรู้ ได้

สมัผสั ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดฟั้ง แบบน้ีทุกวนั กจ็ะส่งใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนแบบพฤติกรรมแบบผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัอยา่งยิ่ง ท่ีผูใ้หญ่จะตอ้งทาํการอบรมสัง่สอนในเร่ืองท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะเร่ืองการออมและการใชจ่้าย เป็นเร่ือง

ท่ีสําคญัอย่างมาก เพราะเด็กในยุคน้ีขาดเร่ืองการออมเงินไวใ้ชใ้นช่วงท่ีจาํเป็น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง

พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายเงิน เพ่ือนาํไปวิเคราะห์และทาํการกระตุน้ใหผู้ใ้หญ่ได้

มองเห็นความสาํคญัในจุดน้ี 

1.1   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น พฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายเงินของนกัเรียนมธัยมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม นกัเรียนมธัยมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นอิทธิพลท่ีมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายเงิน 
 

1.2   ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากรท่ีจะศึกษา คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนทั้งหมด 379,276 คน และกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน +5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 

ตวัอย่าง ปัจจยัท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  แบ่งกลุ่มตามอิทธิพลท่ีมาจากผูป้กครอง 

อิทธิพลท่ีมาจากคุณครู อิทธิพลท่ีมาจากเพ่ือน อิทธิท่ีมาจากตนเอง และอิทธิพลท่ีมาจากส่ือ 
 

2.   ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการออม คือ การท่ีเกบ็รายไดไ้วห้น่ึงส่วน และรายไดใ้นส่วนนั้นตอ้งไม่มีการใชจ่้ายใดๆ หรือ

เป็นรายไดใ้นส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายแลว้ รายไดส่้วนท่ีเก็บสะสมไวน้ี้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปใชจ่้ายในอนาคต 

หรือกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงรูปแบบการสะสมอาจจะนาํไปฝากธนาคาร ซ้ือหลกัทรัพย ์หรือเกบ็ไวใ้นรูปของสินทรัพยอ่ื์นๆ 

 สิ รินดา  ก ล่ินจันทร์หอม (2555) เ ร่ืองพฤติกรรมกา รออมเ งินของนัก ศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บุคคลทัว่ไปยอ่มมีรายไดเ้ป็นของตวัเองแต่จะมากหรือนอ้ยนั้นกแ็ตกต่างกนัไปตามปัจจยั เม่ือ

มีรายไดรั้บเขา้มาก็ต้องมีการใช้จ่ายออกไปในชีวิตประจาํวนัสินคา้ท่ีใช้จ่ายมีทั้ งอุปโภคและบริโภคตามความ

ตอ้งการและความจาํเป็น เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึงบุคคลตอ้งมีความคิดในการออมเงินไวเ้พ่ือทาํตามเป้าหมายท่ีได้

วางแผนไวท่ี้จะทาํในอนาคต นอกจากน้ีเงินออมยงัใชส้าํหรับแกไ้ขปัญหาความเดือนทางการเงินซ่ึงอาจเกิดข้ึนแบบ
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ท่ีไม่ไดต้ั้งตวั บุคคลจึงควรออมเงินไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ การศึกษาพฤติกรรมการออมของนกัศึกษามหาลยัเชียงใหม่

เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตัวอย่างการสุ่มโดยการออก

แบบสอบถาม และรวบรวมนาํผลสาํรวจมาวิเคราะห์เป็นตารางเพ่ือจาํแนกรายไดแ้ละจาํนวน ว่าการใชจ่้ายและการ

ออมเงินเฉล่ียต่อเดือนกาํหนดตวัอย่างไว ้90 ตวัอย่างซ่ึงจะเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด ผลท่ี

ไดคื้อนักศึกษาส่วนใหญ่มีการออมเงินเฉล่ียต่อเดือนค่อนขา้งตํ่า และมีนักศึกษาจาํนวนมากไม่มีเงินออมเลยซ่ึง

สาเหตุท่ีทาํใหจ้าํนวนเงินออมของนกัศึกษาแตกต่างกนัไปจากจาํนวนรายรับและรายจ่ายท่ีแปรผนัตรงกนั เน่ืองจาก

นกัศึกษามีรายไดน้อ้ยไม่ต่างกบัรายจ่ายส่งผลใหน้กัศึกษาส่วนมากมีจาํนวนการออมตํ่า 

 ศิริวงค ์มะศกัด์ิ, ปรารถนา เท่ียงตรง, อรพิน คาํหลา้, สุปรียา กลา้ณรงคช์าญ, ธวลัรัตน์ ชะเต และ พชรวรรณ 

คาํวงศ์ถ่ิน วิจยัเร่ืองแนวทางส่งเสริมการทาํบญัชีรายรับรายจ่ายเพ่ือพฒันาการออมของนกัเรียนโรงเรียนสังวาลย์

วิทยา จ.เชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินการออมเงินของนกัเรียนโรงเรียนสังวาลยวิ์ทยา

โดยใชก้ารสมัภาษณ์บุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือเก็บขอ้มูลของนกัเรียน และใชแ้บบสาํรวจเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชจ่้ายและการออมเงินของนกัเรียนโรงเรียนสังวาลยวิ์ทยา และทาํการวิเคราะห์

แบบสํารวจขอ้มูลโดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการศึกษาเพ่ือนจดัทาํแบบฟอร์มบญัชีให้เหมาะสมแก่นกัเรียน เพ่ือสอน

นกัเรียนใหท้าํบนัทึกรายรับรายจ่ายและแจกให้กบันกัเรียน เพ่ือนาํไปทาํบญัชีรายรับรายจ่ายมาพฒันาการออมของ

ตวัเอง และการจากการสาํรวจผลท่ีไดคื้อนกัเรียนโรงเรียนสังวาลยวิ์ทยาไม่มีความรู้เก่ียวกบั การบนัทึกบญัชีรายรับ

รายจ่าย และยงัไม่เขา้ใจกว่าการทาํบนัทึกบญัชีอย่างถูกตอ้ง มีปัญหาในการปฏิบติังานจริงเก่ียวกบัการบนัทึกรายรับ

รายจ่าย เน่ืองดว้ยมีเวลาจาํกดัในการทาํวิจยัทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามรู้แก่นกัเรียนไดเ้พียงพอทาํใหน้กัเรียนโรงเรียน

สังวาลยวิ์ทยา ไม่เขา้ใจในการทาํบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และพ้ืนฐานทางการศึกษาของนกัเรียน

ส่วนใหญ่ยงัตอ้งมีการพฒันาทาํใหน้กัเรียนบนัทึกบวกลบตวัเลขยงัไม่ถูกตอ้ง และจากปัญหาท่ีกล่าวมา ผูจ้ดัทาํบญัชี

ไดท้าํการปรับปรุงและไดมี้การเปล่ียนสมุดบนัทึกบญัชีรายรับ รายจ่ายเพ่ือใหเ้หมาะสมและเขา้ใจง่ายต่อการบนัทึก

บญัชีรายรับรายจ่าย 

 ประดิษฐ์พงศ ์วรยิ่งยง (2549) เร่ืองท่ีศึกษาคือเร่ืองการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหว่างนกัศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใช้การสุ่มนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ

วิทยาศาสตร์โดยการใหท้าํแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุดและทาํการสมัภาษณ์ และนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ผลท่ีไดคื้อ

นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีรายไดต่้อเดือนมากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

นกัศึกษาทั้ง 2 คณะมีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกนัคือ 3,001 – 4,000 บาท แต่ในเร่ืองการออมเงินนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

มีการออมเงินมากกว่าคณะเศรษฐ์ศาสตร์โดยเงินท่ีออมอยู่ท่ี 101 – 500 บาท เป้าหมายของนกัศึกษาทั้ง 2 คณะคือ 

การออมเงินไวเ้พ่ือใชจ่้ายในอนาคต และใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

3.   วธีิการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองอิทธิพลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายเงินของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามนํามาเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล และใช้นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม วิธีการดาํเนินการวิจยัมีดงัน้ี 
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3.1   การกาํหนดประชากรและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างใช้

ของ QUOTA SAMPLING โดยในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางของ KREJCIE AND MORGAN: 

1970 จากกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดน้าํมาศึกษามีค่า N = 379,276  จึงทาํ

ใหค่้า S = 379 ซ่ึงทาํใหง้านวิจยัช้ินน้ีสามารถท่ีจะเก็บจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ี 200 ตวัอย่างโดยท่ีจะมีค่าความ

คลาดเคล่ือน (MARGIN OF ERROR) ในระดบั +5% อยู่ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (CONFIDENCE LEVEL) ท่ี 95% และใน

การคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งยงัสามารถหาไดจ้ากสูตร 

 

𝑺𝑺 =
𝒙𝒙𝟐𝟐𝑵𝑵𝑵𝑵(𝟏𝟏 − 𝑵𝑵)

𝒅𝒅𝟐𝟐(𝑵𝑵− 𝟏𝟏) +  𝑿𝑿𝟐𝟐𝑵𝑵(𝟏𝟏 − 𝑵𝑵)
 

จากสมการท่ี (1) เป็นการแสดงวิธีการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฏีของ KREJCIE AND MORGAN 

3.2   เคร่ืองมือที่ใช้ในการทําวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือการสร้างแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยั 

โดยแบบสอบถามจะมีดว้ยกนั 4 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลรายได ้– รายจ่ายของนกัเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลพฤติกรรมการออมของนักเรียนมธัยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัผูท่ี้มีอิทธิพลทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมและ

การใชจ่้ายเงินของนกัเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพ   

3.3   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 จากการเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการกาํหนดไวใ้นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถาม โดย

การกระจายแบบสอบถามไปตามเขตภายในกรุงเทพ 10 เขต เขตละ 20 ชุด จาํนวนทั้งส้ินรวม 200 ชุด 

3.4   การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การประมวลผลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ เพ่ือท่ีจะ

หาค่าของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติจากกลุ่มตวัอย่าง

เพ่ือท่ีจะนาํมาหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 

4.   ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาลกัษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตวัอย่างของนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และเพศชายจาํนวน 95 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีอายุอยู่ท่ี 18 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 6 จาํนวน 84 คิด
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เป็นร้อยละ 42 สถานศึกษาท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ จาํนวน 142 คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนใหญ่พกัอาศยักบัพ่อและแม่ 

จาํนวน 136 คิดเป็นร้อยละ 68 ผูป้กครองท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และนกัเรียน

ส่วนใหญ่ออมเงินทุกวนัจาํนวน 84 คิดเป็นร้อยละ 42 

ผลการศึกษาเกีย่วกบัข้อมูลรายได้และรายจ่าย 

 กลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนส่วนใหญ่มีรายรับจากพ่อและแม่ จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 ไดรั้บเงินจาก

ผูป้กครองเฉล่ียต่อหน่ึงเดือน 3,000 – 4,500 บาท จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ในหน่ึงเดือนนกัเรียนมีค่าใชจ่้าย

ดา้นอาหาร และเคร่ืองด่ืม 1,001 – 2,000 บาท จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ค่าใชจ่้ายจากการเดินทางในหน่ึง

เดือน ตํ่ากว่า 500 บาท จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของใชส่้วนตวัต่อหน่ึงเดือน 1,001 - 

2,000 บาทจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อหน่ึงเดือน 501 - 1,000 บาท จาํนวน 

80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ผลการศึกษาเกีย่วกบัข้อมูลพฤตกิรรมการออม 

 กลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมแบบออมเงินหลงัจากท่ีเหลือกจากการใชจ่้าย จาํนวน 

159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ปริมาณการออมเงินต่อหน่ึงเดือน 101 - 500 บาท จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 

ช่องทางการออมเงินแบบหยอดกระปุก จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เคยเปิดบญัชีกบัธนาคาร จาํนวน 158 คน 

คิดเป็นร้อยละ 79 รู้สึกพอใจในจาํนวนเงินออมของตวัเอง จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่เคยไปสมัมนาอบรม

ในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะนาํการวางแผนทางการเงิน จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ไม่เคยไปงานท่ี

จดันิทรรศการเก่ียวกบัมหากรรมทางการเงิน (Money Expo) จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ไม่เคยทาํงานพิเศษ

ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

ผลการศึกษาเกีย่วอทิธิพลที่มผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการออม 

 กลุ่มตวัอย่างของนกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการจะออมเงินไวซ้ื้อส่ิงของท่ีตนเองตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.777 

 เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม นักเรียนมธัยมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านอทิธิพลทีม่ผีลกระทบต่อพฤตกิรรม

การออมและการใช้จ่ายของนักเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งกลุ่มได้ 4 กลุ่ม 

 กลุ่มท่ี 1 แบ่งเพศชาย จาํนวน 27 คน และเพศหญิง 26 คน นกัเรียนมีความใส่ใจท่ีจะออมเงินไวซ้ื้อส่ิงของท่ี

ตนเองตอ้งการ ทาํใหส้ามารถบริหารและใชจ่้ายเงินตามท่ีผูป้กครองใหเ้งินมาโรงเรียนได ้ซ่ึงอาจมีผลมาจากท่ีไดรั้บ

การสั่งสอนจากผูป้กครองใหรู้้จกัใชเ้งินอย่างรู้คุณค่า และไม่ฟุ่ มเฟือย โดยการท่ีผูป้กครองแนะนาํใหน้กัเรียนนาํเงิน

ท่ีออมไดไ้ปฝากไวก้บัธนาคาร และสั่งสอนใหอ้อมเงินไวห้น่ึงส่วนเพ่ือไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น หรือถา้นกัเรียนตอ้งการ

จะออมเงินไวเ้พ่ือนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายในการพกัผอ่นหรือท่องเท่ียวกส็ามารถนาํเงินจากการออมไปใชไ้ด ้ในส่วนของ
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โรงเรียนคุณครูจะสอนให้มีการวางแผนในการออมเงินมีโดยการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย เพ่ือท่ีนกัเรียนจะสามารถ

รับรู้เงินออมในแต่ละวนัว่ามีเงินออมเท่าไร และในส่วนของเพ่ือน นักเรียนและเพ่ือนของนักเรียนมีการพูดคุย

เก่ียวกบัการออมเงิน และหาวิธีออมเงินโดยการชกัชวนใหไ้ปทาํงานพิเศษ เพ่ือท่ีจะหารายไดแ้ละมีเงินออม 

 กลุ่มท่ี 2 แบ่งเพศชาย จาํนวน 17 คน และเพศหญิง 11 คน นกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองให้หา

รายไดพิ้เศษเพ่ือเก็บเงินไวเ้รียน และรู้จกัใชจ่้ายเงินอย่างรู้คุณค่าและไม่ฟุ่ มเฟือย นกัเรียนมีความตอ้งการท่ีจะออม

เงินไวซ้ื้อส่ิงของท่ีตนเองตอ้งการ หรือตอ้งการนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการพกัผอ่นหรือท่องเท่ียว ทาํใหผู้ป้กครอง

ให้คาํแนะนาํในเร่ืองของการออมเงินโดยการนาํเงินไปฝากไวก้บัธนาคาร และเม่ือมีเงินออมเม่ือเกิดเหตุจาํเป็นท่ี

ตอ้งการใชเ้งินกส็ามารถนาํเงินออมมาใชไ้ด ้ 

 กลุ่มท่ี 3 แบ่งเป็นเพศชาย จาํนวน 27 คน เพศหญิง 14 คน คุณครูไดมี้การสอนให้นักเรียนทาํบญัชีรายรับ

รายจ่ายเพ่ือท่ีจะไดรั้บรู้วา่ในแต่ละวนัมีเงินออมเท่าไร  และยงัมีการแนะนาํใหน้กัเรียนวางแผนในการออมเงิน ทั้งน้ี

ยงัไดรั้บคาํแนะนาํจากผูป้กครองใหน้าํเงินออมท่ีไดไ้ปฝากไวท่ี้ธนาคาร ทั้งผูป้กครองยงัสั่งสอนใหน้กัเรียนรู้จกัใช้

จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าและไม่ฟุ่มเฟือย และยงัสนบัสนุนให้นกัเรียนหารายไดพิ้เศษเพ่ือท่ีจะไดมี้เงินออม เพราะเงิน

ออมส่วนน้ีจะสามารถนาํไปใชซ้ื้อส่ิงของท่ีตวัเองตอ้งการ หรือเก็บเงินส่วนน้ีไวเ้ป็นการศึกษาในอนาคต ผูป้กครอง

ไดมี้การแนะนาํให้นักเรียนแบ่งเงินส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินยามฉุกเฉิน แต่แยกจากเงินออม คุณครูไดมี้การอธิบาย

ประโยชน์ของการออมเงิน แต่ว่าจะออมเงินในจาํนวนท่ีไม่มากก็ตาม ซ่ึงก็จะทาํให้นกัเรียนสามารถบริหารเงินท่ี

ไดรั้บจากผูป้กครองไดดี้ข้ึน 

 กลุ่มท่ี 4 แบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 30 คน เพศหญิง 48 คน ในกลุ่มน้ีนักเรียนมีความคิดท่ีจะออมเงินไวเ้ป็น

ทุนการศึกษา แบ่งเงินในส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินใชย้ามฉุกเฉิน ออมเงินเพ่ือนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

และไวซ้ื้อส่ิงของท่ีตนเองตอ้งการท่ีซ้ือ ซ่ึงมีผลมาจากผูป้กครองสั่งสอนให้ออมเงินไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น รู้จกัใช้

จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าและไม่ฟุ่มเฟือย ทั้งยงัให้นาํเงินท่ีออมไดไ้ปฝากไวก้บัธนาคาร รวมถึงท่ีโรงเรียนคุณครูได้

อธิบายประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการออมเงิน ถึงแมจ้ะเป็นเงินออมท่ีไม่มากกต็าม ทาํใหน้กัเรียนสามารถท่ีนาํความรู้ต่าง

มาใชใ้นการบริหารรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครอง 

อภิปรายผล 

 อทิธิพลจากผู้ปกครอง 

 ผลจากการศึกษาพบว่า อิทธิพลจากผูป้กครองมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายเงินของ

นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ีผูป้กครองมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือกลุ่ม 2 และ 3 กลุ่ม

รองลงมาคือ กลุ่ม 1 และ 4 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของผู ้ปกครองท่ีมีอิทธิพลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมี
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ค่อนขา้งมาก ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา คมัภีรบกรณ์ (2532) เร่ืองอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น เป็น

ปัจจยัทางกายภาพ คือ เป็นลกัษณะทางกายภาพของชุมชน ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเหมือนหรือแตกต่าง

กนั แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจยัทางบา้น ปัจจยัทางโรงเรียน และปัจจยัทางสงัคม 

อทิธิพลจากเพ่ือน 

 ผลจากการศึกษาคน้พบว่า อิทธิพลจากเพ่ือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายเงินของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ีเพ่ือนมีอิทธิมากท่ีสุด คือกลุ่ม 1 และรองลงมาคือกลุ่ม 2 ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นว่าอิทธิพลของเพ่ือนก็มีความสาํคญัในระดบัหน่ึงถึงจะไม่มาก ก็จะสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของปรีชา วิหคโต

และคณะ (2532) ท่ีจะอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นสังคม ของวยัรุ่น คือมีความสัมพนัธ์ท่ีจะเป็นเพ่ือนกนั และยึด

เพ่ือนเป็นหลกั 

อทิธิพลจากคุณครู 

 ผลการศึกษาคน้พบว่า อิทธิพลจากคุณครูมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายเงินของนกัเรียน

มธัยมตอนปลาย กลุ่มท่ีคุณครูมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือกลุ่ม 3 และรองลงมาคือกลุ่ม 1 และ 4 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่า 

คุณครูมีอิทธิพลค่อนขา้งมากเพราะนกัเรียนตอ้งรับการสั่งสอน รับรู้ รับฟังมาจากท่ีโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ปรีชา วิหคโตและคณะ 2532 ท่ีมีคาํอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคม เป็นอีกหน่ึงพฤติกรรม

ท่ีมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นสงัคมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของวยัรุ่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมี 3 ส่วน คือ คุณครูและพฤติกรรม

วยัรุ่น ผูป้กครองและพฤติกรรมวยัรุ่น และสุดทา้ยชุมชนและพฤติกรรมวยัรุ่น 

อทิธิพลจากตวัเอง 

 จากผลการศึกษาคน้พบวา่อิทธิพลจากตวัเองมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนกัเรียนมธัยมตอนปลาย กลุ่มท่ีมี

อิทธิพลจากตนเองมากท่ีสุด คือ กลุ่ม 2 และ 4 รองลงมาคือกลุ่ม 1 และ 3 ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัทฤษฏี ของ ปรีชา วิหค

โตและคณะ 2532 ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นอารมณ์ กาย สงัคม และสติปัญญา ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ลกัษณะทางดา้น

สติปัญญา คือวยัรุ่นสามารถท่ีจะเรียนรู้ ปรับเปล่ียนแนวความคิด และพฤติกรรมเพ่ือสามารถทาํให้ตวัเองเขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ทั้งน้ีกจ็ะรวมไปถึงพฤติกรรมภายในท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ หาวิธีแกปั้ญหา จนถึงสร้างความคิด 

5.   สรุปผลการศึกษา  

5.1   สรุปผลการศึกษา    
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จากการวิจยัพบว่ากลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 18 ปี ศึกษาอยู่

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาอยู่ในสถานบนัท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ พกัอาศยัอยู่กบัพ่อและแม่ ผูป้กครองมีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทั นักเรียนมีรายไดจ้ากพ่อและแม่เฉล่ียเดือนละ 3,000 – 4,500 บาท แต่ละเดือนมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

ค่าอาหารและเคร่ือง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือของใชส่้วนตวั และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการศึกษา นักเรียนมี

พฤติกรรมการออมแบบออมเงินหลงัจากท่ีเหลือจาการใชจ่้าย มีเงินออมเฉล่ียตกเดือนละ 101 – 500 บาท วิธีการออม

คือการหยอดกระปุก และรู้สึกพอใจกบัเงินออม และอิทธิพลท่ีผลกระทบต่อนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมาก

ท่ีสุด คือ ตวัเอง และครอบครัว ซ่ึงจะเห็นว่าจากผลการวิจยัไดพ้บว่า เด็กมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ค่อยมีการออมเงิน 

เพราะปริมาณเงินออมนอ้ย อิทธิพลท่ีทาํใหเ้ด็กเกิดการออมส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ ท่ีตอ้งค่อยอบรมเก่ียวกบัการเงิน

ออม รวมถึงโรงเรียนท่ีคุณครูตอ้งค่อยสัง่สอน ใหเ้ดก็มีความรู้วา่เงินเป็นส่ิงสาํคญัในอนาคต 

 

5.2   ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ในงานวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและเขตพ้ืนท่ี ท่ีใชใ้น

การเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการขยายพ้ืนการเก็บแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอย่าง 

เน่ืองจากยงัไม่ครอบคลุม และแต่ละพ้ืนท่ีกจ็ะมีแนวคิดและ พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป 

 2. เน่ืองจากคาํถามในแบบสอบถามยงัไม่ครอบคลุมจึงยงัไม่สามารถหาความหลากหลายไดอ้ย่างชดัเจน จึง

ควรท่ีจะตั้งคาํถามท่ีเก่ียวกบัอิทธิท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ  

 

บรรณานุกรม 

 

ประดิษฐ์พงศ์ วรยิ่งยง (2549) เร่ืองท่ีศึกษาคือเร่ืองการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหว่างนักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ศิริวงค ์มะศกัด์ิ, ปรารถนา เท่ียงตรง, อรพิน คาํหลา้, สุปรียา กลา้ณรงคช์าญ, ธวลัรัตน์ ชะเต และ พชรวรรณ คาํวงศ์

ถ่ิน วิจยัเร่ืองแนวทางส่งเสริมการทาํบญัชีรายรับรายจ่ายเพ่ือพฒันาการออมของนกัเรียนโรงเรียนสงัวาลยวิ์ทยา  

                  จ.เชียงใหม่ 

สิรินดา กล่ินจนัทร์หอม (2555) เร่ืองพฤติกรรมการออมเงินของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทํากาํไรของบริษทัที่จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

Factors Influencing Profitability of Listed Companies in the Stock Exchange of 

Thailand, Automotive Industry group 

                                                                ฐิติพร  บุญเฉลิมรัตน,์  สันนุดี  เสลารัตน ์

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยใชข้อ้มูลระหว่างปีพ.ศ. 2553 – 2557 

ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ประชากรท่ีใช้

ในการศึกษามีจาํนวน 15 บริษทั ความสามารถในการทาํกาํไร วดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ส่วนปัจจยั

ท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวร โครงสร้างเงินทุน ขนาดของบริษทั ยอดขาย อตัราการหมุนเวียนของ

สินคา้คงเหลือ และปี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ คือ โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม) โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันขา้ม 

ส่วนยอดขายถูกตดัออกจากการทดสอบความสมัพนัธ์ เพราะเกิดปัญหาตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเอง  

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate factors that influence the profitability of listed companies 

in the Stock Exchange of Thailand, in automotive industry group for the period of 2010 - 2014. Multiple 

regression analysis was conducted. The sample group was 15 companies. The profitability was measured 

through return on total assets (ROA). Factors studied in this research consist of fixed asset ratio (FAR), 

capital structure (CS), company size, sales, inventory turnover ratio (IVT) and year. The study showed that 

there is statistical significance between return on assets and capital structure (debt to total assets). The 

relationship between these two variables is negative relationship. Sales were excluded from the analysis 

because of the multicollinearity problem. 

 

1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  

2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 อุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนสาํคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งใน

ดา้นมูลค่าเพ่ิมในประเทศ การผลิต การส่งออก การลงทุน การจา้งงาน และมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

อ่ืนๆ อุตสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความสาํคญั ซ่ึงสามารถสร้างรายได ้การจา้งงาน การเพ่ิม

มูลค่าทางการคา้และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจยัหลายอย่าง

ภายในประเทศเอ้ืออาํนวยต่อการเติบโต ทั้งในดา้นความตอ้งการภายในและภายนอกประเทศ อตัราภาษี วตัถุดิบ 

ทาํเลท่ีตั้งของภาคการผลิต การขนส่ง และค่าจา้งแรงงาน รวมทั้งการสนบัสนุนทางดา้นนโยบายของภาครัฐและ

เอกชนท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรมยานยนต ์และช้ินส่วนยานยนต,์ 2558: ออนไลน)์ 

 อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญักบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบนัมีมูลค่า

การส่งออกของสินคา้รถยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 635,699.00 ลา้น

บาท รองลงมาคือ สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอญัมณีและเคร่ืองประดบั ตามลาํดบั 

โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยประกอบไปด้วย 4 ผลิตภัณฑ์หลกั คือ รถยนต์นั่ง รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

รถจกัรยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก (คลงัขอ้มูล

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต,์ 2558: ออนไลน)์ 

 เม่ือพิจารณาถึงยอดจาํหน่ายรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ ปี 2553 - 2557 พบว่า ในปี 2554 เป็นปีท่ีเกิด

อุทกภัยคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลให้ยอดจาํหน่ายรถยนต์ลดลง ส่วนในปี 2555 - 2556 รัฐบาลมีนโยบาย

มาตรการรถคนัแรก ส่งผลใหเ้กิดอุปสงคม์ากผิดปกติ คือมียอดจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศสูงข้ึนถึงร้อยละ 80.42 ใน

ปี 2555 โดยนโยบายน้ีครอบคลุมถึง 2 ปี และในปี 2557 มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจโลก

ท่ีซบเซา เศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มท่ี ประกอบกบัหน้ีครัวเรือนสูง และราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า ส่งผลใหย้อด

จาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศลดลง แต่การส่งออกยงัคงขยายตวัอยู ่โดยในปีน้ีมียอดจาํหน่ายรถยนตร์วมทั้งในและ

ต่างประเทศจาํนวน 2,009,932 คนั ซ่ึงในปี 2557 มียอดจาํหน่ายรถยนตสู์งกวา่ในปี 2553 จาํนวน 313,720 คนั คิดเป็น

อตัราการขยายตัวร้อยละ 18.50 โดยปี 2553 เป็นปีท่ีมีเศรษฐกิจเป็นปกติและยอดจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนจากฐานการ

จาํหน่ายปี 2552 แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชจ่้ายเพ่ืออุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนจากการจาํหน่ายในต่างประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการบริโภคภายในประเทศมีการขยายตวัตามปกติ ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั (ศูนยส์ารสนเทศยาน

ยนต,์ 2558: ออนไลน)์ 

นอกจากน้ี เม่ือดูถึงกาํไรสุทธิของอุตสาหกรรมยานยนต ์พบว่าในช่วงปี 2555 - 2557 อตัรากาํไรสุทธิของ

อุตสาหกรรมลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา เศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มท่ีประกอบ

กบัหน้ีครัวเรือนสูง และราคาสินคา้เกษตรท่ีตกตํ่า ทาํให้ยอดจาํหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลง ส่งผลให้อตัรา

กาํไรลดลง แต่การส่งออกยงัขยายตวัอยู ่(ศูนยส์ารสนเทศยานยนต,์ 2558: ออนไลน)์ 

 จากปัญหาขา้งตน้ พบว่า อตัรากาํไรสุทธิตั้งแต่ปี 2553 - 2557 มีความผนัผวน โดยตํ่าสุดในปี 2554 และ

ปรับตวัเพ่ิมสูงสุดในปี 2555 และปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2557 ทาํให้ผูศึ้กษาเห็นถึงความสําคญัของ

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงจะช่วยทาํใหท้ราบถึง

http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_export1_1.asp?s_year=58&ss_ctr=406&s_detail=1
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_web_export1_1.asp?s_year=58&ss_ctr=554&s_detail=1
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ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อกาํไรของธุรกิจ เพ่ือท่ีจะไดเ้ตรียมรับมือกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที หรือเพ่ือเป็น

มาตรการในการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือใหธุ้รกิจทาํกาํไรท่ีสูงข้ึนได ้

 

คาํนิยามศัพท์ 

 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) หมายถึง ความสามารถของกิจการในการแสวงหารายได ้การ

บริหารทรัพยสิ์น และการควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งดา้นการผลิต การตลาด และการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายและ

การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆของกิจการ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะวดัโดยเลือกใชด้ว้ยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (Return on Total Assets: ROA) 

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets: ROA) หมายถึง การวดัความสามารถในการ

ทาํกาํไรของสินทรัพยร์วมทั้งหมดท่ีบริษทัใชด้าํเนินงาน 

 อัตราส่วนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Ratio: FAR) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงถึงการใชสิ้นทรัพยข์อง

บริษทัวา่บริษทัมีการนาํสินทรัพยถ์าวรไปใชใ้นการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด 

 อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของสินทรัพย์รวม (Total Debt to Total Assets Ratio: D/E) หมายถึง สดัส่วน

ของเงินลงทุนในสินทรัพยร์วมท่ีกิจการไดจ้ากการก่อหน้ี 

 ขนาดของบริษัท (Size of the Firm) จะพิจารณาขนาดของแต่ละบริษทั ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ย่อมจะมีความ

ไดเ้ปรียบกว่าธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งในดา้นเงินทุน ดา้นเทคนิค การจา้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถสูง และ

ไดเ้ปรียบในดา้นสภาพการแข่งขนัในตลาด 

 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio: IVT) หมายถึง อตัราส่วนของต้นทุน

ขายต่อสินคา้คงเหลือเฉล่ีย 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํมาใชอ้า้งอิงในการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

1.แนวคิดเกีย่วกบัความสามารถในการทํากาํไร 

ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) คือ ความสามารถในการก่อให้เกิดกาํไรขององค์กร การ

วิเคราะห์กาํไรนั้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรพิจารณาสาํหรับผูถื้อหุน้ถึงผลกาํไรท่ีจะไดรั้บซ่ึงอยูใ่นรูปเงินปันผล ทั้งน้ีกาํไร

ท่ีเพ่ิมข้ึนอาจสามารถอธิบายไดโ้ดยระดบัราคาในตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอนัจะนาํมาสู่ Capital Gain นอกจากนั้นกาํไรยงัมี

ความสาํคญัต่อเจา้หน้ีดว้ย เน่ืองจากกาํไรถือเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งหน่ึงสาํหรับใชใ้นการชาํระหน้ี รวมทั้งผูบ้ริหาร

เองกเ็ป็นผูใ้ชก้าํไรในการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รดว้ย (ศิรดา นวลประดิษฐ,์ 2547) 

ซ่ึงอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไร มีดงัน้ี 

1. อตัราการทาํกาํไรเบ้ืองตน้  

2. อตัราการทาํกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน  

3. อตัราการทาํกาํไรสุทธิ  
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4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (ROA : Return on Total Assets) หรือ อตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (ROI : Return on Investment)  

5. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ (ROE : Return on Equity Ratio)  

2.แนวคิดเกีย่วกบังบการเงิน 

 ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูบ้ริหาร นกัวิเคราะห์ ผูล้งทุน สถาบนัการเงิน และผูส้นใจโดยทัว่ไปนั้น 

จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากงบการเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ

เป็นอย่างยิ่ง เพราะงบการเงินเป็นรายงานผลประกอบการทางการเงินของกิจการ โดยจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ดงัท่ี

มีนกัวิชาการอธิบายความหมายของงบการเงินไวว้า่ “งบการเงินเป็นการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินท่ีมีแบบแผน เพ่ือ

แสดงฐานะการเงินและรายการทางบญัชีของกิจการ มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการซ่ึงเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ” (อภิชาต 

พงศสุ์พฒัน,์ 2548) ขอ้มูลสาํคญัต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของงบการเงินท่ีควรรู้จกั ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบ

กาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 การวเิคราะห์งบการเงนิ  

การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง “กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนั้นพร้อมทั้งนาํขอ้เท็จจริงดงักล่าวมาประกอบการ

ตดัสินใจต่อไป” (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2546) ดงันั้นการวิเคราะห์งบการเงินจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

กลัน่กรองกิจการเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกลงทุน รวมกิจการ หรือปล่อยสินเช่ือ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

พยากรณ์ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ท่ีมีต่อ

กิจการ เพ่ือใชใ้นการวินิจฉยัปัญหาการบริหารงาน การดาํเนินงานและปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงปัจจุบนัมีเคร่ืองมือสาํหรับใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินมากมาย 

เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงิน การวิเคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโนม้ 

การวเิคราะห์โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถประเมินฐานะทาง

การเงินและความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจไดดี้กว่าขอ้มูลตวัเลขท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน โดยอตัราส่วนทาง

การเงินคือ การนํารายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กันมาทําเป็นสัดส่วน

เปรียบเทียบกนั แลว้ทาํใหส้ามารถตีความหมายของงบการเงินนั้นไดม้ากข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 

2548) การจดัแบ่งประเภทอตัราส่วนทางการเงินย่อมข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค์

ในการบริหารการเงิน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแม่บทในการวิเคราะห์ดว้ยอตัราส่วน

ทางการเงิน คือ(เพชรี ขุมทรัพย์, 2546) อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัวทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหน้ี และอัตราส่วนวิเคราะห์

ความสามารถในการทาํกาํไร 

 การพิจารณาเลือกนาํอตัราส่วนทางการเงินมาวิเคราะห์นั้นไม่จาํเป็นตอ้งเลือกใชทุ้กอตัราส่วนทั้งหมด ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัเป้าหมายในการวิเคราะห์ และเป็นท่ีทราบกันดีว่าการวิเคราะห์โดยทัว่ไปมีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึง
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ความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ ทั้งน้ีเพราะกาํไรเป็นตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีดีตวัหน่ึงท่ีนิยม

ใชก้นั ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการใชอ้ตัราส่วนวิเคราะห์ความ สามารถในการทาํกาํไร เน่ืองจากนกั

ลงทุนและผูบ้ริหารมกัใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้เลือกใช้อัตราส่วนในการวัดความสามารถในการทํากําไรคือ อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) เป็นตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(Return on Total Assets / ROA) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Total Assets: ROA) คือ อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความ สามารถ

ของกิจการในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์องกิจการเพ่ือสร้างกาํไร อตัราส่วนน้ีถือเป็นการวดัประสิทธิภาพใน

การใชสิ้นทรัพยร์วมของกิจการ  

 เพชรี ขุมทรัพย ์และ อธิกา แรมวิโรจน์ (2549) กล่าวว่าอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมดสามารถ

เรียกอีกอยา่งไดว้า่ อตัราความสามารถในการหากาํไร (Earning Power) ซ่ึงถือวา่ เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยเป็นอตัราส่วนท่ีมีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ส่วน คือ อตัราส่วนกาํไรต่อยอดขาย 

(Profit Margin) และอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) จะเห็นไดว้่าอตัราส่วน

กาํไรสุทธิต่อยอดขายสุทธินั้นเป็นการวดัผลการดาํเนินงานว่ามีความสามารถในการหากาํไรจากยอดขายเพียงใด 

สาํหรับอตัราส่วนยอดขายสุทธิต่อสินทรัพยร์วมจะเป็นการวดัการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยท่ี์มีอยูว่า่ใชไ้ดม้ากนอ้ย

เพียงใดเช่นกนั โดยมีสูตรคาํนวณดงัน้ี 

 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม =  กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้  * 100  

สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

 

 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Total Assets: ROA) เป็นอตัราส่วนใน

การทาํกาํไรท่ีสาํคญั เป็นอตัราส่วนหน่ึงท่ีนกัลงทุนมกันิยมใชเ้พ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ พยากรณ์ หรือเป็นตวับ่งช้ีใน

การวดัความสามารถในดา้นต่างๆ และยงัเป็นอตัราส่วนท่ีครอบคลุมทั้งสินทรัพยท่ี์เป็นเงินกูย้ืมและในส่วนของผูถื้อ

หุน้อีกดว้ย เพราะฉะนั้นผูศึ้กษาจึงเลือกใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเป็นอตัราวดัความสามารถในการทาํ

กาํไร 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยประชากรท่ีศึกษาคือ บริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์จาํนวน 15 บริษทัในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 

ถึงปี พ.ศ.2557 เป็นจาํนวน 20 ไตรมาส สาํหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงผูศึ้กษาได้

รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงิน รายงานประจาํปี รวมถึงเอกสารต่างๆจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (www.set.or.th และ www.setsmart.com) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาจะใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
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(Multiple Regression Analysis) โดยนาํขอ้มูลทางการเงินมาสร้างแบบจาํลองเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

อิสระกบัตวัแปรตามโดยสร้างสมการถดถอยเชิงพหุ  

 

ผลการศึกษา 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางบญัชี และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติคือ การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ซ่ึงผลจากการศึกษาแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม

กบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร 

ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความถดถอย 
t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 6.594 0.788 0.432 

อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวร (FAR) 0.021 0.783 0.434 

โครงสร้างเงินทุน (CS) -15.644 -8.461 0.000 

ขนาดของบริษทั (SIZE) 0.674 1.224 0.222 

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (IVT) -0.091 -0.824 0.410 

ปี (YEAR) -0.379 -0.540 0.589 

R2 F Sig. 

0.203 14.975 0.000 

 

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่าสถิติทดสอบ F เท่ากบั 

14.975 หรือระดบันัยสําคญัท่ีคาํนวณได ้(Sig.) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบัของความมีนัยสําคญัท่ีมีการ

กาํหนดไว ้(α) คือ 0.05 จึงทาํการปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่หมายความว่ามีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อย่างมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% นอกจากน้ีตวั

แปรอิสระยงัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ดถึ้งร้อยละ 20.30 (R Square = 

0.203) ส่วนอีกร้อยละ 79.70 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาทาํการพิจารณา  

หลงัจากนั้นทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test ซ่ึงจากตารางท่ี 15 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วม มีเพียงปัจจยัเดียว คือ โครงสร้างเงินทุน (CS) ส่วนปัจจยัท่ีเหลือพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม ซ่ึงโครงสร้างเงินทุน (CS) มีค่าสถิติทดสอบ t-test เท่ากบั -8.461 หรือระดบัความมี

นยัสาํคญัท่ีคาํนวณได ้(Sig.) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบัของความมีนยัสาํคญัท่ีมีการกาํหนดไว ้(α) คือ 0.05 

จึงทาํการปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่หมายความว่าโครงสร้างเงินทุน (CS) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติโดยทิศทางของความสัมพนัธ์สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิ
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ถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวัท่ีคาํนวณได ้ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์การถดถอยสามารถสร้างสมการพยากรณ์

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมไดด้งัน้ี  

 

  ROA   = 6.594 – 8.461CS 

 โดย 

 ROA  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

 CS = โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย) 

 จากสมการดงักล่าวสามารถอธิบายทิศทางของความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุน โดยโครงสร้างเงินทุน 

(อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม กล่าวคือ หากโครงสร้างเงินทุนเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํให้อตัราผลตอบจากสินทรัพยร์วมลดลง 8.461 

หน่วย  

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดว้่า โครงสร้างเงินทุน (หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม) เป็นปัจจยัเดียวท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไร โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ หากโครงสร้าง

เงินทุนเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรลดลง ขณะเดียวกนัหากโครงสร้างเงินทุนลดลงก็จะส่งผล

ใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมข้ึน ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราส่วนสินทรัพยถ์าวร (FAR) ขนาด

ของบริษทั (SIZE) อตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (IVT) และ ปี (YEAR) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการทาํกาํไรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนยอดขาย (SALE) ไม่สามารถนาํมา

อธิบายความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรได ้ซ่ึงอาจจะเกิดมาจากการศึกษาท่ีต่างอุตสาหกรรมกนักบั

งานวิจยัอ่ืนๆ ประกอบกบัในช่วงเวลาท่ีศึกษานั้นประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภยั ปัญหาเศรษฐกิจโลกซบเซา 

เศรษฐกิจไทยไม่ฟ้ืนตวัเต็มท่ี ปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ีสูง (ศูนยส์ารสนเทศยานยนต์, 2558) ซ่ึงทาํให้ตวัเลขท่ีนาํมา

คาํนวณเกิดความผนัผวน โดยผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหาร เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบ

ในการตดัสินใจ วางแผน ปรับปรุงผลการดาํเนินงาน หรือกาํหนดกลยทุธ์ เพ่ือทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการทาํ

กาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัเป็นประโยชนต่์อนกัลงทุนท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุน

อีกดว้ย 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาล 

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วธีิ CAPM 

The analysis yield and risk of securities sector hospitals. 

Registered in the Stock Exchange of Thailand by using the CAPM. 

ณฐัธิดา จันทร์ทอง1และ ดร.ลลติา หงษ์รัตนวงษ์2 

Nattida Juntong and Ph.D. Lalita Hongrattanawong 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล 

โดยใชแ้บบจาํลองประเมินราคาหลกัทรัพย ์โดยการศึกษาพบวา่ 1. การศึกษาอตัราความเส่ียงหรือการเปล่ียนแปลง

ของหลกัทรัพย ์พบวา่หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงพยาบาลหลกัทรัพย ์ทั้ง 15 หลกัทรัพย ์มีค่า (β) เป็นบวกแสดงวา่

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 2. การอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลทั้ง 15 

หลกัทรัพย ์มีค่า (α) > 0 แสดงวา่อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ระดบัดุลยภาพ มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

 

คาํสาํคัญ:ธุรกิจโรงพยาบาล,หลกัทรัพย์ , แบบจาํลองประเมินราคาหลกัทรัพย์ 

 

Abstract 

This study is aimed at. The rate of return and risk of securities Helth. Registered in the Stock Exchange of 

Thailand, by (CAMP) the study. 1. The rate risk or changes in securities. The securities sector Helth securities 

with the positive beta means that the yield of securities changed in line with the rate of return on the stock market. 

securities  reactively (Defensive Stock). 2. The rate of return in excess of 15 hospitals are alpha> 0, which 

indicates that the rate of return is higher than the equilibrium level. Stock prices are lower than they should be. 

(Undervalued) 

 

Keywords: Helth , securities, CAMP,  
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1. บทนํา 

             การลงทุนเพ่ือใหเ้กิดกระแสเงินสด นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน (Financial 

Assets) ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ตราสารหน้ี ตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในอนาคต

และสร้างกาํไรโดยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ี ใน

การออกหลกัทรัพยใ์หก้บันกัลงทุนเขา้มามีส่วนร่วมในการถือครองหลกัทรัพยแ์ละรับผลตอบแทนจากการลงทุน

หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยมี์กลุ่มอุตสาหกรรมและหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลายกลุ่มธุรกิจใหน้กัลงทุนเลือกลงทุนตามความสนใจ และหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหน่ึงใน

ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีน่าสนใจนาํมาศึกษา เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงและเป็นหน่ึง

ในธุรกิจทาํกาํไรสูงและมีแนวโนม้เติบโตมากเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาํส่วนใหญ่ไดมี้การ

ขยายและมีการควบรวมกิจการซ่ึงแต่เดิมเป็นการควบรวมโรงพยาบาลในเครือเดียวกนัระหว่างโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ในกรุงเทพมหานครแต่ในปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชนเร่ิมมีการขยายการควบรวมออกไปยงัโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ในภูมิภาคเดียวกนัเพ่ิมมากข้ึนไวเ้พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีมี

แนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

          การวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหุน้กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Market : CAPM) เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินราคาหลกัทรัพยผ์ลตอบแทนและความเส่ียงของหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจโรงพยาบาล  

ขอบเขตของการศึกษา 

        ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหุน้กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มโรงพยาบาล จาํนวน 15 บริษทั โดยความถ่ีของขอ้มูลเป็น

เดือนและเลือกทาํการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธนัวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 112 สปัดาห์ ไดแ้ก่ 

1.   AHC : บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) 

2.   BCH : บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)   

3.   BDMS : บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั(มหาชน) 

4.   BH : บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน)  

5.   CHG : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จาํกดั (มหาชน) 

6.   CMR : บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  

7.   KDH : บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  

8.   M-CHAI : บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน)   
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9.   NEW : บริษทั วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  

10.  NTV : บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จาํกดั (มหาชน)  

11.  RAM : บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

12.  SKR : บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  

13.  SVH : บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน)  

14.  VIBHA : บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  

15.  VIH : บริษทั ศรีวิชยัเวชวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน)  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคิดการลงทุน 

        แนวคิดการลงทุน  การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกเพ่ือสร้างความมัน่คงให้เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ไดแ้ก่ การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือตราสารประเภทต่างๆ หรือดว้ยวิธีอ่ืน เพ่ือหวงัใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจาการลงทุน

และใหห้ลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงข้ึน เพ่ือใหคุ้ม้กบัตน้ทุนและค่าเสียโอกาส ท่ีเกิดจากภาสะเงินเฟ้อเพ่ือชดเชยความเส่ียง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตลอดช่วงเวลาท่ีลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,ศูนยส่์งเสริมพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2552) 

     2.2  ทฤษฏีอตัราผลตอบแทน 

        ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ ท่ีแสดงในรูปแบบร้อยละ ซ่ึงเปรียบเทียบเงินลงทุนต้นงวดและ

ส่วนมากจะคิดเป็นระยะเวลา 1 ปี จะเรียกวา่ อตัราผลตอบแทน เป็นตวับอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บในงวด

ของระยะเวลาการลงทุนนั้น จิรัตน ์สงัขแ์กว้ (2545) 

        จุดประสงค์หลกัในการลงทุน คือ การสร้างอตัราผลตอบแทนให้สูงข้ึน การตดัสินใจลงทุนในตราสารทาง

การเงินอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทเป็นส่ิงสําคญัท่ีผูล้งทุนตอ้งตระหนัก นอกเหนือจากการ

พิจารณาดา้นปัจจยัความเส่ียง ระยะเวลาในการลงทุน และการกระจายการลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยหุ์้นสามญั ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ เงินปันผลและส่วนต่างของราคา การคาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บนั้น สามารถคาํนวณอตัราผลตอบแทนแบบรายปี รายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ทิชากร จกัรคราม 

(2554)  การคาํนวณอตัราผลตอบแทนเป็นดงัน้ี 

 

Ri   =  Ln � Pit
Pit−1

� × 100  

 

3.  แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

 

        ความเส่ียงจากการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการเลือกลงทุน หมายถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน หรือ 

สูญเสียเงินลงทุนหรือขาดทุนนัน่เอง และโอกาสการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจาก

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัถา้ความเบ่ียงเบนของรายไดสู้งหมายถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างจาก

ท่ีคาดหวงัไวสู้งความเส่ียงกสู็งเช่นกนั สิริวรรณ โฉมจาํรูญ (2548)        
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4.  แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

        ทฤษฏีแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) ซ่ึง Willaim F. Sharpe (1964), 

Lintner (1965) และ Mossin (1966)ได้พัฒนาแนวคิดมาจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์ (Markowitz 

Portfolio Theory) เพ่ืออธิบายการประเมินอตัราผลตอบแทนหรือราคาหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้น แบบจาํลอง 

CAPM แนวคิดไดก้ล่าวว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในการลงทุนควรข้ึนอยู่กบัความเส่ียงของการลงทุน ทฤษฏีน้ีจะ

พิจารณาว่าการลงทุนท่ีมีความเส่ียงใดๆนั้นควรจะไดรั้บผลตอบแทนอย่างนอ้ย คือ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียง (Risk free Rate) บวกกับ ส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk Premium) และแสดงดว้ยค่า

สมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) (William F.Sharpe,1965) สามารถแสดงดว้ยสมการดั้งน้ี 

 

   E(Ri)   =   Rf  +  [E(Rm – Rf)]βi 

 

        E(Ri)  =  อตัราผลตอบแทนท่ีของหลกัทรัพย ์i  

        Rf      =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

        E(Rm) =  อตัราผลตอบแทนของตลาด 

        βI       =  ค่าเบตา้หรือค่าสมัประสิทธ์ิแสดงความเส่ียงท่ีเป็นระบบของสินทรัพย ์i 

5.  Characteristic Line 

        เป็นเส้นท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หน่ึงกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยท่ีค่าความชนัของเส้น Characteristic Line คือ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) ซ่ึง

แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

เปล่ียนไป 1 หน่วยเม่ือนาํขอ้มูลอตัราผลผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงกบัขอ้มูลอตัราผลตอบแทน

ของตลาดหลกัทรัพย ์

        การคาํนวณหาค่าเบตา้ (β) โดยใช ้Characteristic Line อาจใชข้อ้มูลส่วนชดเชยความเส่ียงได ้มีสมการดงัน้ี 

           Ri = Rf + [ Rm - R f ]βi 

        เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความส่ียง (Rf) หกัออกทั้งสองขา้ง สมการCharacteristic Line จะ

อยูใ่นรูปของส่วนชดเชยความเส่ียง 

[ Ri - R f ] = [ R f - R f ] + [ Rm - R f ]βi 

        แบบจาํลอง CAPM หรือสมการ SML มีความสําคญัต่อการประเมินราคาหลกัทรัพย ์โดยในภาวะดุลยภาพ 

หลกัทรัพย ์แต่ละหลกัทรัพยจ์ะแสดงอตัราผลตอบแทนแทน ณ เส้น SML ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการไดรั้บจากหลกัทรัพย ์i ( E( Ri )) จะเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการไดรั้บ จากตลาดหลกัทรัพย ์[E ( Rm 

)] แต่ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการไดรั้บจากหลกัทรัพย ์i [E( Ri )] นั้นไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการไดรั้บ

จากตลาดหลกัทรัพย ์[E ( Rm )]  
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3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจโรงพยาบาลท่ีซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชร้าคาปรับปรุง

จากการแตกหุน้และจ่ายเงินปันผลแลว้ (Adjusted price) ใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยเ์ป็นรายเดือนนาํขอ้มูลมา

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET SMART) โดยทาํการศึกษาหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมด จาํนวน 15 หลกัทรัพย ์ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธนัวาคม 

2558 ระยะเวลารวม 112 เดือน และนาํอตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปีเฉล่ียรายเดือนนาํขอ้มูลมาจากขอ้มูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 - ธนัวาคม 2558 แทนตวัแปรของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียง 

ตัวแปรในการวจัิย 

 ตวัแปรอสิระ 

         -  อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 – ธันวาคม 2558 นาํขอ้มูลจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแทนอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง Risk free rate (Rf)  

        -  ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ Beta (β) 

        -  ส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด Risk Premium rate [E(Rm-Rf)] 

        -  ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) แสดงดุลยภาพของอตัราผลอบแทน (Rf –Rf) 

ตวัแปรตาม  

        -  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์E(Ri)-(Rf) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

                1. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Rm)  โดยนําราคา

หลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํมาคาํนวณหาค่าของ อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยร์ายเดือน (Rm) มีวิธีการคาํนวณดงัน้ี 

Rm  =  Ln � Pmt
Pmt−1

� × 100 

        Rmt = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

        Pmt = ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลาเดือน T 

        Pmt–1= ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เวลาเดือน T-1  

        2.  คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพยก์ลุ่มโรงพยาบาลรายหลกัทรัพย ์(Ri)  หมายถึง การนาํ

ราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์เป็นราคา Adjusted Price ของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มโรงพยาบาล เพ่ือคาํนวณหาอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์มีวิธีการคาํนวณดงัน้ี 
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 Ri   =  Ln � Pit
Pit−1

� × 100  

        Rit  =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

        Pit  =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ เวลาเดือน T-1 

        Pit–1 =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ เวลาเดือน T  

        3.  คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนรายเดือนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (Rf)  นาํขอ้มูลมาจาก ธนาคาร

แห่งประเทศไทย อตัราตัว๋เงินคลงัรัฐบาล 1 ปี เป็นตวัแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง อตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ี 

1.50% ต่อปี อา้งอิงขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

        4.  วิเคราะห์ค่า สถิติเชิงพรรณนา  วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอตัราผลตอบแทนของธุรกิจโรงพยาบาลและแต่

ละหลกัทรัพยจ์ากโปรแกรมเศรษฐมิติในสติเชิงพรรณนาของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่า

เ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า Jerque Bera  ค่า 

Probability  

        5.  ประเมินค่าสมการถดถอย (Linear Regression) โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM  ประมาณค่าสมการถอดถอยเชิง

เส้น เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยโ์รงพยาบาลโดยใช้

แบบจาํลอง (CAPM) Capital Asset Pricing Model ใชแ้สดงถึงความสัมพนัธ์ ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

และความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ค่าเบตา้เป็นตวัวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

(Ri – Rf)  =  α + βi (Rm – Rf) 

        Ri = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

        Rm = อตัราผลตอบแทนของตลาด 

        Rf = อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

        βi = ค่าสมัประสิทธ์ิความเส่ียงของหลกัทรัพย ์i 

        จากแบบจาํลอง CAPM หรือสมการเส้น SML สามารถใชอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินจากอตัราผลตอบแทนท่ี

ไม่มีความเส่ียงหรือส่วนชดเชยความเส่ียง (Ri – Rf) แทนขอ้มูลของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัใน

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Ri) โดยการนาํอตัราผลตอบทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) ลบออกในสมการทั้ง 2 ขา้ง จะ

ไดส้มการรูปแบบดงัน้ี 

 

(Ri – Rf)  =  (Rf – Rf)  + βi (Rm – Rf) 

 

        ซ่ึงจะไดเ้สน้ SML ในรูปแบบของส่วนชดเชยความเส่ียง สามารถเขียนในรูปแบบสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

Yi  =  αI + βI (Xi) 
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        Yi  =  (Ri – Rf)  คือ ส่วนชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพย ์i 

        Xi   =  (Rm – Rf)  คือ ส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์ 

        α  =  (Rf – Rf)คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีแสดงดุลยภาพของอตัราผลอบแทน 

 

        การวิเคราะห์ค่าแอลฟ่า (αi) วา่มีอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน

ตอ้งการลงทุน (Undervalued) หรือมีอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่าจะไดรั้บตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน

ตอ้งการลงทุน (Overvalued) เม่ือเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย ์

        หากมีค่าแอลฟ่า αI = 1 หมายถึงหลกัทรัพยใ์หผ้ลตอบแทนท่ีระดบัดุลยภาพ แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราผลตอบแทน

ท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการลงทุน  

        หากมีค่าแอลฟ่า αi มากกว่า 0  หมายถึง หลกัทรัพยน์ั้นท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่าจะไดรั้บสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการลงทุนแสดงให้เห็นว่าราคาของหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นมีราคาตํ่ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม (Undervalued)  

        หากมีค่าแอลฟ่า αi นอ้ยกว่า 0  หมายถึง หลกัทรัพยน์ั้นท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่าจะไดรั้บตํ่ากว่า

กว่าอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการลงทุนแสดงใหเ้ห็นว่าราคาของหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นมีราคาสูงกว่าราคาท่ี

เหมาะสม (Overvalued)  

        การวิเคราะห์ค่าเบต้า (βi) ว่ามีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนของการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (Aggressive stock) หรือมีการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงนอ้ยกกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของตลาดหลักทรัพย์ (Defensive Stock) เม่ือเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ การเปล่ียนของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์โดยท่ี ค่า βI มีค่าเป็นบวก (+) แปลว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และหากค่า βI มีค่าเป็นลบ (-) แปลวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

        หากมีค่าค่าเบตา้ βI เท่ากบั 1 หมาถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง

เท่ากบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

        หากมีค่าค่าเบตา้ βi  มากกวา่ 1 หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง

มากกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์จดัว่าเป็น เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive 

stock) 
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        หากมีค่าเบตา้ βi นอ้ยกว่า 1 หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง

น้อยกกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์จดัว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive 

Stock) 

        6.  ทดสอบค่าอตัสหสัมพนัธ์คลาดเคล่ือน (Autocorrelation)  ทดสอบปัญหาเร่ืองอตั-สหสัมพนัธ์คลาดเคล่ือน 

(Autocorrelation) ของค่าความคลาดเคล่ือน พิจารณาจาก Breusch-Godfrey test ทดสอบโดย พิจารณาจากค่า Prob. 

ในการทดสอบ ระดบันยัยะสาํคญัท่ี 5% ตั้งสมติฐานดงัน้ี 

H0  :  αI =  0 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาด(No Autocorrelation) 

H1  :  αI ≠ 0 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาด(Autocorrelation) 

        7.  ทดสอบค่าความแปรปรวนของค่าความคาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity)   ทดสอบปัญหาความ

แปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) พิจารณาจาก White Heteroskedasticity  ใชแ้บบมี 

Cross-Term ทดสอบโดยพิจารณาจากค่า Prob. ในการทดสอบ ระดบันยัยะสาํคญัท่ี 5%ตั้งสมติฐานดงัน้ี 

H0  :  βI =  0 ความเส่ียงของหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างจากความเส่ียงของตลาด  (No Heteroskedasticity) 

H1  :  βI ≠ 0 ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ตกต่างจากความเส่ียงของตลาด (Heteroskedasticity) 

        8.  แกปั้ญหาหลกัทรัพยท่ี์พบปัญหาเร่ือง Error trem (Autocorrelation) และ(Heteroskedasticity) หากพบปัญหา

เร่ืองอตัสหสมัพนัธ์คาดเคล่ือน (Autocorrelation) การแก ้ปัญหา Error term มีความสมัพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) 

HAC (Newey-West) Correction standard error 

         หากปัญหาความแปรปรวนคาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) แกปั้ญหาโดย White Heteroskedasticity-

Consistent Standard Error & Covariance  

        หากพบปัญหาทั้ง Error term มีความสัมพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) และ Error term มีความแปรปรวนไม่

คงท่ี (Heteroskedasticity) ทาํการแกปั้ญหาโดยใช ้HAC (Newey-West) Correction standard error 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

1.  การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยท์ั้งหมด เร่ิมทาํการศึกษา ตั้งแต่ มกราคม 2549 – 

ธันวาคม 2558 รวมทั้งส้ิน 112 เดือน ยกเวน้หลกัทรัพย ์CHG เร่ิมทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ีเดือน พฤษภาคม 2556 – 

ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 33 เดือน และทรัพย์ VIH  พฤษภาคม 2555 – ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 45 

เน่ืองจากเพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลของหลกัทรัพย ์CHG และหลกัทรัพย ์

VIH ต่างกบัหลกัทรัพยอ่ื์น  

        2.  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ทุกหลกัทรัพย์ ได้ค่าเบต้า (β) < 1 และมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ทั้ ง 15 

หลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกับผลการวิเคราะห์ของ วรวิทย ์ ภู่ภสัสร (2552) ไดท้าํการศึกษา การเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์ยกเวน้หลกัทรัพย ์โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM ไดค่้าเบตา้เป็นบวก และ ไดค่้าเบตา้ (β) < 

1 ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั้น มีค่าความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด จดัเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) และมีค่า

เบตา้เป็นบวกหมายถึงค่าความแปรปรวนไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาด  

        3.  ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ทุกหลกัทรัพย ์ไดค่้าแอลฟ่า (α) >  0 หมายความว่า ทั้ง 15 หลกัทรัพย ์ของกลุ่ม

ธุรกิจโรงพยาบาลนั้น มีราคาท่ีตํ่ากว่าดุลยภาพ (Under Value) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  งานวิจัยของ  ศศิธร กาญจนา

ประเสริฐ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAMP และการ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารทุกตวั ท่ีไดค่้าแอลฟ่า (α) >  0 (ยกเวน้หลกัทรัพย ์TRUE มีค่าแอลฟ่ามากกวา่ 0 ) แสดงวา่ หลกัทรัพย ์

กลุ่มธุรกิจการแพทย ์และหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาท่ีตํ่ากว่าดุลยภาพ (Under Value) เป็นราคา

เหมาะสมแก่การลงทุนเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีดีควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น  

5.  สรุปผลการศึกษา 

1.  การศึกษาอตัราผลตอบแทนโดยใชข้อ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET INDEX) และราคาปิดของหลกัทรัพยร์าย 

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนสูงสุดคือ CHG มีอตัราผลตอบแทนกบั และหลกัทรัพย ์ACH มีอตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนตํ่าสุด 

 2.  การศึกษาอตัราความเส่ียงหรือการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์ชแ้บบจาํลอง CAPM พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่า

เบตา้ (β) มากท่ีสุดคือ BDMS และหลกัทรัพยท่ี์มาค่าเบตา้ (β) ตํ่าสุดคือ NEW โดยท่ีหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงพยาบาลหลกัทรัพย ์ทั้ง 15 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ACH BCH BDMS BH CHG CMR KDH M-CHAI NEW NTV 

RAM SVH SKR VIBHA VIH และอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Health) มีค่าเบต้า (β) < 1จัดว่าเป็น

หลกัทรัพยเ์ชิงรับ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงน้อยกกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ มีค่าเบตา้ (β) เป็นบวกแสดงวา่อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์จดัว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ 

(Defensive Stock) 

3.  การอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลทั้ง 15 หลกัทรัพย ์ACH BH BCH CHG 

CMR KDH NEW NTV RAM SRK SVH VIBHA VIH และ อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Helth) มีค่าแอล

ฟ่า (α) > 0 ซ่ึงแสดงวา่อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ระดบัดุลยภาพ หลกัทรัพยมี์ราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

หรือหลกัทรัพยน์ั้นมีราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาท่ีเหมาะสม 

        4.  การศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใชแ้บบจาํลองประเมินราคาวิธี CAPM หลกัทรัพยท่ี์มี

อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสูง คือ หลกัทรัพย ์BDMS, CHG และหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเหมาะสมท่ีตํ่า 
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คือ หลกัทรัพย์ NEW ผลท่ีได้มีความสอดคลอ้งกันกับทฤษฏี กล่าวคือหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงจะให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสูงและหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตํ่า  

        ในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นผูล้งทุนควรพิจารณาถึงความเส่ียงหรือความแปรปรวนท่ียอมรับไดข้อง

นกัลงทุน โดยพิจารณาจาก ค่าเบตา้ (β) < 1 คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความแปรปรวนหรือความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด จดัวา่

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) หรือ ค่าเบตา้ (β) > 1 คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความแปรปรวนหรือความเส่ียง

มากกวา่ตลาดจดัเป็น หลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) 

 

        ขอ้เสนอแนะ  

        1.  การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการใชท้ฤษฏีแบบจาํลอง CAPM จากการผลการศึกษาในคร้ัง

น้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณอยา่งเดียวเพราะฉะนั้นการศึกษาควรดูปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ยเช่น การวิเคราะห์สภาพ

ทางเศรษฐกิจ สภาวะเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย GDP หรือแมแ้ต่งบการเงินบริษทั นโยบายของผูบ้ริหาร และแนวโนม้

โครงสร้างอุตสาหกรรม นโยบายของรัฐท่ีมีต่ออุตสาหกรรมแต่และกุ่มธุรกิจดว้ย เพ่ือประกอบการตดัสินใจของนกั

ลงทุน 

        2.  การวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฏีแบบจาํลอง CAPM พิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และไม่เลือกพิจารณา

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ รวมถึงตวัแปรของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงแทจ้ริงตอ้งพิจาณาอตัราเงิน

เฟ้อท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยและหากนาํปัจจยัของอตัราเงินเฟ้อมาศึกษาร่วมดว้ยก็จะทาํให้ส่วนชดเชยความเส่ียงท่ีไดมี้ค่า

เปล่ียนแปลง ทาํใหก้ารพิจารณาดุลยภาพของอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกจ็ะเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกนั    

        3.  การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามทฤษฏี CAPM ผลการวิเคราะห์ท่ีไดใ้นคร้ังน้ีผูศึ้กษาไม่ไดอ้ตัราเงินเฟ้อมา

วิเคราะห์ร่วมดว้ยหากนาํอตัราเงินเฟ้อมาวิเคราะห์ร่วมอาจจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเปล่ียนแปลง 

        4.  การศึกษาคร้ังน้ี พิจารณาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยใชค่้าสมั-ประสิทธิเบตา้ (β) เป็น

ดชันีในการช้ีวดัระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนไดย้่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ทุกหลกัทรัพยท์ั้งหมด 15 หลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล มีราคาหลกัทรัพยต์ํ่ากว่าท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) เพราะในอนาคตเม่ือราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวสูงข้ึนผลตอบแทนก็จะลดลงเขา้สู่ระดบั

เดียวกบัผลตอบแทนตลาด ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรซ้ือหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนสามารถพิจารณาค่าความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพยค์วบคู่กนัไปกบัขอ้มูล ข่าวสาร ต่างๆ เช่น ขอ้มูลสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาด

หลกัทรัพย ์เพ่ือใหไ้ดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ผลประโยชนพ์นกังานซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัไม่สามารถเล่ียงได ้เน่ืองจากถูกกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบั

ท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้มา ทั้งผลประโยชนร์ะยะสั้นและ

ผลประโยชน์ระยะยาวดงันั้นการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของกิจการเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานจึง

เป็นรายการซ่ึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 กาํหนดใหมี้การอธิบายลกัษณะของโครงการผลประโยชน์และความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดใหมี้การอธิบายและระบุจาํนวนในงบการเงินท่ีเกิดจากโครงการผลประโยชน์ทั้งให้มี

การอธิบายผลกระทบของโครงการผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึนกบัจาํนวนเงินและระยะเวลาและความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ2

3   การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาลกัษณะการเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชนพ์นกังาน จากการ

ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประสิทธิภาพการทาํงานพบว่ามีผลมาจากแรงจูงใจในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ

ประเภทต่าง ๆ  ผูท้าํงานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้ งภายในและภายนอกซ่ึงหากได้รับการ

ตอบสนองแลว้ย่อมหมายถึงการทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงการตอบสนองความตอ้งการไดแ้ก่รายได ้หรือ

ค่าตอบแทน ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงานสภาพแวดแวดลม้ทางกายภาพตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานการรักษา

ระเบียบวินยัในการทาํงานตอ้งเช่ือถือได ้โดยศึกษาจากขอ้มูลในรายงานประจาํปีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประไทยนาํมาเปรียบเทียบยอ้ยหลงั 5 ปี จากขอ้มูลงบการเงินปี 2554- 2557 จาํนวนทั้งส้ิน 549 บริษทั

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมว่ามีการปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหรือไม่อย่างไรและมีความสัมพนัธ์กบัผล

การดาํเนินงานหรือไม่ เน่ืองจากกิจการยงัคงดาํรงอยู่แมพ้นักงานจะพลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้ออกในกิจการ 

สาํหรับพนกังานท่ีมีความสุขในการทาํงานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูป่ฏิบติังานจนเกษียณอายุมีความหวงัวา่จะ

ไดรั้บผลตอบแทนจากประสิทธิภาพการทาํงานของตนท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ตรียมความพร้อมของกิจการเป็นการตอบ

แทนความอุตสาหะท่ีพนกังานขยนัหมัน่เพียรจดัใหมี้แผนผลประโยชน์พนกังานเพ่ือดูแลการสะสมเงินเขา้กองทุน

หรือการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เพ่ือใหเ้งินนั้นงอกเงยไดด้อกผล เม่ือถึงคราวพนกังานออกจากงานเพราะเกษียณอายุ

หรือเลิกจา้งจะไดน้าํเงินไปใชจ่้ายในยามชรา และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสําหรับการนาํเสนอการเปิดเผย

3 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. (2557).  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน. หน้า 47 
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ขอ้มูลของเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานในกลุ่มธุรกิจกิจการขาดกลางและขนาดเลก็ต่อไป เพ่ือใหส้ามารถปรับตวั

ได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นสากลและยัง่ยืนในระยะยาวต่อไป 

 คาํสาํคัญ: ผลประโยชน์พนักงาน 1, การเปิดเผยข้อมลู 2 

 

Abstract 

This study aimed to investigate compliance with accounting standards and disclosures about employee benefits, 

which are subject to compliance that cannot be avoided. As defined in Accounting Standard No. 19 Employee 

Benefits Effective from January 1, 2011 onwards, the short-term benefits and long-term benefits, the presentation 

and disclosures of the Company regarding employee benefits such as the Accounting Standard No. 19 requires 

companies to describe the characteristics of benefit plans and the risks. It also requires a description and specifies 

the amount of employees’ benefits in the financial statements and explains the impact of interest that may arise with 

the amount and the timing and uncertainty of future cash flows of the Company. Thus, this study aims to investigate 

the disclosure of employee benefits. Review of the literature about the performance resulting the incentive benefits 

from different types of work that meets both internal and external are also considered as focus of the study. This 

includes working effectively to meet the needs of companies’ incomes or profits. The focus of the study is also 

involved in compensation and security conditions in the work environment including physical positions to maintain 

discipline in the operations. This study will collect data from annual reports of Thai-listed companies on the Stock 

Exchange of Thailand. Financial statements incorporated in annual reports (2011-2015) of 549 companies across 

all industries will be targeted for investigation in relation to both income and long-term benefits of employees. Data 

collection will be aimed to seek the employees’ loyalty and happiness while working with companies those making 

higher profits until the retirements. Thai-listed companies providing compensations for their employees after retried 

will be observed when employees are out of work due to retirement or termination of employment. This study 

expects that the results will provide small and medium enterprises (SMEs) in Thailand with a way to appropriately 

report employee’s benefits both short and long term thus ensuring reporting practices creates long-term 

sustainability.  

Keywords: employee benefits 1, disclosures 2 
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1. บทนํา 

คาํว่าผลประโยชน์พนกังานซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกบัคาํว่าบาํเหน็ดบาํนาญแต่เป็นวิธีการท่ี

ผกูมดัธุรกิจไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดทั้งกิจการขนาดเลก็ขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่โดยผลของกฎหมาย สญัญา

หรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ กบัพนกังานหรือตวัแทนของพนกังานหรือผูกมดัตามภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีมีพ้ืนฐานจาก

แนวปฏิบติัของธุรกิจ ประเพณีหรือความประสงคท่ี์จะปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการท่ีจะจ่ายหรือใหผ้ลประโยชน์

อ่ืนๆ แก่พนกังานในระหว่างการจา้งงานหรือเม่ือส้ินสุดการจา้งงานการจ่ายดงักล่าวถือเป็นผลประโยชน์พนักงาน

รวมถึง การให้ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานหรือผลประโยชน์หลงัออกจากงานอ่ืนเพ่ิมเติม ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มผา่นโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน  เงินเดือนท่ีจ่ายจนกระทัง่ส้ินสุดระยะเวลาท่ีกาํหนด หากพนกังาน

ไม่ไดใ้หบ้ริการท่ีใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือกิจการอีกต่อไป  นอกจากน้ีผลประโยชน์พนกังานยงัหมายรวมถึง

ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีพนกังานไดรั้บเช่นค่าเช่าบา้น ค่ารักษาพยาบาล ค่าสวสัดิการต่าง ๆ สาํหรับนกับญัชีตอ้งทาํความ

เขา้ใจกบัเร่ืองของผลประโยชน์พนกังานเน่ืองจากมาตรฐานฉบบัท่ี 19  เร่ืองผลประโยชน์พนกังานมีผลบงัคบัใช้

วนัท่ี 1 มกราคม 2554  ในส่วนท่ีว่ากิจการจะตอ้งรับรู้รายการเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเป็นสินทรัพยห์รือหน้ี

อย่างไรใน การวดัมูลค่ารวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์พกังานตอ้งทาํอย่างไร จากภาระผูกพนัท่ี

กิจการจะตอ้งรับรู้ตามเง่ือนไขของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2554) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน หรือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบั ท่ี 24 (ปรับปรุง 2554) เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2554) 

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง

ผลประโยชน์พนักงาน มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ทั้ งผลประโยชน์ระยะสั้ นและ

ผลประโยชน์ระยะยาวดังนั้นการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของกิจการ  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ผลประโยชนพ์นกังานมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 กาํหนดใหมี้การอธิบายลกัษณะของโครงการผลประโยชน์และ

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดใหมี้การอธิบายและระบุจาํนวนในงบการเงินท่ีเกิดจากโครงการผลประโยชน ์และ

กิจการไดมี้การอธิบายผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัจาํนวนเงินและระยะเวลาและความไม่

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการอย่างไร โครงการผลประโยชน์พนักงานมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานหรือไม่ การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชนพ์นกังาน เม่ือกิจการรับรู้ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง

กิจการอาจตอ้งพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานหรือโครงการผลประโยชน์อ่ืนของ

พนักงานดว้ย  เน่ืองจากกิจการยงัคงดาํรงอยู่แมพ้นักงานจะพลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้ออกในกิจการ สําหรับ

พนกังานท่ีมีความสุขในการทาํงานมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรอยู่ปฏิบติังานจนเกษียณอายุ การเตรียมความพร้อม

ของกิจการเป็นการตอบแทนความอุตสาหะท่ีพนกังานขยนัหมัน่เพียรจึงควรมีแผนผลประโยชน์พนกังานเพ่ือดูแล

การสะสมเงินเขา้กองทุนหรือการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เพ่ือใหเ้งินนั้นงอกเงยไดด้อกผล เม่ือถึงคราวพนกังานออก

จากงานเพราะเกษียณอายหุรือเลิกจา้งจะไดน้าํเงินไปใชท้าํทุนในยามชราหรือจนกวา่จะหางานใหม่ได ้

 

 

1.1 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการรายงานผลประโยชน์  
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                 พนกังานมาใชข้องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรฐานการบญัชี          

                 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2554) 

            2. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัทาํรายการเก่ียวกบัการรายงานผลประโยชน์พนกังานของบริษทัจด       

               ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรฐานการบญัชี   ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง   

                2554) ในงบแสดงฐานะทางการเงินทาํใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามสาํคญักบัการจดัการบญัชีเก่ียวกบั     

                การรายงานผลประโยชน์ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับการนาํเสนอการเปิดเผยขอ้มูลของเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน

ในกลุ่มธุรกิจกิจการขาดกลางและขนาดเลก็ต่อไป เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นสากลและ

ยัง่ยืนในระยะยาวต่อไป 

 

 1.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

            สําหรับการศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์พนกังาน (มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

19) ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือการศึกษาขอ้มูลในรายงาน

ประจาํปีของกิจการในส่วนการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินซ่ึงแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานมีมาก

นอ้ยอย่างไรและมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานหรือไม่ จากแนวคิดเก่ียวกบัการผูกพนัต่อองคก์ร และแนวคิด

เก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานการใหผ้ลตอบแทนเป็นแรงจูงใจส่งผลใหมี้ความพึงพอใจซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพงาน  

ผูท้าํงานจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งภายในและภายนอกซ่ึงหากไดรั้บการตอบสนองแลว้ย่อม

หมายถึงการทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงการตอบสนองความตอ้งการไดแ้ก่รายได ้หรือค่าตอบแทน รวมถึง

ผลประโยชนข์องพนกังานระยะยาว 

 

 

 

1.3 สมมติฐานการวจัิย 

 

H1: การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์พนกังานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยมากมีความสาํพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานท่ีมีกาํไรสุทธิสูง 

H2: การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์พนกังานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยนอ้ยมีความสาํพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานท่ีมีกาํไรสุทธิตํ่า 

 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์พนกังาน 

- รายได/้ค่าตอบแทน 

- ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 

H1 & H2 
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1.4 นิยามศัพท์3

4  

 

ผลประโยชน์ของพนักงาน   หมายถึง  ส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีกิจการใหเ้พ่ือแลกเปล่ียนกบับริการท่ี

ไดรั้บจากพนกังาน  

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน   หมายถึง   ผลประโยชนข์องพนกังาน (ท่ีมิใช่ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง) ซ่ึง

มีกาํหนดจ่ายชาระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินงวดท่ีพนกังาน

ไดใ้หบ้ริการ  

 ผลประโยชน์หลงั ออกจากงาน   หมายถึง   ผลประโยชนข์องพนกังาน (ท่ีมิใช่ผลประโยชน ์เม่ือเลิกจา้ง) ซ่ึง

มีการจ่ายหลงัจากการจา้งงานส้ินสุดลง  

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการท่ีกิจการตกลงจะจ่าย

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานใหแ้ก่พนกังานตั้งแต่หน่ึงรายข้ึน

ไป 

 โครงการสมทบเงนิที่กําหนดไว้   หมายถึง   โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานท่ีกิจการจ่ายเงินสมทบ

ในจานวนท่ีแน่นอนใหแ้ก่กิจการท่ีแยกต่างหาก(กองทุน) และไม่

มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ี

ตอ้งจ่ายเงินสมทบอีก หากกองทุนไม่สามารถดารงสินทรัพย์

เพียงพอท่ีจะจ่ายผลประโยชนข์องพนกังานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใหบ้ริการของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน  

 โครงการผลประโยชน์ ที่กาํหนดไว้   หมายถึง   โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานท่ีมิใช่โครงการสมทบ

เงิน  

โครงการของกลุ่มนายจ้าง   หมายถึง   โครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน ์(ท่ีไม่ใช่

โครงการระดบัภาครัฐ) ซ่ึง  

1) รวมสินทรัพยท่ี์สมทบจากกิจการต่างๆ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั และ  

2) ใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นใหเ้กิดประโยชนต่์อพนกังานของกิจการ

มากกวา่หน่ึงแห่งตามเกณฑข์องระดบัเงินสมทบและระดบั  

บริษทัจดทะเบียน(Listed Company) หมายถึง บริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ือให้

มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเป็น

บริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกาํหนด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

4 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์. (2557). มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน. หน้า 10 
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           2.1 ประภัสสร ศรีไสยา (2550)ไดท้าํการศึกษา เร่ืองผลกระทบของความผกูพนักบัองคก์ารของพนกังานต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน : กรณีศึกษา บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จากการวดัประสิทธิภาพการทาํงาน 5 ดา้น คือ 1) 

คุณภาพของงาน 2) ปริมาณของงาน 3) เวลา 4) วิธีการ 5) ค่าใชจ่้าย พบวา่ ประสิทธิภาพดา้นคุณภาพงาน ปริมาณงาน 

เวลาอยูใ่นระดบัสูง ขณะท่ีดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัขณะท่ีดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัขา้งสูง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัองคก์ร 

 2.2 ปิยาภรณ์  อาสาทรงธรรม (2554) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง “ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการบญัชี

ผลประโยชนพ์นกังานไปใชใ้นธุรกิจกรณีศึกษาสถาบนัการเงินไทย” พบวา่ การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังานมาใชน้ั้นสามารถสะทอ้นภาพระหวา่งการเกิดค่าใชจ่้ายจบัคู่บริการท่ีไดรั้บจากพนกังาน 

ซ่ึงถือวา่เป็นแนวคิดท่ีจะทาํใหส้ามารถแสดงมูลค่าของพนกังานท่ีซ่อนอยู่ในงบการเงินในอดีต ท่ีผูบ้ริหารไดท้าํการ

ประมาณไวส้อดรับกบัแผนงานทางธุรกิจท่ีผูบ้ริหารไดก้าํหนดไวใ้นอนาคตหรือไม่ ในบางคร้ังหากตอ้งใชพ้นกังาน

จาํนวนเท่าใด หรือมีคุณลกัษณะอยา่งไรจะสะทอ้นแนวคิดของผูบ้ริหารมาสู่การนาํเสนอในงบการเงินได ้ กล่าวคือ 

หากมีสินทรัพยใ์นรูปเงินกองทุนจาํนวนมากอาจหมายถึงจาํนวนพนกังานท่ีมีจาํนวนมากหรือมีพนกังานท่ีมีระสบ

การณ์สูงอยูก่บักิจการ ซ่ึงคาดวา่จะใหป้ระโยชนก์บักิจการไดใ้นอนาคตนอกจากน้ียงัสามารถสะทอ้นภาระหน้ีสินท่ี

กิจการมีต่อพนกังาน หากเปรียบ เทียบกบัการท่ีไม่นาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้ หน้ีสินท่ีเป็นภาระผกูพนัตอ้งจ่ายใหแ้ก่

พนกังานแสดงจาํนวนตํ่าไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เพราะฉะนั้นจากกรณีศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ใน

ช่วงแรกสถาบนัการเงินในประเทศมีภาระท่ีตอ้งปรับตวัเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวมาใช ้ อยา่งไรกต็าม

สถาบนัการเงินยงัมีวิธี การบญัชีท่ียืดหยุน่เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัได ้ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นสากลและยัง่ยืนในระยะยาว

ต่อไป  การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประ โยชน ์ พนกังาน กาํหนดใหมี้ผลบงัคบังวดบญัชีท่ีเร่ิมใน

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นคร้ังแรก โดยกิจการตอ้งนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้ส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาธารณะและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ธนาคาร บริษทัประกนัภยั บริษทัประกนัชีวิต 

เป็นตน้ ตามมาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายและประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งในงวดท่ีเกิด

ภาระผกูพนัท่ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่า เช่ือถือ การดาํเนินการตามมาตรฐานท่ีเปล่ียน แปลงไปทาํใหเ้กิดผล

กระทบต่อกิจการท่ีตอ้งตระหนกัในเร่ืองของผลกระทบต่อกิจการ คือ การประมาณการหรือสมมติ ฐานของฝ่าย

จดัการ การบนัทึกบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัทาํงบการเงิน  

                 2.3 วรศักดิ์  ทุมมานนท์ และ วภิาดา  ตนัตปิระภา  (2554)  พบวา่ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังานมาใชก้บังบการเงิน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2554 โดยกาํหนดใหมี้ผล

บงัคบัใชใ้นปี 2554 เป็นคร้ังแรกโดยมาตรฐานกรบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้ค่าใช่จ่ายแลประมาณการ

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งในงวดท่ีเกิดค่าใชจ่้ายข้ึนทนัที ซ่ึงทาํใหกิ้จการยงัไม่เคยรับรู้รายการดงักล่าวตอ้งมีการปรับยอ้ย

หลงังบการเงินอยา่งไรกต็ามสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัป์มีทางเลือก 4 แนวทางใหเ้ลือกปฏิบติัไดด้งัน้ี 

                  1. รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัที 

                   2. รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 มา

ใช ้

                 3.  รับรู้โดยการนาํไปปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ ตน้งวดขอรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ.2554 

             4. รับรู้โดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั  
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    ผลจากการศึกษากลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์544 แห่ง มีบริษทัท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบั

น้ีมาใชก่้อนวนัมีผลบงัคบัใหแ้ยกเป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET 50 จาํนวน 14 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 28 ) บริษทั

จดทะเบียนนอกกลุ่ม SET 50 แต่อยู่ในกลุ่ม SET 100 จาํนวน 18 บริษทั (คิดเป็นร้อยละ 5.57) และบริษทัในกลุ่ม

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) จาํนวน 1 บริษทั (คิดเป็นร้อยละ 1.54)  หลงัการประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

กลุ่มบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่เลือกทางเลือกท่ีจะปรับกาํไรสะสม ณ ตน้งวด (1 มกราคม พ.ศ.2554) มากท่ีสุด 

(ร้อยละ 72.19)  รองลงมาเป็นวิธีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายใน 5 ปี (ร้อยละ 12.36) ผลกระทบของการนาํ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังานมาใชก้บั งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2554 จาก

ผลการศึกษา พบว่า มีบริษทัท่ีนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ และเม่ือหลงั จากการประกาศใช้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 กลุ่มบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่เลือกทางเลือกท่ีจะปรับกาํไรสะสม ณ วนัตน้งวด (1 

มกราคม พ.ศ. 2554) มากท่ีสุด (ร้อยละ 72.19)  

  2.4 หน่ึงฤทัย รุ่งเรือง (2556) “ความเขา้ใจผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครต่อมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน” พบว่าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ดา้นการ

ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 19 ผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจในเร่ืองของการวิธีการบญัชีในส่วนของการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ

ผลประโยชน์พนกังาน แสดงใหเ้ห็นว่าผูส้อบบญัชีมีการปรับตวัและเตรียมพร้อมสาํหรับการปฏิบติัทางบญัชีภายใต้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน จากผลการศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัทางเลือกสาํหรับวิธี

ปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลง พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 122 คน ทางเลือกท่ี

ผูส้อบบญัชีท่ีนิยมใชใ้นช่วงการเปล่ียนแปลง คือ ปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2554   

2.5 Michel Tremblay,Bruno Sire และ David B. Balkin. (2012) พบว่าว่าพนักงานในประเทศแคนาดา

แยกความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหวา่งความพึงพอใจในการจ่ายเงินผลประโยชน์และความพึงพอใจและการรับรู้ท่ีมี

ความยุติธรรมมากกว่าการรับรู้กระบวนการความยุติธรรม สุดทา้ยผลลพัธ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของความ

ยติุธรรมเก่ียวกบัการจ่ายเงินมีบทบาทสาํคญักวา่ความยติุธรรมในกระบวนการพึงพอใจในงานและความพึงพอใจกบั

องคก์ร 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

    

        งานวิจัยฉบับน้ีดาํเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) มีประชากรทั้งส้ิน

จาํนวน 549 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) โดยมีหลกัเกณฑเ์พ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใหข้อ้มูลใน

การประมวลผลท่ีเหมาะสมและสามารถเปรียบเทียบกันได้ผูวิ้จัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซ่ึงมีคุณสมบติัและเง่ือนไข ดงัน้ี 

               1. เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีวนัส้ินงวดบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

                   และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก่์อนปี พ.ศ. 2558 ตอ้งมีสถานดาํรงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง   

                   ประเทศไทยและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในการวดัค่าตวัแปรต่างๆอยา่งครบถว้นและ  

 

 

http://gom.sagepub.com/search?author1=Michel+Tremblay&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com/search?author1=Bruno+Sire&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com/search?author1=Bruno+Sire&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com/search?author1=David+B.+Balkin&sortspec=date&submit=Submit
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                   การเปรียบเทียบผลการวิจยัได ้

                2. เป็นบริษทัท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหอ้ยูใ่นกลุ่มบริษทัท่ีกาํลงัฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการจดัเกบ็   

                     ขอ้มูลเพราะบริษทัในกลุ่มดงักล่าวน้ีจะกลุ่มบริษทัท่ีอยูใ่นการฟ้ืนฟูกิจการอาจจะเป็นตวัแทนของกลุ่ม    

                    ตวัอยา่งท่ีไม่ดีเน่ืองจากสถานะของธุรกิจไม่เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน 

              3.ไม่เป็นบริษทัท่ีเขา้ตลาดใหม่ในปี 2557-2558 

 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 549 

บริษทั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หงประเทศไทยทั้งส้ิน 706 บริษทั 

หกั   บริษทัท่ีถูกเพิกถอนจาํนวน (216)  บริษทั 

 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนเขา้ใหม่ (41) บริษทั 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 549  บริษทั 

 

3.2 เคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 

          ศึกษาจากเอกสารรายงานการดาํเนินงานประจาํปีในส่วนงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี

แสดงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน มีการอธิบายลกัษณะของโครงการผลประโยชน์และความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการอธิบายและระบุจาํนวนในงบการเงินท่ีเกิดจากโครงการผลประโยชน์ทั้งให้มีการอธิบาย

ผลกระทบของโครงการผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัจาํนวนเงินและระยะเวลาและความไม่แน่นอนของกระแสเงิน

สดในอนาคตของกิจการ   การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาลกัษณะการเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชนพ์นกังานรวบรวมขอ้มูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีจากงบการเงินในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงาน

ระยะยาว ทั้งคาํอธิบายลกัษณะโครงการผลประโยชน์ การระบุและอธิบายจาํนวนในงบการเงินท่ีเกิดจากโครงการ

ผลประโยชน ์(ยอ่หนา้ท่ี 140) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินโครงการ สิทธิท่ีจะไดรั้บชดเชยใด ๆ และภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ย่อหนา้ท่ี 140) การเปิดเผยขอ้สมมุติในการประมาณตามหลกัคณิศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน จากฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจากฐานขอ้มูล Set Smart ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระหวา่งปีพ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 

  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

   การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาผลกระทบของของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว ทั้ง

คาํอธิบายลกัษณะโครงการผลประโยชน์ การระบุและอธิบายจาํนวนในงบการเงินท่ีเกิดจากโครงการผลประโยชน์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถสรุปผลการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวจึง
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ตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีทางสถิติ ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ในการ

ประมวลผลขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ

ลกัษณะโดยทั่วไปของตัวแปรท่ีเก็บรวบรวมได้สําหรับสถิติพรรณนาจะนําเสนอข้อมูลท่ีศึกษาด้วยค่าสูงสุด 

(maximum) ค่าตํ่าสุด (minimum) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชส้าํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดย

ใช้สถิติ (Correlation Statistics) หาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับกําไรสุทธิ เป็นการศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม กบัตวัแปรอิสระ 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

 

ผลการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์พนกังาน (มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19) ต่อผล

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

19 จะทาํให้ผูบ้ริหารรวมถึงคณะกรรมการบริหารบริษทัมีความพร้อมในการปรับตวัและเห็นถึงความสัมพันธ์

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์พนักงานและผลการดาํเนินงาน รู้ถึงผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั

พนัธะท่ีบริษทัมีต่อพนกังาน เม่ือทราบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองผลประโยชน์พนกังานกบั

กาํไรหรือไม่ สาํหรับเป็นแนวทางให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อมนาํมาใชต่้อไป ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถปรับตวัได ้เป็น

สากลและยัง่ยืนในระยะยาวต่อไป      
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การวเิคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์ททีจ่ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสันทนาการ 

Factor analysis of the elements affecting the yields on securities that were 

listed on the stock exchange of Thailand in the category of business, recreation 

and tourism. 

ปาริชาต ิสุโขทัย1และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิติร2 

Parichart Sukhothai1 and Wanrapee Banchuenvijit2 

  

บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กลุ่มตวัอย่างที่นํามาศึกษามีทั้งหมด 6 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 1.บริษทั 

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จาํกดั (มหาชน) 2.บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3.บริษทั แกรนดแ์อสเสทโฮ

เทลส์แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 4.บริษทัดุสิตธานีจาํกดั (มหาชน) 5.บริษทัลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล

จาํกดั (มหาชน) 6.บริษทัโอเอชทีแอลจาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้ทุติยภูมิ รายเดือน มกราคม 

พ.ศ.2548 จนถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 รวม 126 เดือน ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบและวิธีการสร้าง

สมการเส้นตรงเชิงถดถอย จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ไดแ้ก่ หลกัทรัพยบ์ริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จาํกดั(มหาชน) คือ 

องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจของประเทศ (Economy) หลกัทรัพยบ์ริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) คือ 

องคป์ระกอบดา้นการกูย้ืมและดอกเบ้ีย (Loan Interest) หลกัหรัพยบ์ริษทัแกรนดแ์อสเสทโฮเทลส์แอนดพ์รอพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) คือ องคป์ระกอบดา้นบริหารจดัการ (Management) และอตัราค่าจา้งแรงงานภาคธุรกิจ

โรงแรม (Wages Hotel)ในส่วนของอตัราผลตอบดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) มีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนทั้ง 6 หลกัทรัพย ์

คาํสาํคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมผีลต่ออัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์, หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการ 
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Abstract 

Factor analysis of the elements affecting the yields listed on the stock exchange of Thailand in the category of 

business, recreation and tourism. Referring from the study group has taken all six companies include Central Plaza Hotel 

Public Company Limited (PCL), Erawan Group Public Company Limited (PCL), Grande Asset Hotels Public Company 

Limited (PCL), Dusit Thani Public Company Limited (PCL), Laguna Resort & Hotels Public Company Limited (PCL) 

and OHTL Public Company Limited (PCL), in which all data used in the study is secondary time series data in monthly 

from January of 2548 BE until June 2558 BE, combined with 126 months with the method of Factor Analysis, and how 

to create linear equations, linear regression. The study found that the elements and factors that affect yields of the 

securities sector, tourism and recreational facilities include the company's securities. Central Plaza Hotel Public 

Company Limited (PCL) is the country's economic elements. (Economy)  of the securities, Erawan Group Public 

Company Limited (PCL) is borrowing elements and interest (Interest Loan),  Grande Asset Hotels Public Company 

Limited (PCL)  is the element management (Management) and business sector employment rate (Wages Hotel) the part 

of securities price index Stock Exchange of Thailand. (R_SET) affect both yield 6 Securities. 

Keywords: Factor analysis of the elements affecting the yields on the securities sector, tourism and recreation. 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวในประเทศไทยนบัว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ละเป็นแหล่งสร้าง

รายไดใ้ห้กบัเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นจาํนวนมูลค่ามหาศาล ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็น

ระยะเวลาติดต่อกนัมาเป็นเวลาหลายปีและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงมากข้ึน การท่องเท่ียวในประเทศไทยมีอตัราการ

เจริญเติบโตท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน ธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยจึงมีมูลค่าท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

หลกัทรัพยใ์นหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ

จะเห็นไดจ้ากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อปีมีการปรับตวัสูงข้ึนจาก 45,977,450,719.61 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2553 

เป็น 97,512,753,450.88 ในปี พ.ศ.2557 จากการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนท่ีมีอตัราการเติบโตจากการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยนักลงทุนควรวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน ภาวะ

เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์หลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสันทนาการเป็นหมวดธุรกิจท่ีน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ เน่ืองจากธุรกิจการท่องเท่ียวเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอยา่งมาก แต่อยา่งไรกต็ามหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการยงัมีการซ้ือขายท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบในมูลค่าการซ้ือขายรวมของตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553-2557 เพียงแค่ 0.39% ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจน้ีเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ี

ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนตามสภาพความเป็นจริงของแนวโนม้ของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงการท่องเท่ียวไทยมีการ

ขยายตวัมาอย่างต่อเน่ืองทั้งจาํนวนและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใน 5 ปีท่ีผ่านนั้น จาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองจาก 14 ลา้นคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ลา้นคน ในปี 2557 โดยเพ่ิม  มากท่ีสุดในปี 2556 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ถึง 26.5 ลา้นคน และสูงสุด ซ่ึงประเทศไทยไดติ้ดอนัดบัท่ี 7 ของโลก แต่ในปี 2557 มีอตัราจาํนวนนกัท่องเท่ียวลด
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ตวัลง เน่ืองจากประสบวิกฤตทางการในเมืองในประเทศและวิฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศทางยุโรป โดยเป้าหมาย

ตลาดหลกัท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกนัมากกว่าร้อยละ 60 ไดแ้ก่ จีน มาเลเซีย องักฤษ อินเดีย ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมนี เกาหลีใตแ้ละฝร่ังเศส สาํหรับในปี 2558 ไดค้าดการณ์วา่จะมีจาํนวนนกัท่องเท่ียว 28.5-

29 ลา้นคน ในส่วนของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามจาํนวนนกัท่องเท่ียว ในปี 2556 

นั้นมีรายได ้1.20 ลา้นลา้นบาท และลดลง 1.17 ลา้นลา้นบาท ในปี 2557 โดยมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 26.35 

ต่อปี และคาดวา่ในปี 2558 จะมีรายได ้1.40 ลา้นลา้นบาท 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis Apporoach) การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์แนวคิด

พ้ืนฐาน (อา้งถึงใน เพชรี ขุมทรัพย,์ 2544) อธิบายถึงแนวทางท่ีใช้ในการวิเคราะห์ราคาและพฤติกรรมราคาของ

หลกัทรัพย ์ซ่ึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคตนั้น อาจอยู่ในรูปผลกาํไร (Earning) ของบริษทั หรือในรูปแบบเงิน

ปันผล (Dividend) มูลค่าปัจจุบนัของอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต จะมีมูลค่ามากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ

จาํนวนของกระแสรายไดท่ี้คาดการณ์วา่จะไดรั้บในอนาคตและอตัราส่วนลด (Discount rate and Capitalisation rate) 

การรวิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานจึงมีการพยายามหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยโ์ดยการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย์

ดว้ยการวิเคราะห์ดงัน้ี การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth) 

อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) ดุลการคา้ (Balance of Trade) ดุลการชาํระเงิน (Balance of Payment) อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ (Currency Situation) ตลาดหลกัทรัพยร์ะหวา่งประเทศ (International Stock Market) ราคานํ้ามนั 

(Oil Price) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) การบริโภคส่วนบุคคล (Personal Consumption) สถานการณ์ทางการเมือง

ในต่างประเทศ (International Politics) นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัของรัฐบาล (Monetary & Fiscal Policy) 

อตัรากาํไรของตลาด (Corporate Profit) ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของไทย การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

(Industry Analysis) การวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis)  

สถานการณ์และทิศทางการท่องเที่ยวไทย 

แนวโนม้ของการท่องเท่ียวข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ แนวโนม้และ

ทิศทางการท่องเท่ียวในตลาดโลก สภาวะการแข่งขนั พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและสถานการณ์ในประเทศต่างๆ 

ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติท่ี โรคระบาด ข้ึนอยูบ่น

ความไม่แน่นอน และความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงการพฒันาท่ีผา่นมาการ

ท่องเท่ียวไทยยงัมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียว แต่ใน

ขณะเดียวกนัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร การเขา้ถึงขอ้มูลการการท่องเท่ียวช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย

ในการเดินทางและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน ์ทาํใหแ้นวโนม้ของจาํนวน

นกัท่องเท่ียวยงัคงมีอตัราเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวของไทย 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

กรกนก วฏิัสุ (2548) การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษาเป็น 3 

ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน ส่วนท่ีสองการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของหลกัทรัพยโ์ดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น

เคร่ืองมือในการตดัสินใจในการลงทุนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว ส่วนท่ีสาม การวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ 

พงศ์พนัธ์ ด่านวรรธนกุล (2551) การศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรม(SERVICE) ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ 98.65 ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

(EXCHANGE RATE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) 

ศิริวลัย ์จูพฒันกุล (2552) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวดการท่องเท่ียวและ

สนัทนาการ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้าํมาศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหมวด

ท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI) ผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (GDP) กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ (PL) ดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดท่องเท่ียวและสนัทนาการในตลาดหลกัทรัพย ์

3. วธีิการศึกษา 

 การวิเคราะห์ของการองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจภาครัฐบาล ดา้นธุรกิจการท่องเท่ียว และดา้น

อตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ดว้ยวิธีการการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และการสร้าง

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression Analysis) 

ประชากร คือ อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มตวัอย่าง คือ หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์เหตุผลท่ีเลือก

เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการศึกษาและเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีแนวโน้มในการเติบ ซ่ึงหลกัทรัพยอี์กจาํนวน 6 

หลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดน้าํมาทาํการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัทางขอ้มูลในบางส่วนของบริษทั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของประชากรชุดน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

การท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดท้าํการคดัเลือกหลกัทรัพยม์า

จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์โดยทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นรายเดือน มีระยะเวลาการศึกษาเร่ิมตน้ มกราคม พ.ศ. 2548 

ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลารวม 126 เดือน และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจาก 

- ขอ้มูลเศรษฐกิจการท่องเท่ียวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 

- ข้อมูลหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SETSMART) 

- ขอ้มูลเศรษฐกิจประเทศไทยจากสาํนกังานสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (MOC) 

- ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากกรมการท่องเท่ียว (Department of Tourism) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ผูศึ้กษาไดท้าํการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression 

Analysis) 

 

ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

การเลือกจาํนวนองคป์ระกอบยอ่ย   

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ Scree Plot สามารถสรุปไดว้่า จะไดจ้าํนวน Factor เท่ากบั 5 Factor จากจาํนวนตวัแปร 21 ตวั 

ไดแ้ก่ 1.อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) 3.อตัราส่วนความสามารถ

ชาํระดอกเบ้ีย (Interest_Cover) 4.อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) 5.อตัรากาํไรต่อหุน้ (EPS)  6.อตัราผลตอบแทนของดชันี

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) 7.อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX_USD) 8.อตัรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินยูโร (EX_EUR) 9.อตัราแลกเปล่ียนสกุลหยวนจีน (EX_CNY) 10.ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 11.

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI)  12.ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 13.อตัราการว่างงาน (Un_Employ) 14.
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อัตราการเข้าพักแรม (Over_Night) 15.อัตราการเข้าพักแรม (Over_Night) 16. อัตราค่าจ้างภาคธุรกิจโรงแรม 

(Wages_Hotel)17.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (Interest_Fix) 18.อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) 19.อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 

(MOR) 20. อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) 21.จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ (Foreig_Tour) 

การหมุนแกนองคป์ระกอบยอ่ย (Factor Rotation) และการตีความองคป์ระกอบยอ่ย   

ตารางแสดงขอ้คาํถามท่ีนาํออกจากการทาํ Factor Rotation เน่ืองจาก องคป์ระกอบย่อยท่ีไดม้าไม่สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของคาํถามไดดี้พอ (<0.5) ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (R_SET) ในส่วนของตัวแปร จํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ (Foreig_Tour) ค่าจ้างภาคธุรกิจโรงแรม 

(Wages_Hotel)  มี loading สูง โดยมีค่า Loading ท่ีอยูร่ะหวา่ง Factor 1 และ 4 ในเวลาเดียวกนั จึงทาํการเอาออกจาก

การจดัองคป์ระกอบได ้ซ่ึงจะเหลือตวัแปรท่ีสามารถจดัองคป์ระกอบไดเ้พียง 18 ตวัเท่านั้น 

ตารางแสดงผลจากการทาํ Rotated Component Matrixa 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง Rotated Component Matrix ไดแ้สดงค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร จาํนวน 18 ตวัแปร และทาํการ

แบ่งกลุ่มองคป์ระกอบได ้5 องคป์ระกอบดงัน้ี 

Factor 1 มี 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX_USD), 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI), อตัราการเขา้พกัแรม (Over_Night), อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินยโูร (EX_EUR), ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยตั้งช่ือ ดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 

Factor 2 มี 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (Interest_Fix) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (MLR) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้น

ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) โดยตั้งช่ือ ดา้นการกูย้ืมและ

ดอกเบ้ีย 
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 Factor 3 มี 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (Interest_Cover) อตัรา

กาํไรสุทธิ (NPM) กาํไรต่อหุน้ (EPS) อตัราการเขา้พกัแรม (Over_Night) โดยตั้งช่ือ ดา้นการบริหารจดัการ 

 Factor 4 มี 2 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร อตัราแลกเปล่ียนสกุลหยวนจีน (EX_CNY) ดชันีความเช่ือมัน่

ผูบ้ริโภค (CCI) โดยตั้งช่ือ ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ 

Factor 5 มี 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ (D/E) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) โดยตั้งช่ือ ดา้นการลงทุน 

 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั

แปรตามในรูปของสมการเส้นตรงซ่ึงในความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรผนัตามกนัหรือแปรผกผนัก็ได ้การวิเคราะห์การ

ถดถอยสามารถเขียนในรูปสมการไดด้งัน้ี 

𝑌𝑌 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 +  𝜀𝜀  (1)  

Y  = ตวัแปรตาม 

X  = ตวัแปรตน้ 

α  = จุดตดัแกน Y เม่ือ X มีค่าเท่ากบั 0 

β  = ความชนัของเสน้ตรงท่ีลากผา่นตวัแปรท่ีมากท่ีสุด 

ε   = ค่าความคลาดเคล่ือน 

สมมติฐาน : ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสนัทนา 

H0 : β = 0 แสดงวา่องคป์ระกอบไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สนัทนา 

H1 : β ≠ 0 แสดงวา่องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สนัทนาท่ีระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.05 

สมการท่ี (1) แสดงการสร้างรูปสมการถดถอย (Multiple Linear Regression) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการวิเคราะห์สรุปเป็น 2 ส่วนดงัน้ี    

ส่วนที่ 1 จากการศึกษาได้พบว่าตวัแปรอิสระและองค์ประกอบสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนหมวดการ

ท่องเที่ยวและสันทนาการเป็นรายบริษทัทั้ง 6 หลกัทรัพย์ 

1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จํากัด (มหาชน) : CENTEL จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบดา้น

เศรษฐกิจของประเทศและตัวแปรอิสระ 1 ตัว ท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม (CENTEL) คือ 

องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจของประเทศ (Economy) ณ ระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.05 และอตัราผลตอบแทน

ของดัชนีราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (R_SET) ณ ระดับความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.01 โดยเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

2. บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : ERM จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบดา้นการกูย้ืมและ

ดอกเบ้ียและตวัแปรอิสระ 1 ตวั ท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม (ERM) คือ องคป์ระกอบดา้นการ

กูย้ืมและดอกเบ้ีย (Loan Interest) ณ ระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.05 และอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ ระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.01 โดยเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

3. บริษัท แกรนด์แอสเสทโฮเทลส์แอนด์พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) : GRAND จากการศึกษาพบว่า

องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการและตวัแปรอิสระ 1 ตวั สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรตาม (GRAND) 

คือ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ (Management) อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(R_SET) ณ ระดับความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.01 โดยเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีได้ตั้ งไวแ้ละมีตัวแปรอิสระท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐาน 

4. บริษัท  ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) : DTC จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ 1 ตัว สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม (DTC) คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.01 โดยเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

5. บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) : LRH จากการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระ 1 ตวั 

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม (LRH) คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (R_SET) ณ ระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.01 โดยเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

6. บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน) : OHTL จากการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระ 1 ตวั สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม (LRH) คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่อตัราร้อยละ 0.01 โดยเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
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ส่วนที่  2 จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบและตัวแปรอิสระทั้ งหมด ซ่ึงได้แก่ 

องค์ประกอบดา้นสภาวะเศรษฐกิจ(Economic Condition) องค์ประกอบดา้นการลงทุน (Investment) และจาํนวน

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (Foreig Tour) ไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของทั้ง 6 บริษทัท่ีไดท้าํการศึกษา ดงัน้ี บริษทั 

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จาํกดั (มหาชน), บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน), บริษทั แกรนดแ์อสเสทโฮเทลส์

แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน), บริษทั  ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน), บริษทัลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล จาํกดั 

(มหาชน), บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน)  

5.  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาองค์ประกอบและปัจจยัต่างๆท่ีไดส่้งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ (Tourism) ซ่ึงพบว่า ตวัแปรอิสระและองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดใ้หผ้ลการศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ (Economy) ได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน

หลกัทรัพย ์บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีตวัแปรอิสระอยู่ในองคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ 5 ตวั

แปร ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX_USD) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราการเขา้พกั

แรม (Over_Night) อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินยโูร (EX_EUR), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) แต่จากการการศึกษา

ในคร้ังน้ี พบว่าระยะเวลาท่ีไดท้าํการศึกษานั้น ได้เป็นตามสมมติฐานและทฤษฏีการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานท่ี

วิเคราะห์ถึงภาคเศรษฐกิจ สภาวะแวดลอ้มการลงทุน ตลาดหลกัทรัพย ์การเมือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและ

ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ โดยสถานการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีจะสะทอ้นในดชันีของตลาดหลกัทรัพย ์ถา้เศรษฐกิจของ

ประเทศมีการเติบโตจะส่งผลให้นักลงทุนตอ้งการท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพย ์ทาํให้มูลค่าของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยมี์มูลค่าเพ่ิมข้ึนและเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศพ์นัธ์ ด่านวรรธนกุล 

(2551) ศิริวลัย ์จูพฒันกลุ (2552)  

องค์ประกอบด้านการกู้ ยืมและดอกเบี้ย (Loan Interest)  ได้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีตวัแปรอิสระอยู่ในองคป์ระกอบดา้นการกูย้ืม

และดอกเบ้ีย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (Interest_Fix) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดี ประเภทมีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั (MLR) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกิน

บญัชี (MOR) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและทฤษฏีการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน เพราะจุดประสงคข์องการกาํหนดดอกเบ้ียนั้นเพ่ือตอ้งการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจทั้งภายใน

และภายนอก หากธนาคารกลางไดล้ดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง สถาบนัทางการเงิน ธนาคารพาณิชยต่์างๆ สามารถกู้

กบัธนาคารกลางไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าลงเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และลูกคา้รายย่อย ซ่ึงการลดอตัราดอกเบ้ีย

นโยบายยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจ ดา้นสินเช่ือเพ่ิมข้ึน ราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน อตัราแลกเปล่ียนอ่อนค่าลง เม่ืออตัรา

ดอกเบ้ียลดลงธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัทางการเงินปล่อยสินเช่ือไดเ้พ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหมี้การลงทุนเพ่ิมและการ

บริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนทาํใหค้าดการณ์ไดว้่าเศรษฐกิจจะดีข้ึน GDP ของประเทศเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจของ
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ประเทศไทยในไตรมาศท่ี 4 ปี 2558 เร่ิมทยอยฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองโดยไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกนก วฏิัสุ (2548)  

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ (Management) ได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์บริษทัแกรนดแ์อสเสทโฮเทลส์แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีตวัแปรอิสระอยู่ใน

องค์ประกอบ 4 ตวัแปร ดงักล่าวเป็นไปตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ไดแ้ก่ อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 

(Interest Cover) อตัรากาํไรต่อหุน้ (EPS) อตัราการเขา้พกัแรม (Over Night) จากการศึกษาพบว่าเป็นตามสมมติฐาน

และทฤษฏีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากทิศทางธุรกิจการท่องเท่ียวในปี 2558 มีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 16.4 เม่ือเทียบจากปี 2557 ท่ีลดลงร้อยละ 4.0 ซ่ึงช่วยให้ตลาดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลบัฟ้ืนเติบโต โดย

หน่วยงานภาครัฐบาลเร่งตอ้งการท่ีจะทาํการตลาดแบบเชิงรุกเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของ

ตลาดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมาจากตลาดนกัเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ไตห้วนั ฮ่องกงและ

สิงคโปร์ ส่วนหน่ึงยงัคงพ่ึงพานกัเท่ียวจากชาวจีนเป็นสาํคญั และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ

ช่วยเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวให้กับประเทศไทย ช่วยการขยายตลาดนักท่องเท่ียวไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

แนวโนม้การท่องเท่ียวเดินทางในประเทศของคนไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตท่ีดีข้ึน อาทิ นโยบายส่งเสริมต่างๆ ท่ี

ช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียวของภาครัฐบาล รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใน

การสนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัญญา โลหะผล (2553) 

ดัชนีค่าจ้างแรงงานธุรกิจโรงแรม (Wages Hotel) ไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน

หลกัทรัพย ์บริษทัแกรนดแ์อสเสทโฮเทลส์แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เม่ือพิจารณาทิศทางของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมายงัในประเทศเร่ิมทยอยฟ้ืนตวัจากปี 2557 เพราะอตัราการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเท่ียว

และโรงแรม โดยก่อให้เกิดการลงทุนโรงแรมใหม่เป็นจาํนวนมากและทาํให้ลูกจา้งมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนทัว่ประเทศ มี

ฐานะความเป็นอยูโ่ดยรวมดีข้ึนเน่ืองจากมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ภาครัฐบาลสามารถ

จดัเกบ็ภาษีไดม้ากยิ่งข้ึนและเป็นไปตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไว ้

อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (R_SET) ไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท์ั้ง 6 บริษทั เม่ือพิจารณาจากการเพ่ิมข้ึนของตวัดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทาํให้คาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึน เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน มีการจบัจ่ายใช้สอยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวมีอตัราการเติบโตและรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน จึงเป็นการท่ีช่วยให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนในธุรกิจการ

ท่องเท่ียวมากข้ึน และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีมี

การปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน ดังกล่าวเป็นไปตามท่ีได้ตั้ งสมมติฐานไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฏีการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐานกบังานวิจยัของ ศิริวลัย ์จูพฒันกลุ (2552) 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

 1. ช่วงเวลาของการศึกษาท่ีมีระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน ทาํให้ผลการศึกษานั้นไม่ตรงตามกันเม่ือนําผล

การศึกษามาเทียบกบังานวิจยัของผูอ่ื้นท่ีไดท้าํการศึกษามาก่อนหนา้น้ี ซ่ึงการศึกษานั้นจะข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาและ

สถานการณ์ ปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้น 

 2. สภาพคล่อง ในการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์นอ้ยทาํใหข้อ้มูลท่ีจะนาํมาศึกษามีจาํนวนท่ีจาํกดั ซ่ึงดชันีหมวด

ธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการมีสภาพคล่องท่ีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบจากหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํขอ้มูลปัจจยัภายนอกทางดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัภายในดา้นอตัราส่วนทางการเงิน 

ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการ (Tourism) ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น

ยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

(Tourism) ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะนาํปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน

เป็นอยา่งมาก 

 2. การศึกษาคร้ังน้ี โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึง มิถุนายม พ.ศ. 

2558 ซ่ึงอาจจะทาํให้ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการไม่ชดัเจน (Tourism) ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงอาจจะนาํขอ้มูลแบบรายวนั หรือรายสัปดาห์ เพ่ือมา

ศึกษาหาความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการไม่ชดัเจน 

(Tourism) เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาวา่ตรงตามกนัหรือไม่ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ กบัความ

จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการ ดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้ความน่าเช่ือถือได ้ความสามารถ

ตอบสนอง การทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ และการเอาใจใส่ มีความสมัพนัธ์เชิวบวกกบัความจงรักภกัดีของ

ผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ และประเภทของการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์มีความสัมพนัธ์กับความจงรักภักดีของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 

คาํสาํคัญ: คุณภาพบริการ, พฤติกรรมผู้ใช้บริการ, อู่ซ่อมรถยนต์, บรีุรัมย์ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the relationship between service quality, customer behavior and customer 

loyalty. Two hundred questionnaires were collected from customers of car garage in Buriram Province. Statistics 

used in this research included percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and One-Way ANOVA 

using SPSS. The results of this study show that service quality (i.e., tangibles, reliability, responsiveness, assurance 

and empathy) correlated with customer loyalty. Moreover, the type of garage service was related to customer loyalty 

in Buriram Province.  

 

Keywords: Service Quality, Customer Behavior, Car Garage, Buriram 
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1. บทนํา 

     ที่มาและความสําคัญของปัญหา  

รถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีมีความสาํคญัในชีวิตประจาํวนั ช่วยในเร่ืองการอาํนวยความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิต 

ทั้งเร่ืองความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการเดินทาง ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปัจจุบนั พบว่ามีการขยายตวั

กนัอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา จึงส่งผลใหธุ้รกิจหมวดยานยนตมี์การขยายตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งมี

การออกแบบรถรุ่นใหม่ๆท่ีมีการแข่งขนัในตลาด จึงทาํใหป้ริมาณรถยนตใ์นแต่ละปีมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ สามารถดู

จากจดการจดทะเบียนรถสะสมทัว่ประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์ท่ีมีการจดทะเบียนสะสมตั้งแต่ปี 2553-2557 

(กรมขนส่งทางบก,2557) การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ส่งผลทาํใหธุ้รกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์มี

การขยายตวัตามอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงสภาวะน้ีเอ้ือต่อการเปิดกิจการอู่ซ่อมรถ  รถยนตย์อ่มมีอายกุารใชง้าน หรือ

การเส่ือมสภาพของช้ินส่วนท่ีประกอบมาเป็นรถ ซ่ึงต่อไปรถเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษา จึงเป็นโอกาสของ

ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ท่ีมีแนวโนม้การตั้งอู่ซ่อมรถยนต์เพ่ิมข้ึน และในการใชง้านของรถยนต์ย่อมมีอายุการใชง้าน 

หรือการเส่ือมสภาพของช้ินส่วนท่ีประกอบมาเป็นรถ ซ่ึงต่อไปรถเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษา จึงเป็นโอกาส

ของธุรกิจ และมีแนวโนม้การตั้งอู่ซ่อมรถยนตเ์พ่ิมข้ึน ทาํใหใ้นอนาคตอาจปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมาก โดยเฉพาะอู่

ท่ีเป็นตวัถงัและเคาะพ่นสี ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปัจจุบนั พบว่ามีการขยายตวักนัอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง

ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา จึงส่งผลใหธุ้รกิจหมวดยานยนตมี์การขยายตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งมีการออกแบบรถรุ่นใหม่ๆท่ีมีการ

แข่งขนัในตลาด จึงทาํให้ปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีมีเพ่ิมมากข้ึน สามารถดูจากจดการจดทะเบียนรถสะสมทั่ว

ประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท่ี์มีการจดทะเบียนสะสมตั้งแต่ปี 2553-2557 (กรมขนส่งทางบก,2557) จากการ

ขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ส่งผลทาํใหธุ้รกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์มีการขยายตวัตามอุตสาหกรรม

ยานยนต์ ซ่ึงสภาวะน้ีเอ้ือต่อการเปิดกิจการอู่ซ่อมรถในจงัหวดับุรีรัมยมี์ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอู่ซ่อมรถจาํนวน

มาก อีกทั้งปัจจุบนัมีอู่ซ่อมรถยนตท่ี์เปิดเพ่ิมมากข้ึน ทั้งท่ีมีขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ละรายเร่ิมต่ืนตวั

ต่อการมีคู่แข่งรายใหม่ ซ่ึงมีทั้ งกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีเป็นลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประกันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถจึงใชก้ลยุทธ์ต่างๆในการดึงดูดลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทางดา้นการซ่อมและการบริการ 

ราคาท่ีสมเหตุผล สถานท่ีใหบ้ริการท่ีอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ือรองรับผูใ้ชบ้ริการ และโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือให้

ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจท่ีจะใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์ผูวิ้จยัในฐานะเจา้ของกิจการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมยจึ์ง

ดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีอาจส่งผลต่อความมัน่ใจ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชอู่้ซ่อมรถยนตต่์อไปในภายหนา้ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมจาํนวนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์

เป็นแนวทางในการพฒันาอู่ซ่อมรถยนต ์เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชอู่้ซ่อมรถยนตต่์อไปใน

ภายหนา้ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมจาํนวนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์

     วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์

3.  เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์
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4.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อม

รถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์
 

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยในการรับรู้ปัญหาของคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์ซ่ึงผลวิจยัอาจแสดงปัญหาท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายอนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองค์กร เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เชิงกล

ยทุธ์ เช่น การวางแผนทางการตลาดของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์การหาจุดอ่อน จุดแขง็ของธุรกิจ 

2. ช่วยในการรับรู้ปัญหาของพฤติกรรมผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ เพ่ือนําข้อมูลไปรับปรุงแก้ไข และวางแผน

วิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ 

3. ช่วยในการรับรู้ปัญหาของความจงรักภักดีของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ เพ่ือนาํขอ้มูลไปรับปรุงแกไ้ข และ

วางแผนวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ 

4. ช่วยในการกาํหนดประเด็นการตดัสินใจ โดยผลวิจยัอาจทาํใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ พฤติกรรม

ผูใ้ชบ้ริการกบัความจงรักภกัดี ว่าตวัแปรใดส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ ซ่ึงผลการวิจยั

สามารถนาํไปวางแผนธุรกิจ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 

Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1990) ไดก้าํหนดมิติท่ีจะใชว้ดัคุณภาพในการใหบ้ริการ SERVQUAL สามารถ

แบ่งมิติไดเ้ป็น 5 มิติหลกั ประกอบดว้ย 

1.ลกัษณะท่ีสมัผสัได ้ (Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและสญัลกัษณ์ 

2.ความน่าเช่ือถือได ้ (Reliability) ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามคาํมัน่ดว้ยความถูกตอ้ง ความสามารถในการ

ใหบ้ริการใหต้รงกบัสญัญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ 

3.ความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ

อยา่งรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4.การทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ (Assurance) ความสามารถในการส่งมอบความไวว้างใจและความเช่ือมัน่

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการได ้

5.การเอาใจใส่ (Empathy) ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการ

แต่ละคน การดูแลลูกคา้อยา่งจริงใจ 

     แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการวิจยัหรือการคน้หาท่ี

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค โดยคาํถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรม คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, Who, 
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When, Where, และ How เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives , 

Organizations, Occasions, Outlets และOperations 
 

     แนวคิดเกีย่วกบัความจงรักภักด ี

ความจงรักภกัดี หมายถึง ความเต็มใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะยงัคงใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการหรือเกิดจากพฤติกรรมการ

ซ้ือซํ้ า หรือการเป็นตวัเลือกแรกในการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ แมว้่าในสถานการณ์นั้นจะมีตวัเลือกมากหรือเม่ือ

ตอ้งทาํการตดัสินใจเลือกก็จะเลือกแต่ผูใ้ห้บริการนั้นเพียงรายเดียว Parasuraman, Zeithamt and Berry (1994)  ได้

นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับความตั้ งใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีพฤติกรรมต่างๆในบริบทของธุรกิจการบริการ ซ่ึง

ประกอบดว้ยความตั้งใจ 4 ดา้น คือ 

1.ความตั้งใจบอกต่อ (Word of Mouth Communications) 

2. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 

3. ความตั้งใจอนัเกิดจากความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) 

4. ความตั้งใจวา่กล่าวติเตียน (Complaining Behavior)    

     แนวคิดคุณภาพบริการสัมพนัธ์กบัความจงรักภักด ี

Gummesson (1999) การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ เป็นการมุ่งการปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ระหวา่งองคก์ร

และผูใ้ชบ้ริการ ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ (Customer Relationship) จะเป็นการมุ่งเนน้การดูแลเอาใจ

ใส่ผูใ้ชบ้ริการในระยะยาว โดยไม่ละเลยผูใ้ชบ้ริการเหมือนการซ้ือคร้ังเดียวแลว้ยติุความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั แต่ตอ้ง

อาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ ไดไ้ดพ้บปะ ดูแล การมุ่งส่งมอบการบริการท่ีเป็นมิตร และครบวงจร

นอกเหนือจากสินคา้หรือบริการหลกัอีกดว้ย เช่น การใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ หรือการจดจาํรายละเอียดของ

ลูกคา้ดว้ยขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือปฏิบติัสมํ่าเสมอ และต่อเน่ืองในระยะยาว เพ่ือรักษาความรู้สึกอนัดี

ของผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการในปัจจุบนักจ็ะรู้สึกเต็มใจใชบ้ริการและภกัดีต่อองคก์รต่อไป 
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     กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากร 

ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตป์ระเภทซ่อมตวัถงัและสี จงัหวดับุรีรัมย ์

     กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นลูกคา้ทัว่ไปและลูกคา้ประกนั ท่ีใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ประเภท

ซ่อมตวัถงัและสีในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตจ์งัหวดั

บุรีรัมยท์ั้งหมด 11 อู่ซ่อม ซ่ึงจะทาํการออกเก็บแบบสอบถามกบัผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นลูกคา้ทัว่ไปและลูกคา้ประกนั ท่ีใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ประเภทซ่อม

ตวัถงัและสีในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยเก็บกลุ่มตวัอย่าง 200 คน โดยสุ่มจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดั

บุรีรัมย ์โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลอยูใ่นช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 2559- 12 มกราคม 

2559 

พฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 

ประเภทของบริการ  

ช่วงเวลาเขา้ใชบ้ริการ 

เหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ      

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

แนวทางการตดัสินใจ 

แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

( ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ ,2546) 

 

 

 

 

 

คุณภาพบริการ 

ลกัษณะท่ีสมัผสัได ้ 

ความน่าเช่ือถือได ้

ความสามารถตอบสนอง  

การเอาใจใส่  

การทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ 

(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) 

 

 

ความจงรักภักด ี

 ดา้นการบอกต่อ 

 ดา้นการใชบ้ริการซํ้า 

 ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 

 ดา้นการวา่กล่าวติเตียน 

(Parasuraman, Zeithamt and Berry, 

1994) 
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     การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.สถิตเิชิงพรรณนา 

1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู ้ใช้บริการ โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพบริการ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดี โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.สถิตเิชิงอนุมาน 

2.1 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ และทดสอบสมมติฐาน เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Linear 

Correlation Coefficient, One-Way ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการ พฤติกรรมการใชบ้ริการ กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อม

รถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ 

คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย์ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็น ดา้นการทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ มากสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของสุภาภรณ์ พลอยทบัทิม (2554) ท่ีพบว่าคุณภาพบริการดา้นการทาํใหม้ัน่ใจมีความสาํคญักบัผูท่ี้

ใชบ้ริการ เน่ืองดว้ยอู่ซ่อมรถยนตมี์การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและทนัสมยัในการใหบ้ริการ ซ่ึงตรงกบัมิติ

ในการวดัคุณภาพบริการของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้

เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้

ความมัน่ใจว่าผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็น ดา้นลกัษณะท่ี

สัมผสัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุจิตรา งามใจ (2555) ท่ีพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อระดบั

คุณภาพการให้บริการดา้นบุคคล ภาพลกัษณ์ กบัดา้นการให้บริการ ท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ท่ี

มองเห็นได ้ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ เป็นความสามารถท่ีจะให้บริการตามคาํมัน่ดว้ยความถูกตอ้ง ความสามารถใน

การใหบ้ริการใหต้รงกบัสญัญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล

ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ 

สามารถให้ความไวว้างใจได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาภรณ์ พลอยทบัทิม (2554) ท่ีพบว่า คุณภาพ

บริการดา้นความน่าเช่ือถือมีความสาํคญัมากกบัการใหบ้ริการ ดา้นการเอาใจใส่ เป็นความสามารถในการดูแลเอาใจ

ใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน การดูแลลูกคา้อย่างจริงใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของสุภาภรณ์ พลอยทบัทิม (2554) ท่ีพบว่าคุณภาพบริการดา้นการเอาใจใส่มีความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการ 

ดา้นความสามารถตอบสนอง เป็นความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว 
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สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และ

ไดรั้บความสะดวกจากการใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาภรณ์ พลอยทบัทิม (2554) ท่ีพบว่า

คุณภาพบริการใหค้วามสาํคญักบัดา้นการตอบสนองกบัผูใ้ชบ้ริการได ้

พฤตกิรรมผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย์ 

     ดา้นประเภทของการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการทาํสีรถยนต ์อาจเน่ืองมาจาก

ผูใ้ช้บริการตอ้งการใชบ้ริการท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 

(2546) เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ชุลีรีตน์ 

ก้อนทอง (2553) พบว่าในส่วนของพฤติกรรมการใช้บริการประเภทของการใช้บริการไม่มีอิทธิพลต่อความ

จงรักภกัดีต่อการบริการของอู่ซ่อมรถยนต ์

ด้านความจงรักภักดขีองผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย์ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นดา้นการใชบ้ริการซํ้ า มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชุลี

รีตน์ กอ้นทอง (2553) พบว่าการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อการบริการอู่ซ่อมรถยนต์ในดา้นการใช้

บริการซํ้ า และผลการศึกษา เรืองวิทย ์เป่ียมปรีชา (2554) พบว่าความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์โดย

การใชบ้ริการซํ้ า ส่วนดา้นการบอกต่อ  สอดคลอ้งกบัซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ ชนิดา วนารักษส์กุล (2552) กล่าวว่า

ความตั้งใจบอกต่อ เป็นการพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการและการบริการ แนะนาํและกระตุน้ใหค้นอ่ืนสนใจและ

ใชก้ารบริการนั้น ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

เรืองวิทย ์เป่ียมปรีชา (2554) พบว่าความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระอยู่ในระดบัมาก โดยการ

แนะนาํบอกต่อมากท่ีสุด ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชุลีรีตน์ กอ้นทอง (2553) 

พบว่าการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อการบริการอู่ซ่อมรถยนต์ในดา้นการบอกต่อ ดา้นการใชบ้ริการ

ซํ้ า ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน ยกเวน้ในดา้นความอ่อนไหวต่อราคา ดา้นการว่ากล่าวติเตียน พบว่าสอดคลอ้งกบั 

ชนิดา วนารักษส์กุล (2552) กล่าวว่า การว่ากล่าวติเตียน เป็นการร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหาอาจจะร้องเรียนกบัผูใ้ห้

บริการบอกต่อคนอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการจะติเตียนพนกังานโดยตรงหากสินคา้และบริการมีปัญหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ พฤติกรรมผู้ใช้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน

จงัหวดับุรีรัมย์ 

     คุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการ

บริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมยมี์ความสัมพนัธ์กนั เป็นไปตามสมมติฐาน

ของการศึกษาท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์ พลอยทบัทิม (2554) ศึกษาคุณภาพการบริการของ

ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้จงัหวดัปทุมธานี พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์

กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้อู่ซ่อมรถยนตจ์งัหวดัปทุมธานี 

    พฤติกรรมผูใ้ช้บริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษา พบว่า 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมยแ์ตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เรืองวิทย ์เป่ียมปรีชา (2554) พฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานี 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

     สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการ พฤติกรรมการใชบ้ริการ กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อม

รถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์ 

คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย์ 

     จากระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพบริการของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์จากกลุ่มตัวย่าง ผลการวิจัยพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ มากสุด ตามดว้ยลกัษณะท่ีสัมผสัได ้

ความเช่ือถือได ้ความเอาใจใส่ และความสามารถในการตอบสนอง 

พฤตกิรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย์ 

     พฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมยข์องกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในดา้น

ประเภทของการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตเ์พ่ือทาํสีรถยนตเ์ป็นหลกั ในดา้นวนัท่ีนาํรถยนต์เขา้ซ่อมส่วนใหญ่เป็นวนั

ทาํงานปกติ ในดา้นช่วงเวลาการนาํรถยนตเ์ขา้ซ่อมส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาระหว่าง 08.00 – 12.00 น. ในดา้นการนาํ

รถยนตเ์ขา้ซ่อมโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปีส่วนใหญ่ 2 คร้ังต่อปี ในดา้นเหตุผลสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม

รถยนตส่์วนใหญ่มัน่ใจในคุณภาพและบริการเป็นหลกั ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม

รถยนตส่์วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตวัท่านเองเป็นหลกั ในดา้นแนวทางปฏิบติัในการตดัสินใจซ่อมรถยนตส่์วนใหญ่ให้

ทางอู่ซ่อมเป็นคนจดัหาอะไหล่ใหท้ั้งหมดเป็นหลกั ในดา้นสถานท่ีตั้งอู่ซ่อมรถยนตท่ี์เลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่ อยู่

บนถนนสายหลกั ในดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตส่์วนใหญ่การ

แนะนาํบอกกล่าวจากญาติหรือเพ่ือน เป็นหลกั 

ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์

     กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นดา้นการใชบ้ริการซํ้ ามากสุด ตามดว้ย ดา้นการบอกต่อ ดา้น

ความอ่อนไหวต่อราคา และดา้นการวา่กล่าวติเตียน  

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ พฤติกรรมผู้ใช้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน

จงัหวดับุรีรัมย์ 

     ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการ พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของ

ผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวดับุรีรัมย ์โดยใช้สถิติ Linear Correlation Coefficient และด้วยสถิติ  ANOVA 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     คุณภาพบริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้ดา้น

ความน่าเช่ือถือได ้ดา้นความสามารถตอบสนอง ดา้นการทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ และดา้นการเอาใจใส่มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์ทุกดา้น 

    พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นประเภทของการใช้

บริการอู่ซ่อมรถยนตมี์ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

คุณภาพบริการ 

     กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพบริการ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความ

ชาํนาญ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามคิดเห็นมากสุด ซ่ึงทาํใหผู้วิ้จบัรับรู้ถึงความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ และยงัช่วยวิเคราะห์

สถานการณ์ของการใชบ้ริการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย ์ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาธุรกิจ

ยานยนตอ์ยูเ่สมอ เพ่ือนาํมาปรับปรุงดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหท้นัสมยั เพ่ือผูใ้ชบ้ริการจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้า ซ่ึง

นาํมาสู่ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งมีการอบรมเพ่ือให้เพ่ิมทกัษะเฉพาะดา้นใหเ้ช่ียวชาญมากข้ึน เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ พนักงานตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและ

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจว่าผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด ความสามารถในการส่งมอบความไวว้างใจ

และความเช่ือมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการได ้(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) ส่วนดา้นความสามารถตอบสนอง 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ผูใ้ห้บริการอู่ซ่อมรถยนต์สามารถนาํผลการวิจยั

นาํมาปรับปรุง แกไ้ขในดา้นน้ีใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นพนกังานอู่ซ่อม

รถยนตต์อ้งมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ซ่ึงเป็นคุณสมบติัหลกัของผูท่ี้ทาํธุรกิจการบริการ การมีการบริการท่ีดียงัสามารถ

เป็นจุดแขง็ของการทาํธุรกิจได ้เพราะการมีใจรักงานดา้นบริการเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก จึงสามารถเป็นจุดแขง็ของการทาํ

ธุรกิจได ้เป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ 

พฤตกิรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ 

     การรับรู้ปัญหาของพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในส่วนประเภทของการบริการอู่ซ่อมรถยนต์จากผล

การศึกษามีผลแตกต่างกนั ซ่ึงจะนาํมาช่วยในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ เพ่ือแข่งขนักบัธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตร์ายอ่ืน และ

ในดา้นวนัท่ีนาํรถยนต์เขา้ซ่อม ช่วงเวลาการนาํรถยนตเ์ขา้ซ่อม การนาํรถยนต์เขา้ซ่อมโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี เหตุผล

สําคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ แนวทางปฏิบติัในการตดัสินใจซ่อมรถยนต ์สถานท่ีตั้งอู่ซ่อม

รถยนต ์การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บก่อนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์ควรนาํขอ้มูลในส่วนน้ีในการวางแผนพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และปรับปรุงแกไ้ข

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในเชิงแข่งขนัทางธุรกิจ         

ความจงรักภักดขีองผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ 

     ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์ดา้นการใชบ้ริการซํ้ า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็น

ดว้ยมากสุด เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในคุณภาพบริการ จึงมีการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีก ซ่ึงผลการวิจยัน้ียงั

ช่วยในการรับรู้ขอ้มูลในการปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ข เพ่ือทาํให้ทราบถึงปัญหาและนาํขอ้มูลจาก

ผลการวิจยัน้ีไปปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือเพ่ิมกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ตามปัญหาของงานวิจยัน้ีได ้จากการศึกษา

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นในดา้นการว่ากล่าวติเตียน ดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงดา้นการว่ากล่าวติเตียน

ช่วยทาํใหท้ราบถึงการรับรู้ของปัญหา ซ่ึงการวิจยัน้ียงัช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลน้ี

ยงัสามารถช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ได ้เพ่ือช่วยในการวางแผนกลยทุธ์ในอนาคต         
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ความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ พฤตกิรรมผู้ใช้บริการกบัความจงรักภักดขีองผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ 

     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่

ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการนั้นช่วย

ในการคน้หาสาเหตุของปัญหา ไดจ้ากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2546) ซ่ึงนาํมา

ประยุกต์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ประเภทของการใชบ้ริการ วนัท่ีนาํ

รถยนต์เขา้ซ่อม ช่วงเวลาการนาํรถยนต์เขา้ซ่อม การนาํรถยนต์เขา้ซ่อมโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี เหตุผลสําคญัในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์แนวทางปฏิบติัในการตดัสินใจซ่อมรถยนต ์สถานท่ีตั้งอู่ซ่อมรถยนต ์การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

อู่ซ่อมรถยนต ์และจากผลการศึกษายงัช่วยในการกาํหนดประเด็นการตดัสินใจ เพ่ือใชใ้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน

ภายหนา้ 

     ดา้นคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ดา้น

ลกัษณะท่ีสมัผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ดา้นความสามารถตอบสนอง ดา้นการทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญ 

และดา้นการเอาใจใส่ ซ่ึงการวิจยัน้ีสามารถช่วยกาํหนดประเด็นในการตดัสินใจ เน่ืองจากผลการวิจยัคร้ังน้ี ดา้นการ

ทาํใหม้ัน่ใจในความรู้ความชาํนาญมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดับุรีรัมย์

มากท่ีสุด ดงันั้นอู่ซ่อมรถยนตค์วรใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ดา้นความรู้ความชาํนาญของพนกังานอู่ซ่อมรถยนต์

ใหดี้ยิ่งข้ึน และผลจากการศึกษายงัช่วยในการวางแผนการดาํเนินการ เพ่ือใชใ้นการวางกลยุทธ์ดา้นคุณภาพบริการ

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจได ้ซ่ึงจากปัญหาของการวิจยัเร่ืองน้ีมีการแข่งขนัธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์

ในจงัหวดับุรีรัมยมี์การแข่งขนัสูง 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา ซ่ึงมีเวลาในการศึกษาวิจยัค่อนขา้งจาํกดั ทาํให้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทาํไดเ้ฉพาะเขต

อาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรใหเ้วลาในการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ

เก็บขอ้มูลอาจเก็บขอ้มูลทั้งจงัหวดั หรือขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือใหค้รอบคลุม ไม่เจาะจง

พ้ืนท่ีมากเกินไป ทาํใหท้ราบขอ้มูลท่ีหลากหลายข้ึนดว้ย 

     2. ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีอาจไม่สามารถนําไปสรุปได้อย่างเท่ียงตรงได้มาก เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกับ

แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ตํ่า ผลการวิจยัน้ีตอ้งนาํไปใชอ้ย่างระมดัระวงั โดยการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปตอ้งมี

การปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ขอ้คาํถามท่ีชดัเจน เพ่ือใหค่้าความเช่ือมัน่มีค่าท่ีสูงข้ึน 

     3. ขอ้จาํกดัดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถบอกผลการวิจยั

ไดอ้ย่างมัน่ใจว่าคุณภาพบริการจะส่งผลนาํไปสู่ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์โดยการวิจยัคร้ังน้ีใช้

สถิติ Linear Correlation Coefficient และ ANOVA เท่านั้น อาจมีการวิเคราะห์สถิติ Regression เพ่ิมเพ่ือผลการ

วิเคราะห์ท่ีดียิ่งข้ึน 
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ของระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด 

ที่มีต่อการซ้ือซ้ํารถจกัรยานยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Regression analysis of the relationship between level of satisfaction on 

marketing mix and repurchasing of Honda motorcycles in Bangkok. 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ต่อการซ้ือซํ้ ารถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดตวัแปรตน้คือความพึงพอใจ

ของส่วนประสมทางการตลาด  ตัวแปรตาม คือการซ้ือซํ้ ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ซ้ือและใชร้ถจกัรยานยนตฮ์อนดา้เขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ รายได ้

การศึกษา อาชีพ มีผลต่อการซ้ือซํ้ าท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น การ

ส่งเสริมการตลาด สถานท่ี มีผลต่อการซ้ือซํ้ารถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชร้ถจกัรยานยนตฮ์อนดา้

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การซ้ือซํา้, รถจักรยานยนต์ฮอนด้า 

 

Abstract 

This research study about regression analysis of the relationship between level of satisfaction on marketing mix and 

repurchasing of Honda motorcycles in Bangkok. The independent variable is the satisfaction of the marketing mix 

the dependent variable is repurchase of Honda motorcycles in Bangkok. The population in this research including 

who buy a Honda motorcycle a total of 200 people, the results show two factors of the marketing mix   place and 

promotion has significant level 0.05 in the same direction. 

Keywords:, Marketing Mix, Repurchase, Honda Motorcycle 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัการแข่งขนัธุรกิจในดา้นการจาํหน่ายสินคา้มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงรวมถึงธุรกิจในการจาํหน่าย

รถจกัรยานยนตเ์ช่นกนัซ่ึงจะเห็นไดว้่ารถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่ายท่ีสูงในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยสภาวะการจราจรใน

ปัจจุบนัท่ีค่อนขา้งติดขดัทาํให้ผูค้นท่ีมีความตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทางตอ้งการหายานพาหนะท่ีมีความ

คล่องตวัสูงและดว้ยราคาตวัรถท่ีไม่สูงเม่ือเทียบกบัยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ ทาํใหร้ถจกัรยานยนตไ์ดรั้บความนิยมมา

จนถึงปัจจุบนั โดยยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตส์ะสม  ณ ส้ินปี 2557 มีรถจกัรยานยนตจ์ดทะเบียนสะสมรวมทั้งหมด

ทัว่ประเทศ 20,141,213 คนั โดยแยกเป็นสถิติปี 2556 เท่ากบั 1,985,348 คนั ปี 2557 เท่ากบั 1,902,418 คนั แบ่งเป็น

ยอดจดทะเบียนรถจกัรยานยนตใ์หม่ใน กรุงเทพมหานคร ในปี 2556 เท่ากบั 446,484 คนัปี 2557 เท่ากบั 392,295 คนั 

โดยรูปแบบในการซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนั จะพบวา่ผูซ้ื้อรถจกัรยานยนตซ้ื์อเป็นเงินสดร้อยละ 10 และร้อยละ 

90 จะเป็นการซ้ือผ่านสินเช่ือ โดยแบ่งเป็นการจดัสินเช่ือเองโดยร้านจาํหน่าย ร้อยละ 50 ส่วนร้อยละ 40 จะเป็นการ

ใช้สินเช่ือสินเช่ือของสถาบันการเงิน (ดอกเบ้ียธุรกิจ ,2558)  ดังนั้ นในปัจจุบันการให้บริการด้านสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต์จึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตามภาพรวมของธุรกิจ

รถจกัรยานยนต์ไทยในปี 2558 ตลาดรถจกัรยานยนต์ไทยกลบัอยู่ในสภาวะท่ีไม่ค่อยดีนักเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ยอดขายเร่ิมปรับตวัลดลงมาจนถึงปัจจุบนั โดยยอดจดทะเบียนรวมของปี 2557 มี

ปริมาณทั้งส้ิน 1,701,532 คนั ปรับตวัลดลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2556 และยงัคงมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ซ่ึงการชะลอตวัดงักล่าวน้ีหากมองในแง่ของระยะเวลาและปริมาณแลว้ ถือเป็นการถดถอยคร้ังใหญ่ท่ีสุดนบัตั้งแต่

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียเม่ือปี 1997 (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย,2558)  ดงันั้นดว้ยสภาวะดงักล่าวจึงทาํให้การแข่งขนั

ของธุรกิจการขายรถจกัรยานยนต์ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงและรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆซ่ึงเป็นทั้งการแข่งขนักบั

คู่แข่งเดิมและกบัคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีเขา้มาในธุรกิจน้ี เหตุการณ์น้ีจะส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกใน

การเลือกซ้ือมากข้ึนแต่จะผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมีการแข่งขนักนัเองสูงข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถา้ผูป้ระกอบการไม่

สามารถท่ีจะรักษายอดขายหรือสร้างยอดขายให้เติบโตมากข้ึน อาจจะส่งผลให้กาํไรของบริษทัลดลงและอาจจะ

นาํไปสู่สภาวะการขาดทุน  โดยงานวิจยัน้ีจะช่วยใหท้ราบถึงช่องวา่งทางการการตลาดท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายสามารถ

ใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารทางการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความถ่ีใหก้ารซ้ือใหมี้มากข้ึนรวมถึงการ

คาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดข้ึนกรณีท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายมีการปรับปรุงดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎีและแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

     เสรี วงษม์ณฑา (2542: 11) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีมีสินคา้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ และขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะ

เห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ย

ความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

     อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในดา้นตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็น

ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด 

     Kotler (2012: 5)  ไดก้ล่าวไวว้่า การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและดาํเนินการใน

ดา้นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัวางจาํหน่าย และ การส่งเสริมการจาํหน่าย ในสินคา้หรือบริการ 

เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนและทาํให้เกิดความพอใจต่อบุคคลและองค์การตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้โดยมี

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอย่างน้อยสุด 4 ประการ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การ

ส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) 

 

แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจของผู้บริโภค 

     ธงชยั สันติวงษ ์(2530 : 389) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของตนเองอยา่งดีหรือสมบูรณ์ท่ีสุด 

     พรรณี ชูทยัเจนจิต (2550 : 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวกความรู้สึกท่ีดี ท่ีประทบัใจต่อส่ิง

เร้าต่างๆไม่วา่จะเป็นสินคา้และบริการ ราคา การจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด 

     สุดาพร กุณฑลบุตร (2557: 7) กล่าวว่า เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ตามค่านิยมท่ีตนมีแลว้ เม่ือนาํมาใชจ้ะก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจข้ึนอยู่กบัว่าสินคา้นั้นให้ประโยชน์ ตอบสนองตามท่ีคาดหวงั หรือไม่ ถา้หาก

ตอบสนองตามท่ีคาดหวงักจ็ะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกชอบ 

หรือพอใจท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ ต่อส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ ส่งผลใหมี้ทศันคติท่ีดี

เม่ือไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของตนเอง 
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แนวคิดและทฤษฏีพฤตกิรรมการซ้ือซ้ํา 

     Kotler & Keller (2006: 188) กล่าวว่า “ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจต่อสินคา้จะมีผลต่อพฤติกรรมท่ี

ตามมาจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บมากกว่าส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั ถา้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสอย่างมากท่ี

เขาหรือเธอจะซ้ือสินคา้ซํ้ าอีก” 

     A. S. C. Ehrenberg (1972) กล่าววา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความซบัซอ้นมาก ก่อนซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งการทศันคติ

ท่ีดี ประสบการณ์จากการทดลองใชก่้อน และ อิทธิพลภายนอก เช่น การโฆษณา การ ลดแลกแจกแถม พนกังานขาย 

พบเห็นสินคา้ การตั้งราคา แพค็เกจ รวมไปถึงการบอกต่อ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลไปถึงการซ้ือ การใช ้และ ความรู้สึกพึง

พอใจหลงัการใช ้กระทัง่แปรเปล่ียนไปเป็นทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ 

     การซ้ือซํ้ า คือ สถานการณ์ท่ีบุคคลซ้ือสินคา้มากกว่าหน่ึงคร้ัง โดยรูปแบบของการซ้ือซํ้ านั้นมีความหลากหลาย 

ประกอบดว้ยหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการซ้ือซํ้ า เช่น ปัจจยักิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา โปรโมชัน่ 

การตั้งราคา การขนส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นธรรมชาติของผลิตภณัฑ ์และ ตราสินคา้ ปัจจยัดา้นส่วนแบ่งทางการตลาด 

และการกระจายตวัของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นจาํนวนการซ้ือต่อบุคคล และ ระยะเวลาในการซ้ือต่อคร้ัง ปัจจยัดา้น

ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ และ ปัจจยัเฉพาะอ่ืนๆ เป็นตน้ 

งานวิจยัพบว่าความพึงพอใจ และ ทศันคติ เป็นจุดกาํเนิดของการซ้ือซํ้ า ซ่ึงในท่ีน้ี ความพึงพอใจคือ ภาพรวม

ความสุขของลูกคา้ และความพึงพอใจเกิดจากประสบการณ์เก่ียวกบัการให้บริการและทศันคติหลงัการซ้ือ คือ 

แนวโนม้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่ความรู้สึกเป็นกลาง เป็นบวก เป็นลบ ซ่ึงเป็นการประเมินมาจากประสบการณ์

เก่ียวกบัสินคา้และบริการ บริษทั หรือ ตราสินคา้ 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชร้ถจกัรยานยนตฮ์อนดา้เคร่ืองยนตข์นาด 100-300 ซีซี. ช่วง

ระหวา่งปี 2556-2558 ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจาํนวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาติขบัข่ีรถจกัรยานยนตทุ์กประเภท ณ ส้ิน

ปี 2557 จาํนวน 1,271,889 คน (แหล่งขอ้มูล : กรมการขนส่งทางบก) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัมีขั้นตอนการ

สุ่มดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชวิ้ธีการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ของการคํานวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีความ

คลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%  จากประชากร

ท่ีใชใ้นการวิจยัมีจาํนวน 1,271,889 คน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างได ้5% ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และสดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 384 

ความพงึพอใจ ทศันคต ิ ความตัง้ใจจะซือ้ซํ้า 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1849 

 

 
คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัของผูวิ้จยัทางดา้นเวลาและงบประมาณท่ีจาํกดั ผูวิ้จยัจึงเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

ลดลงเหลือ 200 ชุด เพ่ือใหมี้เวลาในการตรวจสอบและแกใ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆได ้ส่งผลใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือน

เท่ากบั ±6.93% โดยผูวิ้จยัทาํการรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารเก็บแบบสอบถาม โดยออกเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง

ตามแผนการเก็บขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์โดยการใชเ้ครืองมือทางสถิติ  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และวิเคราะห์ขอ้มูลประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ดา้นการซ้ือซํ้ า โดยใช้สถิติ Regression Analysis สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานใชวิ้ธีวิธี Linear Correlation Coefficient และ ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากผลการศึกษาเร่ือง“การประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ต่อการซ้ือซํ้ ารถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผูวิ้จยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจมาอภิปราย

ดงัน้ี  

     1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อและใชร้ถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

     2. นํ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือซํ้า 

      ระดบัความพึงใจส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือซํ้าของผูบ้ริโภคใน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง

อายุ  21-30 ปี (ร้อยละ 47) ซ่ึงจะอยู่ในช่วงวยัเร่ิมตน้ทาํงานซ่ึงกาํลงัมองหายานพาหนะท่ีใชเ้ดินทางไปทาํงานหรือ

ท่องเท่ียว แต่กาํลงัทรัพยย์งัไม่มากพอท่ีจะซ้ือรถขนาดใหญ่หรืออยากไดร้ถท่ีสามารถใชง้านสะดวกคล่องแคล่วใน

เมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงจะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001-25,000 บาท (ร้อยละ36.5) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียดงักล่าวจึงตอ้งซ้ือแบบผ่อนชาํระซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั

รูปแบบการซ้ือรถจักรยานยนต์ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันคือ ร้อยละ 90 (ดอกเบ้ียธุรกิจ,2558) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง

ดงักล่าวจะประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัและรับจา้งซ่ึงเป็นอาชีพท่ีตอ้งมีการเดินทางในการประกอบอาชีพหรือ

ใชย้านพาหนะในการปฏิบติังาน โดยรถรุ่นท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือส่วนใหญ่จะเป็น ฮอนดา้รุ่น เวฟ (ร้อยละ31) ซ่ึง

เป็นรุ่นท่ีมีจาํหน่ายมาอย่างยาวนานและมียอดขายท่ีสูงติดต่อกนัมาหลายปีทาํให้ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่จะ

ทราบถึงรูปทรง คุณสมบติัของรถจกัรยานยนตรุ่์นน้ีดีอยู่แลว้ โดยเฉพาะการมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามและตวัรถมีอตัรา

การบริโภคนํ้ามนัตํ่ารวมทั้งค่าบาํรุงรักษา ค่าอะไหล่ท่ีไม่แพง โดยปัจจยัทางดา้นประชาการศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือ

ซํ้า ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

     ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างจะคาํนึงถึง

เร่ืองระยะเวลาในการผอ่นชาํระเป็นอนัดบัแรก เน่ืองดว้ยกลุ่มตวัอยา่งยงัเร่ิมตน้ทาํงานไดไ้ม่นานและรายไดอ้าจจะยงั

ไม่แน่นอนโดยมองว่าระยะเวลาในการผ่อนชาํระมีความสาํคญัต่อการซ้ือซ่ึงในปัจจุบนัมีสูงสุดคือ 3 ปี ซ่ึงเพียงพอ

ในการผ่อนชําระแล้ว ในด้านอ่ืนเช่น ราคาอะไหล่ จํานวนค่างวดต่อเดือน ค่าบํารุงรักษา และ ราคา ของ



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1850 

 

 
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจท่ีมาก ซ่ึงตรงกับงานวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ของลูกคา้ บริษทั เค.พี.ฮอนดา้, อภิญญา เขมวราภรณ์ (2552)   

ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจร้านคา้ท่ี

อยู่ไม่ไกลจากท่ีพกัอาศยัโดยเลือกร้านท่ีสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก และร้านท่ีจาํหน่ายตอ้งมีรุ่นรถใหเ้ลือกซ้ือ

หลายรุ่นตามท่ีฮอนดา้มีจาํหน่ายและมีรุ่นท่ีตนตอ้งการ  

ความพึงพอใจท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างจะพึงพอใจถา้ร้านจาํหน่าย มี

การส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ารส่งเสริมทางการตลาดแบบซ้ือรถโดยไม่ตอ้งมีการชาํระเงินดาวน์และไม่มีค่าใชจ่้าย

ค่าจดทะเบียน โดยปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือซํ้ า ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด และ 

สถานท่ี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

จากผลการวิจัยน้ีจะพบว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบันท่ีซ้ือและใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าอยู่มีโอกาสท่ีจะซ้ือ

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าใหม่โดยใช้รูปแบบการซ้ือแบบผ่อนชําระ ผูซ้ื้อดังกล่าวจะพิจารณาปัจจัยด้านอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากตวัรุ่นผลิตภณัฑข์องฮอนดา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

ผลงานวิจยัน้ีจะมีความแตกต่างจากผลงานวิจยัอ่ืนท่ีผา่นมาในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตซ่ึ์งจากงานวิจยัท่ี

ผ่านมาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก แต่ในงานวิจัยด้านการซ้ือซํ้ าน้ี

ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการตลาด สถานท่ีจาํหน่ายและ ราคา ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่าผูบ้ริโภคมี

ความช่ืนชอบคุน้เคยในตวัผลิตภณัฑ์หรือมีความภกัดีในตราสินคา้ฮอนดา้แลว้ จึงอาจจะให้ความสําคญัทางดา้น

ผลิตภณัฑน์อ้ยกว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน และนอกจากนั้น ถา้ทางผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายฮอนดา้มี

ความตอ้งการท่ีจะเพ่ิมยอดจาํหน่ายให้มากข้ึนกว่าในปีท่ีผ่านมา นอกเหนือจากปัจจยัภายนอก ทางโรงงานผูผ้ลิต

จะตอ้งมีการพฒันาร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือและตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ในการเพ่ิมความพึง

พอใจดา้น การส่งเสริมการตลาด สถานท่ี และ ราคา ใหม้ากข้ึนเพ่ือใหลู้กคา้เก่าท่ีใชฮ้อนดา้อยูแ่ลว้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุดและอยากซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้บ่อยคร้ังข้ึนดงัน้ี 

 1.ดา้นราคา ผูจ้ดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ ควรให้ความสําคญัเร่ืองราคาขายและอะไหล่ให้มีความเหมาะ

เหมาะสมมากข้ึน โดยการเพ่ิมทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคโดยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกคุณภาพอะไหล่ใหต้รงกบัความ

ตอ้งการในดา้นระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัตามความพึงพอใจของลูกคา้แต่ละบุคคล โดยอาจจะมีการแยกเกรดของ

สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ราคาไม่เท่ากนัเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช ้และการใหส่้วนลด

ราคาค่าบาํรุงรักษาและค่าแรงค่าอะไหล่ให้กับลูกค้าเก่าท่ีเคยซ้ือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า นอกจากนั้นด้านการ

ให้บริการด้านสินเช่ือ ควรจะมีการเพ่ิมแคมเปญดอกเบ้ียตํ่ าและมีการผ่อนระยาวให้กับลูกค้าเก่าท่ีเคยผ่อน

รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้อยู่แลว้ หรือ การเสนอสิทธิพิเศษอ่ืนๆเก่ียวกบัเง่ือนใขการเช่าซ้ือให้กบัลูกคา้ท่ีเคยผ่อน



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1851 

 

 
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ เช่น การซ้ือโดยไม่ตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนั  การซ้ือโดยการใหค่้างวดต่อเดือนท่ีตํ่ากวา่ปกติ ซ่ึงการ

ออกแคมเปญดงักล่าวจะตอ้งเป็นการประสานงานกนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการดา้นสินเช่ือ ท่ีทางฮอนดา้และผูจ้ดัจาํหน่าย

ฮอนดา้ ดาํเนินธุรกิจดว้ย อีกทั้งควรมีการใหส่้วนลดหรือของสมนาคุณกบัลูกคา้ท่ีเคยซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้  

2. ดา้นสถานท่ี ทางผูจ้ดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ควรจะมีการพฒันาดา้นการตกแต่งร้านใหดู้น่าสนใจ ดึงดูด

ลูกคา้และมีมาตรฐานท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในการเขา้รับบริการ และควรจะมีสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายครบ

ทุกรุ่น ท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีการจําหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนั้นทางผูจ้ ําหน่าย

รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ควรจะเพ่ิมจาํนวนสถานท่ีจาํหน่ายใหค้รอบคลุมครบจาํนวนเขตของกรุงเทพมหานคร และ

ทาํเลท่ีตั้ง ของร้านคา้ควรจะอยู่ในจุดท่ีสามารถให้ลูกคา้สามารถเขา้มาใช้บริการไดส้ะดวก ทั้งน้ีเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ฮอนดา้และลูกคา้ใหม่ ตลอดจนการมีการจดัจดักิจกรรมใหม่ ๆบริเวณหนา้ร้าน เป็น

ระยะๆ เพ่ือสร้างจุดสนใจและดึงดูดให้ผูท่ี้ใช้รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้อยู่แลว้มีความสนใจท่ีจะซ้ือซํ้ า และมีของ

สมนาคุณท่ีน่าสนใจ มีใหเ้ลือกหลากหลาย รวมถึงการคาํนึงถึงคุณภาพของสมนาคุณใหมี้คุณภาพดี สามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดจ้ริง ซ่ึงจะส่งผลดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการอีกทางหน่ึงดว้ย 

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางผูจ้ดัจาํหน่ายและร้านคา้รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ควรมีการร่วมกนัในการส่งเสริม

ดา้นการตลาดให้กบัลูกคา้ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เก่าและผูท่ี้กาํลงัสนใจซ้ือรถรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ เพ่ือให้เห็นว่าผูท่ี้ใช้

รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้อยู่แลว้จะไดสิ้ทธิพิเศษอย่างไรบา้ง โดยทางโรงงานผูผ้ลิตอาจจะร่วมมือกบัผูจ้าํหน่ายในแต่

ละเขตมีการประชาสมัพนัธ์ถึงสิทธิพิเศษท่ีลูกคา้จะไดรั้บโดยใชช่้องทางต่างๆ ทั้ง การโฆษณาผา่นส่ือ โทรทศัน ์วิทยุ 

และ ทางโซเช่ียลมีเดีย  โดยทางผูจ้าํหน่ายควรปรับปรุงพฒันาของแถมท่ีเพ่ิมเติมให้กบัทางลูกคา้ใหดี้ข้ึนซ่ึงควรจะ

เป็นของท่ีลูกคา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดก้บัรถของ ตน เช่น นํ้ามนัเคร่ือง ตะแกรงหนา้รถ เป็นตน้  และนอกจากนั้น

จากผลการวิจยัดา้นการคน้หาสมการเสน้ตรงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือซํ้าพบว่าถา้มีการ

เปล่ียนแปลงของส่วนประสมทางการตลาดในดา้น ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมทางการตลาด ของ

รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ โดยการเพ่ิมความพึงพอใจในดา้นใดดา้นหน่ึงใหก้ลบักลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตฮ์อนดา้มาก

ข้ึนจะส่งผลให้ผูท่ี้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอยู่แล้วเกิดการซ้ือซํ้ ามากข้ึน ดังนั้นการท่ีผูผ้ลิตหรือผูจ้ ําหน่าย

รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายควรคาํนึงผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนโดยการพิจารณาความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดถา้ผูบ้ริโภคยิ่งพึงพอใจมากโอกาสท่ี

ผูบ้ริโภคจะมีการซ้ือซํ้าสูงข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาลงลึกไปถึงในเขตแต่ละเขตของกรุงเทพแต่ละเขต เพ่ือจะได้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากว่าในแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครเองความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็จะแตกต่างกนัออกไป และ ความ

แตกต่างในดา้นส่วนประสมทางการตลาดก็จะแตกต่างกนัออกไปดว้ย เช่น ดา้น สถานท่ีถา้ในเขตนั้นมีร้านท่ีอยู่ไม่

ไกลจากแหล่งผูใ้ชบ้ริการมากผูบ้ริโภคจะรู้สึกพึงพอใจในสถานท่ีจาํหน่ายมาก ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปถา้ผู ้
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ศึกษาสามารถทราบถึงความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ในแต่ละเขต จะทาํให้นกัการตลาด

สามารถออกแบบส่วนประสมทางการตลาดไดต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากกวา่ 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงรถจกัรยานยนตย์ี่ห้ออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบแนวโนม้ความพึงพอใจในแต่ละยี่หอ้ เน่ืองจากใน

งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาทางดา้นตราส่วนสินคา้รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้เพียงอยา่งเดียว ทาํใหผู้วิ้จยัทราบเพียงความพึง

พอใจของส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้เดียว ซ่ึงทาํใหไ้ม่ทราบถึงความพึงพอใจตราสินคา้อ่ืนซ่ึงทาํให้ไม่

มีการเปรียบเทียบกนั ดงันั้น งานวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรทาํทุกตราสินคา้รถจกัรยานยนต ์แลว้นาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบ

กนั จะทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจโดยรวมท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านรถจกัรยานยนต ์

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาในดา้น ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพียงดา้นเดียว ซ่ึง ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษามิติอ่ืนนอกเหนือจากความพึงพอใจ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด เช่น ความภกัดี 

เป็นตน้ 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของบริษทั ลสีซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั  
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The Customer Segmentation of Automobile Loan of Kasikorn Leasing Co. Ltd, 
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บทคดัย่อ  
การศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ โดยใช้

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด วตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์อง

บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดและเพ่ือ

ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องบริษทั ลีสซ่ิงกสิกร

ไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย 

จาํกดั สาํนกังานใหญ่  จาํนวน 250 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชค้วามพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม  ผลการวิจยัพบวา่สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ ไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มี

สมาชิก 59 คน กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 121 คน และกลุ่มท่ี 3 มีสมาชิก 70 คน   
 

คาํสาํคัญ:การแบ่งกลุ่ม,ลสีซ่ิง 

 

Abstract 

The Study of Customer Segmentation of Automobile Loan of Kasikorn Leasing Co. Ltd, Head Office, by using 

customer satisfaction and Marketing Mix factors. 

There are two objectives for this study. The first objective is to divide/segment the group of automobile loan 

customers by using two factors that consist of  1) customer satisfactions and  and Marketing Mix (7Ps). 2) to study 

demography and customer behaviors of  Kasikorn Leasing’s hire purchase customers (Head Office). 

The questionnaires were launched to 250 customers of Kasikorn Leasing Co. Ltd (sampling group) by using 

customer satisfaction and Marketing Mix factors. 

The research result demonstrates the segmentation of customer into three groups. The first group consists of 59 

samples, the second group consists of 121 samples and there are 70 samples for the third group. 

 

Keywords: Segmentation, Automobile Loan 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัธุรกิจสินเช่ือมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงในทุกๆดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอตัราดอกเบ้ีย การใหบ้ริการ และการ

ส่งเสริมการขายต่างๆ สําหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2558 น้ี ศูนยวิ์จยักสิกรไทยมองว่าโอกาสในการฟ้ืนตวั

เป็นไปไดย้าก โดยคาดว่ายอดขายรถยนตใ์นประเทศอาจอยูใ่นช่วงหดตวั ซ่ึงสาเหตุหลกัๆมาจากหน้ีครัวเรือน ราคา

สินคา้เกษตรโดยเฉพาะ ขา้วและยางพาราท่ียงัคงตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง เกณฑใ์นการปล่อยสินเช่ือท่ีเขม้งวดข้ึนของ

สถาบนัการเงิน เศรษฐกิจต่างประเทศซ่ึงอาจทาํใหก้ารส่งออกของประเทศไทยฟ้ืนตวัอยา่งจาํกดั ขณะท่ีภาพรวมของ

เศรษฐกิจภายในประเทศฟ้ืนตวัล่าชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้  

   

     จึงตอ้งแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบับริษทั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจน

และตรงตามความตอ้งการเพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเม่ือใชบ้ริการกบับริษทั ซ่ึงถา้บริการของบริษทัไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืน ซ่ึงจะส่งผลทาํให้รายได้

ของบริษทัลดลง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix)  

   

     (Philip Kotler,  2003) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 7Ps หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมไดแ้ละสามารถนาํไปใชต้อบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ด้านสินค้า (Product) คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจได ้

เป็นส่ิงท่ีมีประโยชนห์รือมีคุณค่ากบัลูกคา้ อาจเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้คือ สินคา้ หรือ ส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้

คือ บริการ 

2.  ด้านราคา (Price) คือ คุณค่าของสินคา้หรือบริการในรูปตวัเงิน ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนของลูกคา้ โดยลูกคา้จะทาํการ

เปรียบเทียบคุณค่าจากสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ กบัราคาของสินคา้หรือบริการนั้น ว่าส่ิงท่ีไดรั้บมากกว่าส่ิงท่ีตอ้ง

จ่ายหรือไม่ ถา้ไดรั้บมากกวา่ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  

3.  ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) สามารถทาํไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพ่ือจูงใจลูกคา้ใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้

หรือบริการ ซ่ึงอาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การลดราคา เป็นตน้ 

4.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือนาํเสนอบริการให้แก่ลุกคา้  เช่น ช่องทางการขอ

สินเช่ือ เป็นตน้ 

5.  บุคคล (people) คือ บุคลากรทั้งหมดท่ีอยู่ในองคก์รท่ีเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ของลูกคา้เป็นอยา่งมาก 
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6.  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) ไดแ้ก่ อาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน หรือ เคร่ืองใชต่้างๆ รวมไป

ถึงท่ีจอดรถ ลูกคา้จะพิจารณาจากส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจเพ่ือเลือกใชบ้ริการ  

7.  กระบวนการให้บริการ (process) มีความสาํคญัมาก ถา้อยากใหก้ระบวนการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้ง

ใชพ้นกังานท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญหรือใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยั โดยการใหบ้ริการประกอบดว้ยหลาย

ขั้นตอน ซ่ึงถา้มีขั้นตอนใดไม่ดี จะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความไม่ประทบัใจในการใหบ้ริการ 

ส่ิงที่ได้จากงานวิจัยนี ้ทาํให้ทราบความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น และสามารถนาํมาพฒันา

และปรับปรุงคุณภาพในการบริการของบริษทัในแต่ละดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจ 

 
     (พิทกัษ ์ ตรุษทิม,  2538) ไดใ้หค้วามหมายของความพอใจไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ โดยจะ

มีทั้งเชิงบวก เชิงลบหรือเฉยๆ ขณะท่ี (Wolman,  1973) ไดใ้หค้วามหมายของความพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกมี

ความสุขเม่ือไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ 

 

     สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในดา้นบวกหรือมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ จน

ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 

 

     ส่ิงที่ได้จากงานวิจัยนี้ ความหมายของคาํว่าพึงพอใจ ทาํให้ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการ และนาํไปกาํหนดกลยทุธ์ในการใหบ้ริการเพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1858 

 

 

 

กรอบแนวคิด 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการวจิยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

               ประชากรที่จะศึกษา                                                                                            ประชากรกลุ่มย่อย 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มท่ี k 

กลุ่มลูกคา้บุคคลสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์อง 

บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย

(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

•         ดา้นสินคา้/บริการ     

•         ดา้นราคา     

•         ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย   

•         ดา้นการส่งเสริมการขาย   

•         ดา้นบุคคล     

•         ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

•         ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
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3. วธีิการศึกษา 

 

    การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมาใช้เป็น

เกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลลูกคา้ และทาํการสุ่มเลือก

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบับริษทัลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ 

 

     ประชากร  คือ ลูกคา้บุคคลสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์บับริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 140,000 

ตวัอยา่ง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 

  

     กลุ่มตัวอย่าง  อา้งอิงความน่าเช่ือจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)  คือ 384 ตัวอย่าง แต่

เน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา จึงทาํการปรับลดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ 250 ตวัอยา่ง  

 

  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล จะทําการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดงันี ้

     ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีนกัศึกษาไดท้าํการสร้างข้ึนมา โดยจะมีการตั้ง

คาํถามจากส่ิงท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทราบ 

     ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ 

 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูศึ้กษาจะทาํการแจกแบบสอบถามลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือของบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ โดยจะทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทาํการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปโดยใชท้ั้งหมด 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่  

1)  Cluster Analysis  

2)  Chi-Square Test 

3)  ANOVA 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษา 

     1.  สรุปผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของ

บริษทั ลสีซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่จาํนวน 250 คน   

     กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ไดรั้บอนุมติัวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

จาํนวน 400,001 – 600,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชาํระตามสัญญา 48 งวด มีวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเพ่ือใช้

ส่วนตวั ใชร้ถยี่หอ้ ฮอนดา้ วางมดัจาํเงินดาวน ์25% ผอ่นมาแลว้ 2 ปี  

 

     จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางของลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตข์องบริษทัลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ สถานภาพ อาชีพ วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์ลูกคา้

ไดรั้บการอนุมติั ระยะเวลาการผอ่นชาํระตามสญัญา ยี่หอ้รถ และ ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีผา่นมา ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่

มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 

     2. ผลการแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของบริษทั ลสีซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สํานักงานใหญ่ โดยใช้ปัจจัยด้าน

ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด  

     จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่ โดยใช้

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้3 กลุ่ม โดยทั้ง 3 กลุ่มนั้นจะให้

ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นแตกต่างกนั ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเด่นชดั ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจเด่นชดัในกลุ่มท่ี 1 

(Service Group) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจเด่นชดัในกลุ่มท่ี 2 

(Image Group) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจเด่นชดัในกลุ่มท่ี 3 

(Save Group) 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีการตกแต่งสาํนกังานสวยงาม โลโกข้องบริษทั 

ปริมาณพนกังานเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 

การแต่งกายของพนกังานมีชุด 

Uniform 

อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บการอนุมติั 
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มีขั้นตอนในการอนุมติัสินเช่ือไม่

ยุง่ยาก 

กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระไดอ้ยา่ง

เหมาะสมทนัสมยั 

มีขั้นตอนในการอนุมติัสินเช่ือไม่

ยุง่ยาก 

ใชพ้รีเซ็นเตอร์ในการ

ประชาสมัพนัธ์ 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บอนุมติั 

 

วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บอนุมติั 

โบรชวัร์น่าอ่าน บริษทัใหบ้ริการดว้ยอุปกรณ์ท่ีมี

ความทนัสมยั 

มีสาขาใหบ้ริการจาํนวนมาก 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจตํ่า ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจตํ่าในกลุ่มท่ี 1 

(Service Group) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจตํ่าในกลุ่มท่ี 2 

 (Image Group) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจตํ่าในกลุ่มท่ี 3  

(Save Group) 

มีการออกบูธเพ่ือลดดอกเบ้ียตาม

สถานท่ีต่าง ๆ 

โลโกข้องบริษทั ส่วนลดในกรณีปิดบญัชี 

ก่อนกาํหนด 

การแต่งกายของพนกังานมีชุด 

Uniform 

โบรชวัร์น่าอ่าน ปริมาณพนกังานเพียงพอ 

ต่อการใหบ้ริการ 

พนกังานสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้

มีการออกบูธเพ่ือลดดอกเบ้ีย 

ตามสถานท่ีต่างๆ 

การแต่งกายของพนกังาน 

มีชุด Uniform 

ช่วงเวลาในการเปิดทาํการเหมาะสม มีค่าธรรมเนียมในการต่อพ.ร.บ. 

ในอตัราท่ีเหมาะสม 

ของชาํร่วยท่ีไดรั้บสามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดจ้ริง 

ส่วนลดในกรณีปิดบญัชีก่อน

กาํหนด 

ส่วนลดในกรณีปิดบญัชีก่อน

กาํหนด 

ช่วงเวลาในการเปิดทาํการเหมาะสม 
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ระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือไม่ล่าชา้ ของชาํร่วยท่ีไดรั้บสามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดจ้ริง 

บริษทัใหบ้ริการดว้ยอุปกรณ์ท่ีมี

ความทนัสมยั 

มีการตกแต่งสาํนกังานสวยงาม ความหลากหลายของประเภท 

วงเงินสินเช่ือ 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 

มีระบบ SMS แจง้เตือนลูกคา้ เม่ือถึง

ระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระค่างวด 

ช่องทางการชาํระค่างวดรถ 

หลายช่องทาง 

มีการออกบูธเพ่ือลดดอกเบ้ีย 

ตามสถานท่ีต่างๆ 

ช่องทางการชาํระค่างวดรถหลาย

ช่องทาง 

ระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือไม่ล่าชา้ ใชพ้รีเซ็นเตอร์ 

ในการประชาสมัพนัธ์ 

ความหลากหลายของประเภทวงเงิน

สินเช่ือ 

ช่องทางการขอสินเช่ือ 

หลายช่องทาง 

มีระบบ SMS แจง้เตือนลูกคา้  

เม่ือถึงระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระค่างวด 

 

     จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเช่ือรถยนต์ของบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกัด 

สาํนกังานใหญ่  ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มีสมาชิก 59 คน กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 121 คน และกลุ่มท่ี 3 มีสมาชิก 70 

คน  ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั โดยจะมีลกัษณะประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการใชบ้ริการเป็นตวัอธิบายลกัษณะของลูกคา้ทั้ง 3 กลุ่ม  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     กลุ่มที่ 1 

     ลูกคา้กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัการให้บริการของพนักงาน ชอบท่ีจะไดรั้บการบริการจากพนักงานท่ีมีมนุษย

สัมพนัธ์ดี มีปริมาณพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการและมีขั้นตอนในการอนุมติัสินเช่ือไม่ยุ่งยาก ดงันั้นบริษทัจึง

ควรมีการจดัอบรมพนกังานเก่ียวกบัให้บริการตลอดเวลา เพ่ือพฒันาคุณภาพการให้บริการและเพ่ิมทกัษะในการ

ใหบ้ริการ เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนท่ีมีความ

แตกต่างกนัไป จะช่วยใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทุกคร้ังท่ีไดรั้บบริการกบับริษทั 
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     กลุ่มที่ 2 

     ลูกคา้ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกขององคก์ร ใหมี้การตกแต่งสาํนกังานสวยงาม การแต่งกาย

ของพนกังานมีชุด Uniform ดงันั้นบริษทัควรมีการ renovate สาํนกังานใหมี้ความทนัสมยัและสวยงามตลอดเวลา ซ่ึง

จะช่วยดึงดูดใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการจนทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากกลบัมาใชบ้ริการอีกและ

บอกต่อเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ดใหม้าใชบ้ริการกบับริษทั   

 

     กลุ่มที่ 3 

     ลูกคา้ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บการอนุมติั ดงันั้นบริษทัควรมีการพิจารณาและใส่ใจ

ในเร่ืองดอกเบ้ียใหดี้มากยิ่งข้ึน โดยบริษทัควรมีการจดัแคมเปญพิเศษต่างๆ ท่ีเหนือคู่แข่ง เพ่ือเป็นส่ิงดึงดูดใจลูกคา้

และทาํใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่าเม่ือเลือกใชบ้ริการกบับริษทัและไม่ไปใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     จากผลการศึกษาพบว่าคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีคะแนนตํ่าสุด 10 อนัดบั

เหมือนกนัของทั้ง 3 Cluster มีอยู่ 2 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ 1. ส่วนลดในกรณีปิดบญัชีก่อนกาํหนด 2. มีการออกบูธเพ่ือลด

ดอกเบ้ียตามสถานท่ีต่างๆ   โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ส่วนลดในกรณีปิดบัญชีก่อนกาํหนด 

     โดยปกติแลว้ถา้ลูกคา้ตอ้งการปิดบญัชีสินเช่ือรถยนตก่์อนกาํหนด บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั จะไม่คิดค่าปรับ

ใดๆจากลูกคา้ และจะใหส่้วนลด 50% ของดอกเบ้ียเช่าซ้ือทั้งหมดท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงจะเท่ากบัอตัราปกติท่ี

ไฟแนนซ์อ่ืนใหส่้วนลดในกรณีปิดบญัชีก่อนกาํหนดกบัลูกคา้ของตนเอง โดยบริษทัอาจมีการให้ส่วนลดท่ีมากข้ึน

กว่าเดิม เช่น 55% ของดอกเบ้ียเช่าซ้ือทั้งหมดท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงจะทาํให้ลูกคา้รู้สึกไดรั้บประโยชน์มาก

ยิ่งข้ึน และกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ังซ่ึงจะส่งผลให้ยอดปล่อยสินเช่ือเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาเร่ืองการผิดนดั

ชาํระหน้ีอีกดว้ย 

 

 

 

2.  มกีารออกบูธเพ่ือลดดอกเบีย้ตามสถานที่ต่างๆ 

     โดยปกติแลว้บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จาํกดั จะทาํการออกบูธทุกคร้ังเวลาท่ีมีการจดังานแสดงเก่ียวกบัรถยนต ์เช่น 

งานมนัน่ี เอก็ซ์โป เป็นตน้ ซ่ึงในการออกบูธในงานมนัน่ี เอก็ซ์โป บริษทัจะมีการคิดแคมเปญพิเศษให้ส่วนลดกบั

ลูกคา้ ทาํใหมี้จาํนวนลูกคา้สนใจและเขา้มาขอสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กบัทางบริษทัในช่วงท่ีมีการจดังานมนัน่ี เอก็ซ์

โปมากกว่าปกติ ส่งผลใหย้อดปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นช่วงท่ีมีการจดังาน มนัน่ี เอก็ซ์โป มากข้ึน ถา้บริษทัทาํ

การออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ตามสาขาของธนาคารกสิกรไทย อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้ยอดปล่อยสินเช่ือ

รถยนตข์องบริษทัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     

     1. ควรจะมีกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่น้ี ซ่ึงจะส่งผลใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํมากยิ่งข้ึน 

     2. ควรเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลเพ่ิมเติม เน่ืองจากลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม มีวตัถุประสงคใ์นการ

ขอสินเช่ือแตกต่างกนั กลุ่มลูกคา้บุคคลจะมีวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเพ่ือใชส่้วนตวั ส่วนกลุ่มลูกคา้นิติบุคคลจะ

มีวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจจะส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาดบางอยา่งแตกต่างกนั บริษทัจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการ ศูนย์บริการโตโยต้า  สาขาราชพฤกษ์ 

โดยใช้ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

 The Investigation of Customer Satisfaction and Service Marketing Mix Using 

Cluster Analysis: A Case Study of Toyota Ratchapruek Branch 

ธีรวฒัน์  จันทร์สว่าง1  และ ดร.ศิริรัตน์  รัตนพทิักษ์2 

Teerawat Chansawang and Sirirat Rattanapituk 
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ การแบ่งกลุ่มระดบัความพึง

พอใจของลูกคา้ และพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ 

จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ จาํนวน 210 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวีธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ือง ศูนยบ์ริการเปิดทาํการทุก

วนัไม่เวน้วนัหยุด และมีระดบัความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดในเร่ือง ศูนยบ์ริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3% เม่ือลูกคา้

ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต  และผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีพอใจในการ

บริการ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มใส่ใจในค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีเนน้ความสนุกสนาน และบนัเทิงใจ โดย

แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการในเร่ือง เวลาการเขา้รับบริการ และแนวโนม้ท่ีจะกลบัเขา้

รับบริการในอนาคต 

คาํสาํคัญ : ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาดบริการ, พฤติกรรมการใช้บริการ, ศูนย์บริการรถยนต์ 
 

Abstract 

 The objectives of this study were to investigate the satisfaction of Toyota customers at Ratchapruek branch 

and aimed to have an understanding of consumer behaviors. The respondents were asked to evaluate their 

satisfaction and answered their demographic information. The questionnaires were circulated to existing Toyota 

customers.   The incomplete data were eliminated as a result the usable data of 210 customer, then, were analyzed 

and used in this research. The main research method used in this research was a cluster analysis.  

 The results showed that the majority of customers was highly satisfied with open-daily services and had 

the lowest satisfaction on 3% credit card surcharge fee. The respondents  were classified into three major groups 

which were 1) Satisfied customers, 2) Financial concerns, and 3) Activities and events concerns. Each groups 

presented the distinctive characteristics such as satisfaction, customer behaviors and future purchase.  

Keywords : Satisfaction, 7Ps, Customer behaviors, Auto service center   
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1. บทนํา 

ปัจจุบนั การแข่งขนัในอุตสาหกรรมรถยนตมี์การแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจาก ในช่วยปลายปี พ.ศ.2554 ถึง ส้ินปี 

พ.ศ.2555 รัฐบาลไดมี้โครงการรถยนตค์นัแรก ซ่ึงส่งผลใหจ้าํนวนรถยนตภ์ายในประเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูแ้ทนจาํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2517 ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 7 

สาขา โดยในปี พ.ศ.2558 บริษทั โตโยตา้นนทบุรี มียอดอตัราเติบโตของจาํนวนรถเขา้รับบริการลดลงเม่ือเทียบกบัปี 

พ.ศ.2557 ถึง -9.56% (ดงัตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจาํนวนรถเขา้รับบริการบริษทั โตโยตา้นนทบุรี ในปี พ.ศ.2557-2558 (เดือน ม.ค.-ก.ค.) 

เดือน / ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ม.ก.-ก.ค. 

ปี 2557 9,304 8,994 10,636 10,015 10,204 10,110 10,456 79,786 

ปี 2558 9,199 8,614 9,597 8,849 9,218 8,782 8,685 72,161 

อตัราเติบโต -1.13% -4.23% -9.77% -11.64% -9.66% -13.14% -16.94% -9.56% 

แต่ในขณะเดียวกนั ผูวิ้จยัพบว่า ผูแ้ทนจาํหน่าย A (นามสมมุติ) มีอตัราการเติบโตของจาํนวนรถเขา้รับบริการอยู่

ท่ี 7.45% และเม่ือเปรียบเทียบจาํนวนรถเขา้รับบริการของบริษทั A สาขาราชพฤกษ ์ท่ีตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกนัมี

ระยะห่างระหว่างกนัเพียงแค่ 2.3 กิโลเมตร สาขาดงักล่าวเปิดทาํการในเดือน กรกฎาคม 2557 และมีอตัราเติบโต

อย่างต่อเน่ือง จนถึงเดือน ก.ค.2558 บริษทั A สาขาราชพฤกษ ์มียอดจาํนวนรถเขา้รับบริการ ใกลเ้คียงกบัสาขาราช

พฤกษ ์ของบริษทั โตโยตา้นนทบุรี ซ่ึงมีเปอร์เซ็นส่วนต่างอยูท่ี่ประมาณ 1% เท่านั้น (ดงัตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียงเทียบจาํนวนรถเขา้รับบริการระหวา่ง บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขา

ราชพฤกษ ์กบับริษทั A สาขาราชพฤกษ ์ 

สาขา/เดือน ก.ค.57 ต.ค.57 ม.ค.58 เม.ย.58 ก.ค.58 

บริษทั โตโยตา้นนทบุรี สาขาราชพฤกษ ์ 1,075 1,003 978 1,034 955 

บริษทั A สาขาราชพฤกษ ์ 391 694 756 873 946 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูวิ้จยัพบวา่ จาํนวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ในปี พ.ศ.2557 ทั้งหมด 7,086 ราย และในปี 

พ.ศ.2558 (ม.ค.-ก.ค.) ทั้งหมด 4,784 ราย โดยเป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการในปี พ.ศ.2557 จาํนวน 4,000 ราย เป็นลูกคา้

รายใหม่ท่ีไม่เคยเขา้รับบริการในปี พ.ศ.2557 จาํนวน 743 ราย และเป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ ในปี พ.ศ.2557 และ

เปล่ียนไปใชส้าขาอ่ืน ในเคลือของ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ในปี พ.ศ.2558 จาํนวน 41 ราย 

จากรายงานภายในแผนก คอลเซ็นเตอร์ พบว่า ในปี พ.ศ.2557 มีลูกคา้จาํนวน 251 ราย  แจง้ปัญหาภายหลงัการ

เขา้รับบริการ ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาเบ่ืองตน้ ไดท้ั้งหมด 5 เร่ือง และเม่ือนาํลูกคา้ท่ีพบปัญหา จาํนวน 251 ราย ในปี 

พ.ศ.2557 มาตรวจสอบว่าลูกคา้ไดก้ลบัเขา้รับบริการ ในปี พ.ศ.2558 หรือไม่ ซ่ึงสามารถสรุปไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 

1. ลูกคา้ท่ีพบปัญหาในปี พ.ศ.2557 และกลบัเขา้รับบริการในปี พ.ศ.2558 จาํนวน 163 ราย 2. ลูกคา้ท่ีพบปัญหาในปี 

พ.ศ.2557 และเปล่ียนไปเขา้รับบริการผูแ้ทนจาํหน่ายรายอ่ืน ในปี พ.ศ.2558 จาํนวน 43 ราย 3. ลูกคา้ท่ีพบปัญหาในปี 

พ.ศ.2557 และยงัไม่กลบัเขา้รับบริการ ในปี พ.ศ.2558 จาํนวน  45 ราย 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่า ปัญหาของบริษทั คือ ลูกคา้ไม่พึงพอใจเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ซ่ึงเป็นหัวใจ

หลกัของศูนยบ์ริการโตโยตา้ ปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารศูนยบ์ริการในระยะยาว  และเปล่ียนไปเขา้รับ

บริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ ของผูแ้ทนจาํหน่ายรายอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลใหจ้าํนวนลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ของ บริษทั โต

โยตา้นนทบุรี มีจาํนวนลูกคา้ท่ีลดลง ประกอบกบั ขอ้มูลไดจ้ากแผนก Call Center พบวา่ มีลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการในปี 

พ.ศ.2557 ไม่พึงพอใจในการบริการ จาํนวน 251 ราย  

ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา เร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผู ้

จาํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการในการศึกษา 

เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการบริการ ซ่ึงส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการเขา้รับ

บริการของบริษทั สามารถส่งผลใหลู้กคา้เกิดความภกัดี และกลบัเขา้รับบริการท่ี บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่าย

โตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์ในคร้ังถดัไป 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps) 2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสม

การตลาดบริการ (7Ps)  3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเขา้รับบริการของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ ดา้นการบริการ ของลูกคา้ท่ีเขา้บริการ 2. ช่วยในการ

ตรวจสอบความสําคญัของปัญหาดา้นการบริการ ของลูกคา้ท่ีเขา้บริการ 3. ช่วยในการกาํหนดทางเลือกในการ

แกปั้ญหาดา้นการบริการของลูกคา้ท่ีเขา้บริการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การแบ่งส่วนตลาด 

(วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2558) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง กระบวนการในการ

แบ่งผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ โดยจดัใหผู้บ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึงกนัมาอยูใ่นกลุ่มเดียวและ และแยก

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกแต่งกนัออกไป การแบ่งกลุ่มดงักล่าว ทาํใหน้กัการตลาดสามารถประเมินขนาดของตลาด

ในแต่ละกลุ่ม และเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจน ทาํให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํมากยิ่งข้ึน 

2.2 แนวความคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) คือ การรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือการบริการท่ีสัมพนัธ์กบั

ความคาดหวงัและความรู้สึกของลูกคา้ ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในสินคา้หรือการบริการนั้น ซ่ึงผลลพัธ์มาจาก

การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในสินคา้หรือการบริการ กบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น 

(Kotler and Keller, 2012)   

2.3 แนวความคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) และ 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นส่ีส่วนประสมการตลาดท่ีใช้ในธุรกิจผลิตสินค้า ใน

ขณะเดียวกนัธุรกิจการบริการ ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีนอกเหนือจากส่วนประสมการตลาด 4Ps โดยธุรกิจการ
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ใหบ้ริการตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมอีก 3 ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ 1. กระบวนการ (Process) 2. การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical evidence) และ 3. บุคคล (People) โดยการใหบ้ริการส่วนใหญ่ใชบุ้คคลในการปฎิบติังาน ดงันั้น 

การคดัเลือกบุคลากร การฝึกบุคลากร และการจูงใจบุคลากรเป็นส่ิงสําคญัในธุรกิจบริการอย่างยิ่ง เพราะบุคลากร

สามารถสร้างความแตกต่างและความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ นอกเหนือจากตวัสินคา้ท่ีลูกคา้ใช ้(อรจนัทร์ 

ศิริโชติ, 2556) ซ่ึงเม่ือนาํส่วนประกอบทั้งหมดมารวมกนั ทาํใหเ้กิดส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

2.4 แนวคความคิดพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เก่ียวขอ้งกบัการเลือก 

การซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (ผูบ้ริโภค) ซ่ึงนกัการตลาดจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2552) 

2.5 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

(ณัฐธายาน์  ยะจา, 2557) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการหลงัการขายของ ศูนยบ์ริการรถยนต์ 

บริษทั โตโยตา้ ลา้นนา จาํกดั จาํนวน 395 กลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 30-39ปี มีสถานะภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานเอกชน / ลูกจา้ง ใชร้ถยนตโ์ต

โยตา้ รุ่น Altis มีอายุรถท่ีใช ้3-4ปี เป็นรถยนตมื์อแรก เขา้รับบริการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เขา้รับบริการช่วงเวลา 08.00 

น.-12.00 น. มีการโทรนดัหมายก่อนนาํรถเขา้รับบริการทุกคร้ัง เป็นลูกคา้ท่ีขบัรถมาเอง และนัง่รอรับรถ เป็นลูกคา้ท่ี

เขา้รับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง เช่น ตรวจทุก 5,000 กิโลเมตรหรือ 10,000 กิโลเมตร และผล

การศึกษาในดา้นความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมศูนยบ์ริการรถยนต ์บริษทั โตโยตา้ ลา้นนา จาํกดั อยู่ในระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 1. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก 2. 

ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก 3. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก 

4. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก 5. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร อยู่

ในระดบัมาก 6. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก 7.ลูกคา้มีความพึงพอใจใน

ดา้นส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

(รวิน นิมิตรกุล, 2555) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ บริษทั วี.กรุ๊ป ฮอนดา้คาร์ส 

จาํกดั สาขาแจง้วฒันะ การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ

ของ บริษทั วี.กรุ๊ป ฮอนดา้คาร์ส จาํกดั สาขาแจง้วฒันะ จาํนวน 265 กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีอาชีพลูกจา้/พนกังานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 20,001-

30,000 บาท และผลการศึกษาในดา้นความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมของศูนยบ์ริการ บริษทั วี.กรุ๊ป ฮอนดา้คาร์ส 

จาํกดั สาขาแจง้วฒันะ อยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 1. ลูกคา้มีความพึงพอใจใน

ดา้นการบริการ อยู่ในระดบัมาก 2. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก 3. ลูกคา้มีความ

พึงพอใจในดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก 4. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก 5. 

ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก 6. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นราคา อยู่ในระดบัปาน

กลาง 7. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัปาน  
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(นรา  ภูธรารักษ,์ 2550) ไดศึ้กษา การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการซ่อมบาํรุง

รถยนต ์กรณีศึกษา ศูนยบ์ริการมาตรฐานโตโยตา้ ภาคใตต้อนบน จาํนวน 350 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-35ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท และผลการศึกษาในดา้นพฤติกรรม พบว่า 1.

ลูกคา้เขา้รับบริการเม่ือสะดวก 2. ลูกคา้ใชบ้ริการศูนยม์าตรฐานสองแห่งสลบักนั 3. ปัญหาของรถยนตลู์กคา้ท่ีเขา้รับ

บริการส่วนใหญ่คือ การบาํรุงรักษาตามระยะทาง 4. ลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการส่วนใหญ่ไดรั้บการนดัหมายจากพนกังาน 

5. ความถ่ีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ทุก 6 เดือน 6. ลูกคา้รู้จกัศูนยบ์ริการจากการเดินทางผ่าน และผลการวิจยัดา้นความ

พึงพอใจ พบว่า ภาพรวมของศูนยบ์ริการโตโยตา้ ภาคใตต้อนบน ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาในแต่ละดา้นสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 1. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก 2. ลูกคา้มี

ความพึงพอใจในดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 3. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นการจดัจาํหน่ายและสถานท่ี อยูใ่นระดบั

มาก 4. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก 5. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากร

และพนกังาน อยู่ในระดบัมาก 6. ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นลกัษณะศูนยบ์ริการ อยู่ในระดบัมาก 7. ลูกคา้มีความ

พึงพอใจในดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก  

 

3. วธีิการศึกษา  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่าย

โตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 18,815 ราย โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชเ้กณฑต์ารางสาํเร็จรูปในการ

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีความน่าเช่ือถือ 95% และมีความคลาด เคล่ือนเท่ากบั 0.05 

ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีทั้งหมด 377 ราย แต่เน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาในการ

ทาํวิจยั จึงลดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษา เหลือ 210 กลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้ทาํใหก้าร

ประมาณการค่าสดัส่วนของประชากร มีความคลาดเคล่ือน ในระดบั ±6.72% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 95% และ

ทาํการแจกแบบสอบถามภายในหอ้งรับรองลูกคา้ ภายในศูนยบ์ริการ ในช่วงเดือนธนัวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 

2559 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 

คาํถามดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ จาํนวน 10 ขอ้ และส่วนท่ี 3 คาํถามดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการ ทั้งหมด 7 ดา้น จาํนวน 50 ขอ้ ดงัน้ี 1. ดา้นการบริการ จาํนวน 8 ขอ้ 2. ดา้นราคา จาํนวน 6 ขอ้ 3. ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย จาํนวน 7 ขอ้ 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด จาํนวน 7 ขอ้ 5. ดา้นกระบวนการบริการ จาํนวน 8 ขอ้ 6. ดา้น

บุคลากร จาํนวน 7 ขอ้ และ 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํนวน 7 ขอ้ และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

4.ผลการศึกษา และอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 114 ราย มีอายุระหว่าง 34-41ปี จาํนวน 68 ราย 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 123 ราย มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 92 ราย และมีรายไดร้ะหว่าง 

15,000-25,000 บาท จาํนวน 56 ราย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดั



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1870 

 

 
จาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.000 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.895 รองลงมา มีระดบัความพึง

พอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ีย 3.668 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 

3.627 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นกระบวนการบริการ ค่าเฉล่ีย 3.606 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจใน

ดา้นการบริการ ค่าเฉล่ีย 3.174 และลาํดบัสุดทา้ย มีระดบัความพึงพอใจในดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 2.942  

และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชร้ถยนตโ์ตโยตา้ รุ่นวีออส จาํนวน 49 ราย มีอายุของรถยนตท่ี์นาํเขา้รับบริการ อายุ 

3-5 ปี  จาํนวน 101 ราย มีวตุัประสงค์ในการนาํรถเขา้รับบริการ เพ่ือเช็คระยะหรือบาํรุงรักษาตามระยะรับประกนั 

จาํนวน 102 ราย มีเหตุผลในการเลือกใชศู้นยบ์ริการเพราะ ใกลบ้า้น จาํนวน 87 ราย มีรู้จกัศูนยบ์ริการ บริษทั โตโย

ตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จากการเดินทางผ่าน จาํนวน 101 ราย มีความถ่ีในการเขา้รับ

บริการ ทุก 6 เดือน จาํนวน 137 ราย มีการเขา้รับบริการในช่วงวนั จนัทร์ - ศุกร์ จาํนวน 124 ราย มีการเขา้รับบริการ

ในช่วงเวลา 7.00 - 10.00 น. จาํนวน 77 ราย มีการเขา้รับบริการคร้ังล่าสุด ณ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้น

นทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 188 ราย และแนวโนม้การกลบัเขา้รับบริการ ศูนยบ์ริการโต

โยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 93 ราย และสามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับ

บริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี สาขาราชพฤกษ ์ไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีพอใจในการบริการ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 83 ราย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จาํนวน 48 ราย มีอายุระหว่าง 34-41 ปี จาํนวน 27 ราย มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 42 ราย มี

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 40 ราย และมีรายไดร้ะหวา่ง 15,000-25,000 บาท จาํนวน 21 ราย กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.413 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจ

ในดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.303 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นกระบวนการบริการ ค่าเฉล่ีย 4.087 รองลงมา 

มีระดบัความพึงพอใจในดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ีย 4.050 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในด้าน

ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.979 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริการ ค่าเฉล่ีย 3.485 และลาํดบัสุดทา้ย 

มีระดบัความพึงพอใจในดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 3.283  

และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชร้ถยนตโ์ตโยตา้ รุ่น วีโก ้จาํนวน 15 ราย มีอายขุองรถยนตท่ี์นาํเขา้รับบริการ อาย ุ3-

5 ปี  จาํนวน 33 ราย มีวตุัประสงค์ในการนาํรถเขา้รับบริการ เพ่ือเช็คระยะหรือบาํรุงรักษาตามระยะรับประกนั 

จาํนวน 43 ราย มีเหตุผลในการเลือกใชศู้นยบ์ริการเพราะ ใกลบ้า้น จาํนวน 31 ราย มีรู้จกัศูนยบ์ริการ บริษทั โตโย

ตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จากการเดินทางผ่าน จาํนวน 39 ราย มีความถ่ีในการเขา้รับ

บริการ ทุก 6 เดือน จาํนวน 52 ราย มีการเขา้รับบริการในช่วงวนั จนัทร์ - ศุกร์ จาํนวน 46 ราย มีการเขา้รับบริการใน

ช่วงเวลา 7.00 - 10.00 น. จาํนวน 40 ราย มีการเขา้รับบริการคร้ังล่าสุด ณ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนท

บุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ์ จาํนวน 72 ราย และแนวโน้มการกลบัเขา้รับบริการแน่นอน กบั

ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 44 ราย  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มใส่ใจในค่าใช้จ่ายในการเขา้รับบริการ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 39 ราย กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 25 ราย มีอายุระหว่าง 34-41 ปี จาํนวน 12 ราย มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

จาํนวน 29 ราย มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 16 ราย และมีรายไดร้ะหว่าง 15,000-25,000 บาท จาํนวน 13 

ราย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.381 รองลงมา 
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มีระดบัความพึงพอใจในดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.275 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ค่าเฉล่ีย 3.026 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ีย 2.967 รองลงมา มีระดบัความพึง

พอใจในดา้นกระบวนการบริการ ค่าเฉล่ีย 2.705 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริการ ค่าเฉล่ีย 2.561 

และลาํดบัสุดทา้ย มีระดบัความพึงพอใจในดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 2.329  

และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชร้ถยนตโ์ตโยตา้ รุ่น อลัตีส จาํนวน 9 ราย มีอายขุองรถยนตท่ี์นาํเขา้รับบริการ อาย ุ

 3-5 ปี  จาํนวน 18 ราย มีวตุัประสงค์ในการนาํรถเขา้รับบริการ เพ่ือเช็คระยะหรือบาํรุงรักษานอกระยะรับประกนั 

จาํนวน 18 ราย มีเหตุผลในการเลือกใชศู้นยบ์ริการเพราะ ใกลบ้า้น จาํนวน 17 ราย มีการรู้จกัศูนยบ์ริการ บริษทั โต

โยตา้นนทบุรี สาขาราชพฤกษ ์จากการเดินทางผา่น จาํนวน 16 ราย มีความถ่ีในการเขา้รับบริการ ทุก 6 เดือน จาํนวน 

26 ราย มีการเขา้รับบริการในช่วงวนั จนัทร์ - ศุกร์ จาํนวน 26 ราย มีการเขา้รับบริการในช่วงเวลา 10.01 -  13.00 น. 

จาํนวน 15 ราย มีการเขา้รับบริการคร้ังล่าสุด ณ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนท สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 36 

ราย และแนวโนม้การกลบัเขา้รับบริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทัโตโยตา้นนทบุรี สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 15 ราย  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีเนน้ความสนุกสนาน และบนัเทิงใจ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหนด 88 ราย กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จาํนวน 47 ราย มีอายรุะหวา่ง 34-41 ปี จาํนวน 29 ราย มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 52 

ราย มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 36 ราย และมีรายไดร้ะหว่าง 15,000-25,000 บาท จาํนวน 22 ราย กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.885 รองลงมา มีระดบั

ความพึงพอใจในดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.784 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.619 

รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.562 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้น

กระบวนการบริการ ค่าเฉล่ีย 3.551 รองลงมา มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริการ ค่าเฉล่ีย 3.153 และลาํดบั

สุดทา้ย มีระดบัความพึงพอใจในดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 2.892 

และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชร้ถยนตโ์ตโยตา้ รุ่น วีออส จาํนวน 27 ราย มีอายุของรถยนตท่ี์นาํเขา้รับบริการ อายุ 

3-5 ปี  จาํนวน 50 ราย มีวตุัประสงค์ในการนาํรถเขา้รับบริการ เพ่ือเช็คระยะหรือบาํรุงรักษาตามระยะรับประกนั 

จาํนวน 43 ราย มีเหตุผลในการเลือกใชศู้นยบ์ริการเพราะ ใกลบ้า้น จาํนวน 39 ราย มีการรู้จกัศูนยบ์ริการ บริษทั โต

โยตา้นนทบุรี สาขาราชพฤกษ ์จากการเดินทางผา่น จาํนวน 46 ราย มีความถ่ีในการเขา้รับบริการ ทุก 6 เดือน จาํนวน 

59 ราย มีการเขา้รับบริการในช่วงวนั จนัทร์ - ศุกร์ จาํนวน 52 ราย มีการเขา้รับบริการในช่วงเวลา 10.01 -  13.00 น. 

จาํนวน 32 ราย มีการเขา้รับบริการคร้ังล่าสุด ณ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 80 ราย และแนวโนม้การกลบัเขา้รับบริการ กบัศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์จาํนวน 48 ราย  

4.2 อภิปรายผล 

ด้านการบริการ จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในหวัขอ้ท่ี

แตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ี 1 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีบริการลา้งรถดูดฝุ่ นสาํหรับรถยนตท่ี์เขา้รับบริการ 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของณัฐธายาน์  ยะจา (2557) พบว่า มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความ

เรียบร้อยของรถเม่ือท่านมารับกลบั และกลุ่มท่ี 2 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ศูนยบ์ริการมีการรับประกนั

การซ่อม และบาํรุงรักษา ภายหลงัการเขา้รับบริการ 1ปี หรือ 20,000 ก.ม. ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานงานวิจยัของ ณฐัธา
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ยาน์  ยะจา (2557) พบว่า มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความเรียบร้อยของรถเม่ือท่านมารับกลบั และกลุ่ม

ท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นของท่าน เม่ือท่านนาํรถเขา้รับบริการ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานงานวิจยัของ รวิน นิมิตรกุล (2555) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง จดั

ใหมี้การซ่อนแบบครบวงจร 

ด้านราคา จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเร่ืองศูนยบ์ริ-

การมีการประเมิณราคาค่าใชจ่้ายในการซ่อม หรือบาํรุงรักษาโดยแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ณัฐธายาน์  ยะจา (2557) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความยุติธรรมของค่าแรง

บริการ และงานวิจยัของ รวิน นิมิตรกุล (2555) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ราคา

ค่าบริการมีความเหมาะสม 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ในเร่ือง ศูนยบ์ริการเปิดทาํการทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรา ภูธรารักษ ์(2550) พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ทาํเลท่ีตั้งศูนยบ์ริการสะดวกในการเดินทางไปซ่อมบาํรุง 

ด้านส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเร่ือง 

บริษทั มอบคูปองส่วนลด มูลค่า 300 บาท ในวนัเกิดของลูกคา้ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิน นิมิตรกุล (2555) 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง การจดับริการตรวจเช็ครถยนตต์ามระยะทาง 

ด้านกระบวนการบริการ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเร่ือง 

ศูนยบ์ริการมีการเตรียมขอ้มูลลูกคา้ก่อนลูกคา้เขา้รับบริการ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิน นิมิตรกุล (2555) 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ระบบการใหบ้ริการมีข้ึนตอนเหมาะสมเรียงลาํดบัก่อน-

หลงั และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเร่ือง ศูนยบ์ริการมีการโทรติดตามผลหลงัการเขา้รับบริการ

ภายใน 3 วนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิน นิมิตรกลุ (2555) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด

ในเร่ือง ระบบการใหบ้ริการมีข้ึนตอนเหมาะสมเรียงลาํดบัก่อน-หลงั 

ด้านบุคลากร จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง พนกังานพูดคุย

ดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ และกลุ่มท่ี 2 ในเร่ืองพนกังานแต่งกายเรียบร้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัธายาน ์ ยะจา (2557) 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความกระตือรือร้นของพนกังานผูใ้หบ้ริการ, อธัยาศยัดี, 

ความยินดีและเตม็ใจของพนกังานในการใหบ้ริการ และพนกังานบริการดว้ยความสุภาพ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด

ในเร่ือง ความสะอาดภายในห้องรับรองลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐธายาน์  ยะจา (2557) พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะอาดของศูนยบ์ริการ, ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ศูนยบ์ริการ และความสะดวกสะบายและบรรยากาศท่ีให้บริการ และซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิน นิมิตรกุล 

(2555) ในเร่ือง บริเวณโดยรอบของสถานท่ีใหบิ้รการมีความสะอาดเป็นระเบียบ 
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5.สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผล 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ บริษทั โตโยตา้นนทบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ 

จาํกดั สาขาราชพฤกษ ์สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม และพฤติกรรมการเขา้ขบั

บริการท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 มีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยกลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ความ

สะอาดในหอ้งรับรองลูกคา้ และศูนยบ์ริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเม่ือลูกคา้ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต 3% โดย

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 คือ เขา้รับบริการในช่วงเวลา 7.00 - 10.00 น. และในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะกลบั

เขา้รับบริการแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 มีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยกลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคัญในเร่ือง 

ศูนยบ์ริการมีการให้สินเช่ือ 0% 6เดือน เม่ือค่าใชจ่้ายเกิน 6,000 บาท จ่ายผ่านบตัรเครดิตธนาคาร กรุงศรี, ธนชาติ, 

กรุงเทพฯ, ไทยพาณิชย ์และกสิกร , ศูนยบ์ริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเม่ือลูกคา้ชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต 3% , 

ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านเม่ือท่านนํารถเข้ารับบริการ, ศูนย์บริการมีบริการให้เช่ารถระหว่างซ่อม 

ค่าบริการวนัละ 500 บาท, ศูนยบ์ริการไม่มีรถลากจูง, มีการจดักิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าดารา และภายในหอ้ง

รับรองลูกคา้มีกล่ินป๊อปคอร์น โดยพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 2 คือ เขา้รับบริการในช่วงเวลา 10.01 - 13.00 

น. และในอนาคตมีแนวโนม้อาจจะกลบัเขา้รับบริการ และกลบัเขา้รับบริการ 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 มีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยกลุ่มท่ี 3 ให้ความสําคัญในเร่ือง 

ศูนยบ์ริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเม่ือลูกคา้ชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต 3% , มีการจดักิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจาก

เหล่าดารา และภายในหอ้งรับรองลูกคา้มีกล่ินป๊อปคอร์น โดยพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 3 คือ เขา้รับบริการ

ในช่วงเวลา 10.01 - 13.00 น. และในอนาคตมีแนวโนม้กลบัเขา้รับบริการ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา พบวา่ แต่ละกลุ่มมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่

ละกลุ่มจึงแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึน เหนือความคาดหวงัของลูกคา้ และโดยกลยทุธภาพรวมของบริษทั มีดงัน้ี 

1.ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเม่ือชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึง

พอใจตํ่าท่ีสุดในเร่ือง ศูนยบ์ริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เม่ือลูกคา้ชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต 3% โดยผูวิ้จยัขอ

เสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี คือ 1. การยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย

แทนลูกคา้ หรือ 2.ปรับเปล่ียนวิธีการใหส่้วนลดเม่ือลูกคา้ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต 

2.การเพ่ิมบริการรถลากจูงสาํหรับลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการกบับริษทั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความพึง

พอใจตํ่าเป็นอนัดบัท่ี 2 ในเร่ือง ศูนยบ์ริการไม่มีบริการรถลากจูง โดยผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข

ดงัน้ี คือ 1. บริษทัจดัหารถลากจูง และพนักงานขบัรถสําหรับช่วยเหลือลูกคา้ หรือ 2. บริษทัจดัหาพนัธมิตรทาง

การคา้ในการบริหารงานทางดา้นรถลากจูง 
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3.การปรับเปล่ียนเวลาพกัสาํหรับพนกังานรับรถ เพ่ือรองรับลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

และกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่เขา้รับบริการในช่วงเวลา 10.01 น - 13.00 น และมีระดบัความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ

ตํ่ากว่ากลุ่มท่ี 1 ซ่ึงจากการสังเกตุของผูวิ้จยั พบว่า พนกังานรับรถลูกคา้มีทั้งหมด 6 คนแต่ในช่วงเวลา 11.00 น - 

12.00 น. และช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะมีพนกังานรับรถ 3 คน เพ่ือสลบัเวลากบัพนกังานคนอ่ืนในการพกักลางวนั 

โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มลูกคา้ท่ีนาํรถเขา้รับบริการในช่วงเชา้ และกลบัมารับรถ

ในช่วงกลางวนั และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มลูกคา้ท่ีนาํรถเขา้รับบริการในช่วงกลางวนั และกลบัมารับรถในช่วยเยน็ จึงทาํให้

ในช่วงเวลา 11.00-13.00 น. มีลูกค้าเข้ารับบริการเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงอาจส่งผลให้ลูกคา้ตอ้งรอรับบริการจาก

พนกังานท่ีไม่เพียงพอ และอาจส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการตํ่ากว่าในช่วงเวลาอ่ืนๆ โดย

แนวทางในการแกไ้ขท่ีผูวิ้จยัแนะนาํ คือ 1. ปรับเปล่ียนเวลาพกั โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หรือ 2. ปรับเปล่ียนเวลาพกั 

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และโดยกลยทุธ์ของแต่ละกลุ่ม มีดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพอใจในการบริการ มีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันาการบริการ ดงัน้ี 

1.เพ่ิมบุคลากรในการทาํความสะอาด หรือตอ้นรับลูกคา้ภายในห้องรับรองลูกคา้ เน่ืองจากปัจจุบนั ภายใน

ศูนยบ์ริการ มีแม่บา้นทาํความสะอาดภายในห้องรับรองลูกคา้เพียง 1 ราย ตั้งแต่เวลา 8.01 - 11.00น โดยช่วงเวลา

ดงักล่าว ภายในหอ้งรับรองลูกคา้จะไม่มีพนกังานค่อยบริการลูกคา้ หรือทาํความสะอาดภายในหอ้งรับรองลูกคา้ ซ่ึง

อาจส่งผลใหภ้ายในหอ้งรับรองลูกคา้เกิดความสกปรก และทาํใหร้ะดบัความพึงพอใจของลูกคา้ลดตํ่าลง 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มใส่ใจในค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ มีแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข การพฒันาการบริการ ดงัน้ี 

1.สร้างความมนัใจใหก้ลบัลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ เน่ืองจาก ผูวิ้จยัพบวา่ ลกัษณะเด่นของกลุ่มท่ี 2 มีคาํถามหลายขอ้

ท่ีบ่งบอกถึงความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั โดยแต่ละขอ้คาํถามมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั ผูวิ้จยัคาดวา่ 

การสร้างความมนัใจใหก้บัลูกคา้อาจส่งผลใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ในการบริการมากยิ่งข้ึน และอาจทาํใหลู้กคา้กลบั

เขา้รับบริการในคร้ังถดัไปได ้ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข คือ จดักิจกรรมภายในองคก์ร เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ (กิจกรรม Open House ตอน ชม ชิม ช๊อป) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสนุกสนาน บันเทิงใจ มีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันาการบริการ ดงัน้ี 

1. เพ่ิมกิจกรรมภายในศูนยบ์ริการ เน่ืองจาก กลุ่มท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจสูงสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 

2 ในเร่ือง มีการจดักิจกรรมมินิคอนเสริร์ตจากเหล่าดารา และภายในหอ้งรับรองลูกคา้มีกล่ินป๊อปคอร์น ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่า กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีชอบกิจกรรมพบปะดารา หรือชอบทานขนม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นเป็นผูห้ญิง ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี คือ 

จดักิจกรรมภายในศูนยบ์ริการ เช่น การจดักิจกรรมสอนทาํขนมเคก้/จดัดอกไม ้หรือจดักิจกรรม Test Drives รถยนต ์
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ของกลุ่มคนวยัทาํงาน  ในเขตมนีบุรี 

Consumer behavior and Demand for buying motorcycle  

of working age people in Min Buri District 

วรัญญาพร อยู่พุ่ม1 และอ.ดร.ลลติา จันทรวงศ์ไพศาล2 

       

บทคัดย่อ 

        การวิจัยค ร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงค์ต่อการเลือกซ้ือ                                                   

รถจักรยานยนต์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี ซ่ึงได้ทาํการเลือกตัวอย่างจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา                                 

คือ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี รวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 150 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล                                   

ส่วนในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

                   จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงระดบัการศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด ประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด ระดบัรายได ้15, 001-20,000 บาท 

เลือกยี่หอ้ฮอนดา้มากท่ีสุดโดยผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นระดบัราคา 40,001-50,000 บาท 

ส่วนรูปแบบการชาํระเงินจะเป็นแบบแบ่งชาํระโดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือครอบครัวและมีเหตุผล

หลกัในการซ้ือรถจกัรยานยนตคื์อ ความสวย/ทนัสมยั อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์  

Abstract 

    The purposes of this research were to study consumer behavior and demand for buying motorcycle of 

working age people in Min Buri District. The samples used in this study were 150 working age people in Min Buri 

District.  A questionnaire was administered to collect data, which were analyzed by Descriptive Statistics. 

     The results were found that all respondents were single and mostly male. Their highest education is 

bachelor’s degree. Most of them worked in private sector, earned income between 15,001 to 20,000 Baht per month. 

Honda was selected most frequently and price level was between 40,001 to 50,000 Baht, payment by installments. 

Person who affected in decision making were parents. The main reason of buying was beauty/modernity of 

motorcycle. Moreover, respondents agreed with marketing factors affected in buying decision. 

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: milk_5744@hotmail.com 
2คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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 บทนํา   

                ปัจจุบนัการใชชี้วิตประจาํวนัของแต่ละคนตอ้งใชชี้วิตในการเดินทางไปทาํงานในแต่ละวนัโดยใชย้านพาหนะท่ี     

 หลากหลายในการเดินทางอาทิเช่น รถโดยสารประจาํทางรถตู ้รถส่วนตวัและรวมถึงรถจกัรยานยนตแ์ละช่องทาง

 การเดินทางมากกวา่     ยานพาหนะแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเดินทางในเมือง เน่ืองจากรถจกัรยานยนตมี์ขนาดท่ีไม่

 ใหญ่มากจึงเป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคหนัมา      ใชง้านรถจกัรยานยนตม์ากข้ึนเพ่ือความประหยดัต่อการใชเ้ช้ือเพลิงอีกทั้ง

 เพ่ือความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มคนวยั      ทาํงานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและความ

 รวดเร็วในการใชย้านพาหนะในชีวิตประจาํวนั ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งหา      ยานพาหนะท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการ

 เหล่านั้น ในดา้นของปัญหาและเหตุผลท่ีสาํคญัในการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตจ์ะมา      จากสาเหตุเพ่ือเป็นการ

 ประหยดัพลงังานจากดา้นสภาวะเศรษฐกิจ และประหยดัเวลาในการเดินทาง รวมถึงการลดการนาํเขา้      พลงังาน

 จากต่างประเทศ       

                รถจกัรยานยนตแ์บ่งออกไดห้ลกัๆ 3 ประเภท ประเภทแรกไดแ้ก่ รถครอบครัวเห็นไดต้ามทอ้งถนนทัว่ไปเป็น    

 ยานพาหนะประจาํบา้นไวส้าํหรับใชเ้ดินทางในระยะทางใกล้ๆ  ประเภทท่ีสองรถจกัรยานยนตป์ระเภทรถสกู๊ตเตอร์

 เป็น     รถจกัรยานยนตท่ี์มีลอ้ขนาดเลก็และมีบงัลมดา้นหนา้เหมาะสาํหรับใชใ้นเมืองและในการเดินทางไปบริเวณ

 ใกล้ๆ  ประเภท ท่ีสาม      รถจกัรยานยนตป์ระเภทบ๊ิกไบคเ์ป็นรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ มีความจุของเคร่ืองยนต์

 ตั้งแต่ 250 ซีซีข้ึนไปและมีขนาดตวัรถและลอ้ใหญ่กวา่รถจกัรยานยนตท์ัว่ไป (สารานุกรมไทย.2556 [ออนไลน์].  

 http://kanchanapisek.or.th)     

              รถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัมีความสาํคญัและจาํเป็นมากต่อการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงั อีกท่ีหน่ึงและในช่วงเวลา 

 รีบเร่ง  รถจกัรยานยนตจึ์งเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนต่์อประชากรวยัทาํงานเพราะสะดวกและรวดเร็วซ่ึงจากสถิติการจด

 ทะเบียน   รถจกัรยานยนตท่ี์เพ่ิมสูงข้ึนและมียอดขายของรถจกัรยานยนตท่ี์เป็นท่ียอมรับของตลาดอยา่งต่อเน่ือง  

 (กรมการขนส่งทาง บกปี.  2556[ออนไลน์].  http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html) การศึกษาวา่ 

 ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยเลือกจากปัจจยัอะไร ยี่หอ้ไหนเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคและพิจารณาจาก

 อะไรไม่   วา่จะเป็นรูปแบบบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขายจึงเป็นท่ี

 น่าสนใจในการท่ี   จะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ

 รถจกัรยานยนตข์องคนวยั   ทาํงาน  

              สาเหตุท่ีเลือกเขตมีนบุรีเน่ืองจากมีประชากรเป็นจาํนวนมากท่ีอาศยัอยูใ่นเขตมีนบุรี 

จาํนวน  139,771  คน (ขอ้มูล สถิติเขตมีนบุรี) รวมถึงเป็นยา่นธุรกิจในการประกอบ อาชีพคา้ขายซ่ึงตอ้งใช้

รถจกัรยานยนตอ์ยูเ่ป็นประจาํใน ชีวิตประจาํวนัรถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง สะดวกและ

รวดเร็ว ดงันั้นเพ่ือตอบสนองความ ตอ้งการของผูใ้ชจึ้งส่งผลทาํให ้แต่ละบริษทัท่ีผลิตรถจกัรยานยนตป์ระเภท 

http://kanchanapisek.or.th/
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
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ออโตเมติกตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง ผลิตภณัฑเ์พ่ือสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในสายการผลิตรถจกัรยานยนตแ์ละ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

              การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental 

Sampling) เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑอ์าศยัความสะดวกของผูวิ้จยัเป็นหลกั โดยกลุ่มตวัอยา่ง 150 คนเป็นกลุ่ม

คนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี ท่ีผูวิ้จยัเห็นวา่จะใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จึงเป็นท่ีสนใจในการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคต่์อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มวยัทาํงานในเขตมีนบุรี 

ทบทวนวรรณกรรม    

 ทฤษฎีอุปสงค ์(Theory of Demand)  

 ทฤษฎีอุปสงคจ์ะกล่าวถึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะ

 อยา่งยิ่งระดบัราคาตลาดของสินคา้หรือบริการ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการชนิด

 ใดชนิดหน่ึงท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆของสินคา้ชนิดนั้น ภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยสมมุติให้

 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีกาํหนดอุปสงคค์งท่ีซ่ึงความตอ้งการนั้นตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีมีอาํนาจซ้ือดว้ยกล่าวคือเม่ือมีความ

 ตอ้งการแลว้มีเงินเพียงพอสามารถจะจ่ายซ้ือสินคา้หรือบริการนัน่ๆ ได ้การท่ีผูบ้ริโภคจะมีอุปสงคห์รือมีปริมาณการ

 ซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดเป็นจานวนมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ (รัตนา สายคณิต และชลดา จามร

 กลุ, 2546)  

  

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและแนวคิดเก่ียวกบั 7 P’s Kotler (2003: 16) อธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 

 (Marketing mix หรือ 7 P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทันามาประยกุตใ์ชร่้วมกนั เพ่ือ

 ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจาเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้

 เกิดความพึงพอใจ  

 2.ราคา (Price) หมายถึง การกาํหนดราคาเป็นจานวนเงินหรือ ส่ิงอ่ืนๆ  

 3. สถานท่ีการจดัจาหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือ

 เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด เพ่ือสร้างความตอ้งการและความ

 พึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการซ่ึงเกิดจากความคิดต่อบุคคล  

 5. พนกังาน (People) หมายถึง ผูท่ี้จะตอ้งพบ หรือเผชิญหนา้กบัลูกคา้ (พนกังานขาย) หรือผูม้าใชบ้ริการเป็นอนัดบั

 แรก  

 6. กายภาพและการนาเสนอ (Physical evidence) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ภายในสานกังาน ไดแ้ก่ การออกแบบวางผงัสา

 นกังาน อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นสานกังาน การจดัวางโต๊ะทางาน ส่ิงตบแต่ง สานกังาน กระถางตน้ไม ้ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ี

 จะเป็นภาพลกัษณ์การใหบ้ริการของบริษทั  
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 7. กระบวนการในการใหบ้ริการ (Processes) หมายถึง ขั้นตอนในการส่งมอบมูลค่าใหก้บัลูกคา้ หรือกระบวนการใน

 การใหบ้ริการของแต่ละธุรกิจ 

        (ปฏิญญา ลาภเจริญวงศ,์2550) ไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ใน  

 จงัหวดัปทุมธานี โดยใชท้ฤษฎีสถิติเชิงพรรณนาสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ค่า(t-test) สาํหรับกลุ่ม  ตวัอยา่ง 

 2 กลุ่ม และค่าเอฟ(F-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ เพศชาย อาย ุ15-20 ปี    มีรายได้

 ต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั5,000 บาท รถจกัรยานยนตท่ี์ใชคื้อยี่หอ้ฮอนดา้ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

 รถจกัรยานยนตใ์ห ้  ความสาํคญัดา้นปัจจยัทางความแขง็แรงและความคงทนและผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบั

 มากในดา้นการประหยดั  เช้ือเพลิงในการขบัข่ี ความสวยงามและทนัสมยัของการออกแบบ      

       (อภิญญา เขมวราภรณ์,2552) ไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์

 ฮอนดา้ของลูกคา้ บริษทั เค.พี.ฮอนดา้ จากดั อาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้มูล ร้อยละ 

 (percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี 

 มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์พบวา่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี รายได ้5,001-10,000 บาทต่อเดือน  

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องฮอนดา้ คือดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  

 รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายราคา และดา้นส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั  

       (ชุติมน สทัธาริก,2553)  ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอ 

 เมือง จงัหวดัลาํปางโดยใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการจดัลาํดบัความสาํคญัโดยอาศยั

 มาตรวดัแบบประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคอร์ท ผลการศึกษาพบวา่ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ

 ระหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์พบวา่ตวัอยา่ง 

 ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัอนัดบั  1. ปัจจยัดา้นบุคลากร  2. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3 .ปัจจยัดา้น

 สถานท่ี       

      (พนัฤทธ์ิ กุลเลิศประเสริฐ,2554) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคใน    

 กรุงเทพมหานคร โดยใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบวา่ การศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ 

 เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 26-30 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 ยี่หอ้ Honda   

 และ Yamaha  เป็นยี่หอ้ท่ีตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

 การตลาดความสาํคญั ในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  

 และดา้นการส่งเสริมการตลาด                                                                                                                               

     (ปฏิพทัธ์ พนัธุบรรยงกก์ลุ,2554)  ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์  

 ประเภทออโตเมติกของกลุ่มวยัรุ่น ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี

 ร้อยละและค่าเฉล่ีย   เทคนิคไคสแควร์  เทคนิค Simple Regression Analysis ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศ

 ชายมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 15-20 ปีและส่วนมากมีระดบัรายได ้6,001 – 10,000 บาท เลือก
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 รถจกัรยานยนตย์ี่หอ้ Honda อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ และมีเหตุผลหลกัในการซ้ือคือ

 ความสะดวกสบาย ปลอดภยัในการเดินทาง                        

 

 วธีิการศึกษา 

         การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะต่างๆของกลุ่มท่ีตอ้งการทราบเพ่ือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์วิจยัสาํหรับใชใ้น

 การตดัสินใจ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรีซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอา้งอิงจาก

 ขอ้มูลสถิติเขตมีนบุรี, ศูนยข์อ้มูลเศรษฐกิจการคลงัและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลภายในปี 2557                                                                                                                            

 1.การเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  

  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มูลชนิดน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากการกลุ่มตวัอยา่ง คนวยัทาํงาน 

 ทาํงานในเขตมีนบุรีเป็นจาํนวนทั้งหมด 150 ตวัอยา่งโดยขอ้มูลท่ีเกบ็รวมรวมจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                        

 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ขอ้มูลชนิดน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัรถจกัรยานยนตโ์ดยมีแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเก็บ

 รวบรวมคน้ควา้ดงัน้ี คือ หนงัสือ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ บทความ วารสาร และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

 สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ไดแ้ก่ สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือใหท้ราบถึงแนวความคิดทฤษฎีท่ีจะนาํมาใช้

 ประกอบรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี     

 2. สถิตสํิาหรับการวจิยั 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการใชส้ถิติดงัน้ี คือ         

 1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อธิบายถึงขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมได ้โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจง

 ความถ่ี (Frequency) อตัราร้อยละ (Percentage) โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายเชิงพรรณนา     

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายลกัษณะของส่วนประสมทาง

 การตลาดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตค์นวยัทาํงานในเขตมีนบุรี ใชแ้นวคิดมาตรวดัของ 

 likert (likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหใ้นแต่ละระดบัดงัน้ี  
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ระดบัความสาํคญั คะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง  3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

         จากนั้นนาํคะแนนมาเรียงลาํดบัความสาํคญัและหาค่าเฉล่ียเลขคณิตโดยกาํหนดเกณฑแ์ละแปลความหมาย 

ระดบัความสาํคญั คะแนน 

4.21-5.00 มากท่ีสุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอ้ย 

1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือสาํหรับการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนภายใตก้รอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมา

 ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวประกอบดว้ย รายละเอียด 3 ส่วนดงัน้ี    
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตมีนบุรี ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา สถานภาพ  สมรส 

 อาชีพ รายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ีย จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน   

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบั พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์ยี่หอ้   รูปแบบ 

 บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์ ไดแ้ก่ 

 ผลิตภณัฑ ์(product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

 ผลการศึกษา                                                                                                                                                                 

 จากการสาํรวจขอ้มูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคต่์อการเลือกซ้ือ

 รถจกัรยานยนตข์องกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี  โดยทั้งน้ีผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี จาํนวน 150 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

 คิดเป็นร้อยละ50.7 รองลงมาเป็นเพศหญิงร้อยละ 49.3 มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็น

 ร้อยละ31.3 สถานภาพสมรสโสดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68 และมีอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ

 61.3  ระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ีย 15, 001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 ส่วนจาํนวนสมาชิกส่วนใหญ่มากกวา่ 3 คนข้ึน

 ไปคิดเป็นร้อยละ 54 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์จากการสาํรวจพบวา่ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี จาํนวน 150 คน 

 พบวา่ส่วนใหญ่เลือกรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ คิดเป็นร้อยละ58.7 รองลงมาเป็นยี่หอ้ยามาฮ่า คิดเป็นร้อยละ16.7 

 ณ ระดบัราคา 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 ซ่ึงส่วนใหญ่จะชาํระเงินในการซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นรูปแบบ

 ผอ่นชาํระคิดเป็นร้อยละ 62.7 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 64.7 และมีเหตุผล

 หลกัในการซ้ือรถจกัรยานยนตคื์อความสวย/ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 36 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุกๆดา้นมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยแยกเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

(Product) ปัจจยัดา้นราคา(Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

(Promotion)  ค่าเฉล่ียทางสถิติของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์
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ปัจจยัทางด้านการตลาด 

 

จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ระดบัความคิดเห็น 

 

รูปลกัษณ์ภายนอกมีความสวยงาม 150 4.45 .651 มากที่สุด 

สมรรถนะเคร่ืองยนต ์ 150 4.55 .671 มากที่สุด 

อตัราการส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิง 150 4.43 .746 มากที่สุด 

ระบบความปลอดภยั 150 4.62 .652 มากที่สุด 

ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษา 150 4.21 .678 มากที่สุด 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของรถ 

150 4.39 .784 มากที่สุด 

ราคาขายต่อสูง 150 3.92 .815 มาก 

การใหบ้ริการหรือ ขอ้เสนอดา้น

สินเช่ือ  

150 3.93 .841  มาก 

 สถานท่ีจดัตั้งของโชวรู์มและ

ศูนยบ์ริการอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวก

สามารถเดินทางไดง่้าย  

150 4.22 .722 มากที่สุด  

จาํนวนสาขาของโชวรู์มและ

ศูนยบ์ริการท่ีหลากหลาย 

150 4.19 .757 มาก 

ขอ้เสนอพิเศษลด แลก แจก แถม 150 4.31 .820 มากที่สุด 

การบริการหลงัการขาย 150 4.43 .727 มากที่สุด 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 150 4.03 .904 มาก 

รวม  150     
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ผลการศึกษาส่วนที ่3 

           จากการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคต่์อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตมีนบุรี  

พบวา่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ ซ่ึงในการตดัสินใจซ้ือนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจาก

ตวัเองเป็นส่วนใหญ่และเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตน์ั้นจากความสวย/ทนัสมยัมากท่ีสุดในการเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนตท์ั้งหมดน้ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรม ดงักล่าว

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค ์หมายความวา่อุปสงคไ์ม่ไดข้ึ้นอยู่กบัราคาหรือการบริการเพียงอยา่งเดียวแต่จะ ข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัอ่ืนๆดว้ย เช่น  รสนิยมของผูบ้ริโภครวมถึงรายไดข้องผูบ้ริโภค   

          ดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตพ์บวา่ผูบ้ริโภค เห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

(Product) รูปลกัษณ์ภายนอกมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.45)  สมรรถนะเคร่ืองยนต(์ค่าเฉล่ีย 4.55)  อตัราการ

ส้ินเปลืองนํ้ามนั เช้ือเพลิง (ค่าเฉล่ีย 4.43) ระบบความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.62) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ค่าใชจ่้าย

บาํรุงรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.21)  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของรถจกัรยานยนต ์(ค่าเฉล่ีย 4.39)  ราคาขายต่อสูง 

(ค่าเฉล่ีย 3.92) การใหบ้ริการหรือขอ้เสนอสินเช่ือ (ค่าเฉล่ีย 3.93)  ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) สถานท่ี

จดัตั้งของโชวรู์มและศูนยบ์ริการอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกสามารถเดินทางง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.22) จาํนวนสาขาของโชวรู์ม

และศูนยบ์ริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.19) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ขอ้เสนอพิเศษ ลด แลก 

แจก แถม (ค่าเฉล่ีย 4.31) การบริการหลงัการขาย   (ค่าเฉล่ีย 4.43) การโฆษณาประชาสมัพนัธ์( 4.03) ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดแบบจาํลองผูบ้ริโภค (Consumer Behavior   Model) ของ Philip Kotler(1994) ท่ีกล่าวถึง  ส่ิงกระตุน้

ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภค ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุกๆ

ดา้นมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดโดยแยกเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ปัจจยัดา้นราคา  (Price) ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย(Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion)  จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยั  ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต ์คือ เพศ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค  

และอุปสงคต่์อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตจ์ะส่งผลใหมี้ความตอ้งการซ้ือ รถจกัรยานยนตใ์นแง่ของการตดัสินใจซ้ือ

ควร  ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารเลือก ซ้ือรถจกัรยานยนต ์คือ ระดบั

รายไดโ้ดยเฉล่ียและระดบัราคาของรถจกัรยานยนตท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์เม่ือ ผูบ้ริโภคมีรายได้

เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให ้  ยอดขายเพ่ิมข้ึน ผูป้ระกอบการจึงควรพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นท่ียอมรับ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให ้ความ

สนใจในเร่ืองของราคาท่ีมี   ความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพและรวมถึงการคาํนึงของค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา 

รถจกัรยานยนต ์จากผลการศึกษา    

 เพศระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคต่์อการเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์อยา่ง  มี นยัสาํคญัและคนวยัทาํงานท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคและการเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนตท่ี์แตกต่าง กนัซ่ึงตาม วตัถุประสงคจ์ะทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่ออุป
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สงคก์ารเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง กลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตมีนบุรีและทราบถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ รถจกัรยานยนตข์องกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตมีนบุรีวา่จะตอบสนองความตอ้งการ

ซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งไร  

  สรุปและข้อเสนอแนะ  

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี    

1. จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต ์คือ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพมีผล ต่อพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคต่์อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตจ์ะส่งผลใหมี้ความตอ้งการซ้ือ

รถจกัรยานยนตใ์น แง่ของการตดัสินใจซ้ือควรตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค    

2. จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์คือ ระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียและระดบั

ราคาของ รถจกัรยานยนตท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจะส่งผลใหย้อดขาย

เพ่ิมข้ึน   ผูป้ระกอบการจึงควรพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นท่ียอมรับ เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในเร่ืองของราคาท่ีมี

ความเหมาะสมเม่ือ เทียบกบัคุณภาพและรวมถึงการคาํนึงของค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาถึงผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือหาความแตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นความแตกต่างในดา้นประชากรศาสตร์หรือ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาผลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆ

พ้ืนท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพียงแค่ 150 รายอาจเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยเกินไปจึงอาจทาใหข้อ้มูลท่ี

ไดไ้ม่ทัว่ถึง ทาใหก้ารเกบ็ขอ้มูลมาใชอ้าจไม่ดีเท่าท่ีควร  

3. การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียวซ่ึงอาจจะไม่ครอบคลุม ดงันั้นใน

การทาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนๆเช่น การสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานวิจยัท่ีสมบูรณ์มาก

ยิ่งข้ึน  
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         ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกบัระดบัความสําคญั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กรณศึีกษา วสัดุปูพืน้ไม้ลามิเนต 

บริษทั ลโีอวูด อนิเตอร์เทรด จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปิยวฒัน์ กรุณาโกมล1 และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และศึกษาระดบัความสําคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกบัระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวิธีศึกษาคือออกแบบ

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ Survey Research สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Convenience Sampling โดยใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ความสนใจซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต โดยมีอายุระหว่าง 25-60 ปี จากพ้ืนท่ีช่องทางการขายร้านคา้โมเดิร์นเทรดท่ี

ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ ANOVA โดยประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคจาก

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต และความแตกต่างของพฤติกรรมแต่ละกลุ่ม ตลอดจนทาํใหท้ราบถึง

ระดบัความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

นาํไปกาํหนดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกบัท่ีผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญั อีก

ทั้งในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกบัระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถนาํไปใชก้าํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ 

 

คาํสาํคัญ: ความสัมพันธ์ 
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1. บทนํา 

 

  วสัดุปูพ้ืนเป็นส่วนสาํคญัของโครงสร้างภายในบา้น เพราะช่วยสร้างความสวยงามและบรรยากาศท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงวสัดุปูพ้ืน

ประเภทงานพ้ืนไมมี้หลายประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ พ้ืนไมจ้ริง และพ้ืนไมส้ําเร็จรูป ทั้ งน้ีในปัจจุบันในด้านวสัดุปูพ้ืนไม้

สําเร็จรูปค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัโดยเฉพาะวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีได้รับความนิยมอนัดับหน่ึงในตลาดปัจจุบนั 

เน่ืองจากมีความสวยงามในดา้นลวดลายท่ีหลากหลายและคุณสมบติัคุณภาพของสินคา้ สภาพตลาดวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิ

เนตปัจจุบนัมีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงมากทางการตลาด ซ่ึงมีมูลค่าตลาดมากกวา่ 2 พนัลา้นบาททั้งในกรุงเทพมหานคร

และต่างจงัหวดั เป็นผลมาจากการขยายตวัในดา้นภาคอสังหาริมทรัพยท์างดา้นท่ีอยู่อาศยั ดงันั้นเม่ือปริมาณความ

ตอ้งการภาคธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนจึงเป็นผลให้การแข่งขนัสูงข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งแบรนด์ท่ีนาํเขา้และผลิต

จาํหน่ายในประเทศ โดยแบรนดลี์โอวดูถือวา่เป็นแบรนดล์าํดบัตน้ๆแบรนดห์น่ึงในประเทศไทยท่ีเป็นผูผ้ลิตและจดั

จาํหน่ายท่ีเป็นท่ีรู้จกัในทอ้งตลาดทั้งประเภทตลาดผูบ้ริโภคและตลาดงานโครงการ เน่ืองจากมีช่องทางจดัจาํหน่าย

ในหลายๆช่องทางเกือบทัว่ประเทศทั้งช่องทางงานโครงการ ช่องทางตวัแทนจาํหน่าย ช่องทางโมเดิร์นเทรด แต่เน่ือง

ดว้ยสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้ท่ีสูงข้ึน และการพิจารณาตวัเลือกท่ีมีมาก

ข้ึน แมว้า่สินคา้วสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีสร้างยอดขายหลกั และปัจจุบนัมีความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ ใน

กลุ่มวสัดุปูพ้ืนประเภทงานพ้ืนไม ้ทั้งน้ีบริษทัยงัขาดการศึกษาและเก็บขอ้มูลในดา้นขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต ซ่ึงในแง่ของการแข่งขนัการกาํหนดส่วนประสม

การตลาดถือว่ามีความสําคญัเป็นอย่างมาก และยิ่งหากสามารถกาํหนดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรูปแบบพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดย้่อมส่งผลให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จึงเป็นเหตุใหผู้วิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกับระดบัความสําคัญปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดโดยมุ่งศึกษาเก็บข้อมูลจากช่องทางท่ีเข้าถึงผูบ้ริโภคโดยตรงในด้านช่องทางร้านค้าโมเดิร์นเทรด 

นอกเหนือจากช่องทางกลุ่มงานโครงการ และช่องทางขายต่างๆในบริเวณพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึง

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ อีกทั้งระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภค

ใหค้วามสาํคญั เพ่ือใหน้าํผลการศึกษาท่ีไดม้าประยุกตพ์ฒันาปรับปรุงกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั

ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางดา้นยอดขายและดา้นการแข่งขนัในดา้นกลยทุธ์ทาง

การตลาดของธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

     โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการศึกษาหาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไดเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้

หรือบริการ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้และหลงัจากผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้ทางดา้นการตลาดและส่ิงกระตุน้

ในดา้นอ่ืนๆ ส่งผลให้ความตอ้งการผ่านเขา้มาในดา้นความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buy’s Black Box) ซ่ึงทางผูผ้ลิต
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หรือผูข้ายสินคา้หรือบริการนั้นไม่สามารถคาดคะเนได ้ทั้งน้ีผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ตามคุณลกัษณะ

ของผูซ้ื้อผา่นความรู้สึกนึกคิด จนเกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

     วอลเตอร์ (Walters. 1978 : 115) ไดอ้ธิบายความหมายคาํวา่ การตดัสินใจ (Decision) ไวว้า่ หมายถึง การเลือกท่ีจะ

กระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ 

       คอตเลอร์ (Kotler. 32000 : 176-178) กล่าวว่า วิธีการท่ีผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจประกอบดว้ยปัจจยัดา้นภายใน 

คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภคจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัใน

การท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือขอ้มูลท่ีฝ่าย

ผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

       กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสอง

ทางเลือกข้ึนไป โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทางดา้นจิตใจ และ

พฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือถือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรม

เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (ศิว

ฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ 2547 : 81) 

       การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง การเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของผูบ้ริโภคท่ีมีทางเลือก

ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมีอยู่ การโฆษณาตามส่ือต่างๆ และนาํเสนอผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจ (วิมล

รัตน ์ภมรสุวรรณ 2552 : 225)   

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

      คือ กลุ่มของเคร่ืองมือการหรือตวัแปรทางการตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใชเ้พ่ือบรรลุวตัถุประสงค์การตลาดในตลาด

เป้าหมาย ซ่ึงเป็นท่ีบริษทัสามารถควบคุมไดโ้ดยเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของกลยทุธ์การตลาดท่ีธุรกิจประยุกตใ์ช้

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกว่า 4Ps (Kotler, 2003 : 16), (อา้ง

ในศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552) 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

      สิทธา เจียมพานทอง (มหาวิทยาลยัเขียงใหม่ 2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของลูกคา้ในอาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนาํไปใชโ้ดยตรงจาํนวน 252 

คน ใหค้วามสาํคญัในแต่ละดา้น โดยในดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ดา้นราคา ไดแ้ก่ 
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กาํหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี กลุ่มผูน้าํไปใชใ้นการทาํธุรกิจจาํนวน 40 คน ใหค้วามสาํคญั

ในแต่ละดา้น โดยในดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ดา้นราคา ไดแ้ก่ การกาํหนดราคาท่ีมี

ความเป็นมาตรฐาน มีราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ บรรยากาศภายในร้านดี 

สะดวกสบาย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี 

      อนุตร ฉัตรศิริกุล (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างรายย่อยในการซ้ือพ้ืนไมล้ามิเนตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางดา้น

การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือพ้ืนไมล้ามิเนตมากท่ีสุดคือดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

ส่วนในดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง โดยในดา้นผลิตภณัฑลู์กคา้ใหค้วามสาํคญัมากกบัรูปแบบ

ความสวยงาม การทาํความสะอาดดูแลรักษาง่าย สินคา้ดูใหม่ ลกัษณะการใชง้านง่ายและสะดวกในการปูพ้ืน ส่วน

ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัมากข้ึนอยู่กบัปริมาณหรือจาํนวนท่ีไดท้าํการสั่งซ้ือ นโยบายการใหเ้ครดิต ราคาถูกกว่าร้าน

อ่ืน การเจรจาต่อรองราคาได ้ตามลาํดบั ดา้นการจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัมากกบัสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกในการซ้ือ มี

ระบบการส่งของ ตลอดจนสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัมากกบัดา้นพนกังาน

ขายท่ีมีความเป็นกนัเอง และความรู้เก่ียวกบัสินคา้และสามารถแนะนาํขอ้มูลได ้

      ทวีชยั คูตะรัตนา (มหาวิทยา ลยัหอ การคา้ไทย 2556) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและ

ปัจจยัดา้นความ สาํคญัส่วนประสมทางการ ตลาด สาํหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์ เตอร์ Falcon กรณีศึกษา 

บริษทั เจ แอนด์ ที เวลด้ิง ซัพพลาย จาํกดั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัดา้น

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์

กนั รวมถึงในดา้นความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัก็มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความสาํคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์เช่นกนั 

      วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างท่ีร้านคา้สมยัใหม่ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมืองสมุทรสาคร พบว่าสินคา้ไดม้าตรฐาน และประเภทของวสัดุ

ก่อสร้างท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ สุขภณัฑภ์ายในห้องนํ้ า โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุก่อสร้างแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย คือ 

10,001-50,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ี

ร้านคา้สมยัใหม่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นราคา ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด 

และช่องทางการจดัจาํหน่าย ในระดบัปานกลาง ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่า คือเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความรับผิดชอบ

ต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ความทนัสมยัของสินคา้ และมาตรฐานของสินคา้ ตามลาํดบั ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั

แรก คือ กาํหนดราคามีความเป็นมาตฐาน มีราคาให้เลือกตามคุณภาพสินคา้ และการต่อรองราคา ตามลาํดบั ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท ์ความสะดวกใน

การเลือกซ้ือ และบรรยากาศภายในร้าน ตามลาํดบั ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ ลูกคาท่ีเป็น

สมาชิกจะได้รับบริการและเง่ือนไขพิเศษ พนักงานให้ความรู้ในสินค้า และเง่ือนไขการรับเปล่ียนคืน/สินค้า 

ตามลาํดบั    
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ มีอายุระหว่าง 25 – 60 ปี จาํนวน 200 คน จากจาํนวนประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครทั้งหมด 5,693,345 คน (ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2557 จากระบบสถิติทางการทะเบียน) โดยกาํหนดกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีท่ีบา้นท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครจาํนวน 2,593,827 หลงั (รายละเอียดขอ้มูลสถิติจาํนวนประชากร

และบา้นในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธนัวาคม 2556  แหล่งขอ้มูลสาํนกับริการการ

ทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานกังานปกครองและทะเบียน สํานกัปลดักรุงเทพมหานคร 

: พ้ืนท่ีเขตการปกครอง กม.2)  เป็นกลุ่มประชากรตวัอย่าง เน่ืองจากวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตใชง้านภายในบา้นท่ีพกั

อาศยั ซ่ึงทางผูวิ้จยัได้กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงตารางการสุ่มตัวอย่างสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgane 

(1970) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คน มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีความคาดเคล่ือน 6.93% 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      เลือกใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) พิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสนใจในการ

ตดัสินใจซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากพ้ืนท่ีช่องทางขายร้านคา้โมเดิร์นเทรดท่ีตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ไทวสัดุ โฮมเวิร์ค โฮมโปร แกรนดโ์ฮม บุญถาวร เน่ืองจากเป็นช่องทางพ้ืนท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมี

กระจายตวัในปริมาณมากในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเขา้ถึงกลุ่มประชากรณ ดว้ยวิธีการจบัฉลากจาก 10 แห่ง 

จาก 26 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทาํการเก็บตวัอย่างแห่งละ 20 ชุดตวัอย่าง รวม 200 ชุด โดยดาํเนินการ

เก็บแบบสอบถามในช่วง 15 ธันวาคม – 26 ธันวาคม 2557 และ นาํแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล และ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้เคร่ืองมือสถิติ ANOVA (Analysis of 

Variance) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตรวจสอบหาความสมัพนัธ์ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

      (1)  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

      (2)  วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือวสัดุปูพ้ืนไม้ลามิเนตทาํการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

      (3)  วิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต (4p) ทาํการวิเคราะห์โดย

ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      (4)  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกบัระดบัความสําคัญปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 
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(Analysis of Variance) ใชต้รวจสอบหาความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม โดยตวัแปรตน้เป็นขอ้มูล

เชิงลกัษณะคาํนวณไม่ได ้และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณสามารถคาํนวณได ้พร้อมใช ้F-Test เน่ืองจากมีกลุ่ม

หรือตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มและภายในกลุ่ม ตลอดจนวิเคราะห์

ตรวจสอบค่า Significance Level ซ่ึงจะต้องน้อยกว่า 0.05 และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้เทคนิค Multiple-

Comparison ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) ในกรณีท่ีการทดสอบพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

        ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดใน

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ดา้นของอายกุารใชง้านและคุณภาพของสินคา้ ดา้นราคา คือ สามารถต่อรองราคาได ้ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย คือ ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายมีจาํนวนมากหลายแห่งเขา้ถึงผูบ้ริโภค ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ 

การมีพนกังานขายใหค้าํแนะนาํท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้ 

ผลการศึกษาดา้นความสัมพนัธ์พบว่า วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นเหตุผลท่ีใหค้วามสนใจมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์แหล่งท่ีเลือกศึกษาหาขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด แหล่งท่ีมีผลต่อการรับรู้หาขอ้มูลมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด การพิจารณาประเมินทางเลือกมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์การประเมินทางเลือกช่องทางจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด วิธีการชาํระเงินมีความสมัพนัธ์กบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ความคาดหวงับริการหลงัการซ้ือมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา 
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 

ด้านพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือวสัดุปูพื้นไม้ลามเินตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ด้านวัตถุประสงค์ท่ีตรงกับความต้องการท่ีจะเลือกซ้ือวัสดุปูพ้ืนไม้ลามิเนต พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการนาํไปเปล่ียนแทนวสัดุปูพ้ืนเดิมท่ีไม่ใช่พ้ืนไมล้ามิเนต  

     ดา้นเหตุผลท่ีให้ความสนใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจในดา้นของลวดลายมีความสวยงาม 

เสมือนลายไมธ้รรมชาติสามารถใชท้ดแทนไมธ้รรมชาติไดเ้ป็นหลกั  

     ดา้นแหล่งท่ีผูบ้ริโภคเลือกศึกษาหาขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกศึกษาจากแหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว 

เพ่ือน เพ่ือนบา้น เพ่ือนร่วมงานเป็นหลกั  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1893 

 

 
     ดา้นการประเมินทางเลือกพิจารณา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกพิจารณาในดา้นคุณภาพและคุณสมบติัของ

สินคา้เป็นหลกั  

     ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีใหค้วามสนใจในการประเมินทางเลือก พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจใน

ดา้นช่องทางร้านคา้โมเดิร์นเทรด 

     ดา้นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหน้ํ้ าหนกัในการตดัสินใจซ้ือในดา้น

ของตวัเองเป็นหลกั 

     ดา้นวิธีการชาํระเงิน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกเป็นการชาํระเงินดว้ยเงินสดเป็นหลกั 

     ดา้นความคาดหวงับริการหลงัการขาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในดา้นการรับประกนัสินคา้

เป็นหลกั  

ด้านระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดวัสดุปูพื้นไม้ลามิ เนตของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในดา้นอายุการใชง้านท่ียาวนานมาก รองลงมาเป็นใน

ดา้นคุณสมบติัสินคา้ในดา้นการใชง้าน  

     ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในดา้นสามารถต่อรองราคาไดม้ากท่ีสุด รองลงมาเป็นใน

ดา้นราคาพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีมาตรฐานตามทอ้งตลาด 

     ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในดา้นร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย

จาํนวนมากหลายแห่งเขา้ถึงผูบ้ริโภค รองลงมาเป็นในดา้นบรรยากาศในร้าน/สถานท่ีจาํหน่ายท่ีดูดี ดูทนัสมยั  

     ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในดา้นมีพนกังานขายใหค้าํแนะนาํท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจในสินคา้ รองลงมาเป็นในดา้นการบริการจดัส่งสินคา้ฟรี 

ด้านความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดวัสดุปูพื้นไม้ลามิเนตของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ดา้นวตัถุประสงคท่ี์ตรงกบัความตอ้งการท่ีจะเลือกซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

     ดา้นเหตุผลท่ีใหค้วามสนใจวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใหเ้หตุผลในความสนใจท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

     ดา้นแหล่งท่ีเลือกศึกษาหาขอ้มูลปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเลือกแหล่งศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

     ดา้นแหล่งท่ีมีผลต่อการรับรู้หาขอ้มูลวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกแหล่งท่ีมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และในดา้นของการส่งเสริมการตลาด 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1894 

 

 
     ดา้นการพิจารณาประเมินทางเลือกวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการพิจารณาประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกัน ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

     ดา้นการประเมินทางเลือกช่องทางจดัจาํหน่ายวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการประเมินทางเลือกช่องทางจัดจาํหน่ายท่ีแตกต่างกัน ให้ความสําคญักับส่วน

ประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

     ดา้นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

     ดา้นวิธีการชาํระเงินซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความตอ้งการเลือกวิธีการชาํระเงินท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

     ดา้นความคาดหวงับริการหลงัการซ้ือวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงับริการหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัวสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนตของคุณสมบติัของสินคา้โดยรวมเป็น

หลกั ดงันั้นจึงควรพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนานสาํหรับผูบ้ริโภค อีก

ทั้งดา้นความหลากหลายของลวดลายของสินคา้ก็สามารถช่วยส่งผลต่อความสนใจของผูบ้ริโภค ตลอดจนในดา้น

ของช่ือเสียงและแบรนดก์มี็ส่วนสาํคญัในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

     ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัในดา้นของความสามารถท่ีจะต่อรองราคาได ้ซ่ึงสามารถช่วยนาํมา

กาํหนดในดา้นของกลยุทธ์การกาํหนดราคาให้มีช่องว่างในการท่ีลูกคา้สามารถต่อรองราคา หรือการจดัทาํการ

ส่งเสริมการขายในดา้นการลดราคาสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน ทั้งน้ีในดา้นราคาควร

กาํหนดเป็นราคามาตรฐานตามทอ้งตลาดดา้นของรูปแบบการรับชาํระเงินควรมีในดา้นการรับชาํระดว้ยบตัรเครดิต

เพ่ิมเติมหรือร่วมผอ่นกบัรายการบตัรเครดิตต่างๆ 

        ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัในดา้นของช่องทางท่ีสามารถ เขา้ถึงไดง่้าย มี

ความสะดวกสบาย บรรยากาศร้านท่ีดูดีดูทนัสมยัมีการออกแบบตกแต่งท่ีลงตวั ซ่ึงตรงกบัลกัษณะประเภทร้านคา้โม

เดิรน์เทรดท่ีมีช่องทางพ้ืนท่ีสาขากระจายอยูท่ัว่กรุงเทพมหานครหรือในดา้นของงานจดัแสดงสินคา้ก็เป็นช่องทางท่ี

เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นจึงควรท่ีจะออกแบบพ้ืนท่ีร้านรวมถึงการจดัวางแสดงสินคา้ใหมี้ความเหมาะสม

สะดุดตาสาํหรับผูบ้ริโภค รวมถึงขอ้มูลท่ีสามารถช่วยใหร้ายละเอียดสินคา้แก่ผูบ้ริโภคไดซ่ึ้งจะเป็นประโยชน์มาก

หากไม่มีพนกังานขายคอยใหค้าํแนะนาํขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ในช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้นๆ 
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        ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในดา้นของการมีพนกังานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน

สินคา้ท่ีสามารถใหร้ายละเอียดขอ้มูลอนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริโภคได ้ส่วนในดา้นของการจดัทาํการส่งเสริมการขาย

ในดา้นการลดราคา การร่วมรายการบตัรเครดิต หรือของแถมก็มีส่วนสาํคญั และในดา้นของการโฆษณาสินคา้ผา่น

ตามช่องทางต่างๆตามลาํดบั  

ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

     การรับรู้ปัญหาความตอ้งการท่ีจะนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ

นาํไปใชง้านเป็นหลกั โดยใหค้วามสนใจในดา้นของคุณภาพของสินคา้และอายุการใชง้าน ซ่ึงจะเนน้ศึกษาหาขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆมาประกอบการพิจารณาตดัสินใจ โดยนิยมไปงานจดัแสดงสินคา้ หรือร้านคา้โมเดิร์น

เทรด โดยพิจารณาจากช่ือเสียงและแบรนด์ของสินคา้ คุณภาพของสินคา้ สถานท่ีช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีเขา้ถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภค อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัตอ้งการขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้เพ่ิมเติมโดยเบ้ืองตน้อาจจะมีการรับขอ้มูลจากช่าง

ผูรั้บเหมาและไปเลือกหาวสัดุดว้ยตนเองโดยยงัคงตอ้งการขอ้มูลสินคา้จากพนกังานขายท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ใน

ดา้นรูปแบบวิธีการชาํระเงินผูบ้ริโภคมีความตอ้งการชาํระดว้ยบตัรเครดิต ดงันั้นบริษทัควรท่ีจะมีการรับชาํระดว้ย

บตัรเครดิตโดยอาจจะมีการร่วมโปรโมชัน่การส่งเสริมการขายกบัทางบตัรเครดิตต่างๆ รวมถึงของแถมส่วนลดต่างๆ

ท่ีจะมีใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกพิจารณาตดัสินใจ อยา่งไรกต็ามในดา้นของความคาดหวงัหลงัการซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งการใน

ดา้นของการรรับประกนัสินคา้ การติดตั้งฟรี การเปล่ียนคืนสินคา้ และการจดัส่งสินคา้ 

 

ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 

ประเด็น แนวทางการตลาด 

ด้ า น ก า ร

รับรู้ 

จดัทาํช้ินตวัอยา่งและเคร่ืองมือการขาย, พฒันาและรักษาคุณภาพของสินคา้, มีพนกังานขายท่ีมีความรู้ความ

เขา้ใจในดา้นของสินคา้คอยใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริโภค, จดัทาํในดา้นของการส่งเสริมการขาย การลดราคา ของ

แถม ตลอดจนร่วมรายการบตัรเครดิต 

ด้ า น ก า ร

แสวง 

หา 

ขอ้มูล 

จดัเตรียมขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงรายละเอียดไดง่้าย ไม่วา่จะ

เป็นในรูปแบบเอกสาร นิตยสาร โบชวัร์ การโฆษณา หรือขอ้มูลทางโซเชียลอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการเผยแพร่

และสร้างความเป็นท่ีรู้จกัใหเ้กิดความมัน่ใจน่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภค, สร้างการรับรู้ในดา้นของรายละเอียดคุณภาพ

ของสินคา้และการใชง้านต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างจากวสัดุปูพ้ืนชนิดอ่ืนๆ ให้

เกิดความเขา้ใจและการยอมรับทั้งในดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา 

ด้ า น ก า ร

ประเมินผล

ทาง 

เลือก 

 

สร้างและพฒันาคุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง, ทาํการตลาดเพ่ือสร้างช่ือเสียงและแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่

ผูบ้ริโภค, ใหก้ารรับประกนัสินคา้แก่ผูบ้ริโภคเม่ือสินคา้มีปัญหาเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และอาํนวยความสะดวก

ในการเปล่ียนคืนสินคา้ท่ีอยูใ่นรับประกนัตามช่องทางท่ีมีความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค, พฒันาอบรมพนกังานขาย

ใหมี้ความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดีเพ่ือสามารถใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ, ขยายช่องทางในดา้น

ร้านคา้โมเดิร์นเทรดและออกงานจดัแสดงสินคา้เพ่ือโอกาสในการขยายตวัของธุรกิจทางการแข่งขนั 
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ประเด็น แนวทางการตลาด 

ด้ า น ก า ร

ประเมินผล

ทางเลือก 

สร้างและพฒันาคุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง, ทาํการตลาดเพ่ือสร้างช่ือเสียงและแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่

ผูบ้ริโภค, ใหก้ารรับประกนัสินคา้แก่ผูบ้ริโภคเม่ือสินคา้มีปัญหาเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และอาํนวยความสะดวก

ในการเปล่ียนคืนสินคา้ท่ีอยูใ่นรับประกนัตามช่องทางท่ีมีความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค, พฒันาอบรมพนกังานขาย

ใหมี้ความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดีเพ่ือสามารถใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ, ขยายช่องทางในดา้น

ร้านคา้โมเดิร์นเทรดและออกงานจดัแสดงสินคา้เพ่ือโอกาสในการขยายตวัของธุรกิจทางการแข่งขนั 

ด้ า น ก า ร

ตั ด สิ น ใ จ

ซ้ือ 

พฒันาอบรมพนกังานขายใหมี้ความรู้ในสินคา้สามารถใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้สนใจไดเ้ป็นอยา่งดี, นาํ

เทคโนโลยมีาผสมผสานกบัการออกแบบเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเห็นภาพจาํลองหนา้งานจริงก่อนการตดัสินใจในดา้น

การเลือกลวดลายสินคา้, มีรูปแบบการรับชาํระดว้ยบตัรเครดิตพร้อมร่วมรายการบตัรเครดิตต่างๆ ในดา้นของ

แถม ของพรีเม่ียม หรือการผอ่นชาํระ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     การวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกบัระดบัความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด กรณีศึกษา วสัดุปูพ้ืนไมล้ามิเนต ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังต่อไปควรมีการจดัสรรเวลาใหเ้พียงพอ

เพ่ือสามารถเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งไดม้ากกวา่ 200 ราย อีกทั้งแนะนาํใหศึ้กษาเจาะลึกรายละเอียดในดา้นปัจจยัส่วน

บุคคลในดา้นประชากรศาสตร์เพ่ิมเพิม เพ่ือเป็นการศึกษาและทราบลกัษณะกระบวนการตดัสินใจตามลกัษณะ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั 
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ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูด

ของร้านค้าตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทําป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

TheImportanceoftheMarketingMixinInfluencetotheSignboardShopsand 

SignboardMaterialResellers’PlastwoodSheetBuyingBehaviorinBangkok. 

ประภาศรี เกดิอยู่1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

PrapasriKerdyoo and TheeranuchPusaksrikit 

 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ และ

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสวูด มีกลุ่มตวัอย่างร้านคา้ตวัแทน

จาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 201 ชุด 

ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคญั มีพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดรุ่นท่ีใชส้ําหรับงาน

ภายนอกมากท่ีสุด โดยดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดของ

กลุ่มธุรกิจร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ, แผ่นพลาสวูด 

  

Abstract 

This study aims to understand the importance of marketing mix toward Plastwood sheet buying behavior and the 

significant relationship of the elements of the marketing mix on such buyers’ behavior. According to the data 

collection, the 201 questionnaires were filled by the samplings of Signboard material resellers and Signboard shops 

in Bangkok. They showed that the elements of marketing mix are all. In addition, the research showed that the 

buyers mostly tend to select Plastwood sheet for exterior design purposes. Therefore, product, price, and promotion 

explicitly influence the Plastwood sheet buying behavior of Signboard material resellers and Signboard shops in 

Bangkok.  

 

Keywords: Marketing Mix, Buying Behavior, Plastwood sheet 
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1. บทนํา 

ภาวะโลกร้อนกาํลงัเป็นปัญหาสาํคญัท่ีสร้างผลกระทบไปทัว่โลก สาเหตุหน่ึงคือการตดัไมท้าํลายป่า ปัจจุบนั

มีการพฒันานาํเมด็พลาสติกท่ีเรียกวา่ PVC และ โฟมมาผา่นกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการอดัรีด

ข้ึนรูปเป็นแผ่นท่ีเรียกว่า แผ่นพลาสวูดสามารถให้ทดแทนไมธ้รรมชาติได ้โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจงานทาํป้าย ท่ี

สามารถให้แผ่นพลาสวูดเป็นวสัดุทาํป้ายได้เป็นอย่างดี มีการใช้กันอย่าแพร่หลาย ซ่ึงในตลาดมีพลาสวูดอยู่

หลากหลายแบรนดส์าํหรับประเทศไทยมีโรงงานผลิตพลาดวูด 2 โรงงาน ส่วนท่ีเหลือเป็นการสัง่ผลิตและนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ โดยเฉพาะการนาํเขา้จากประเทศจีนท่ีมีราคาขายผลิตภณัฑถู์กกว่า เพราะมีตน้ทุนการผลิตและนาํเขา้ท่ี

ตํ่ากว่าการผลิตในประเทศไทย  ทาํใหภ้ายในตลาดมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน และร้านคา้ใหค้วามสนใจผลิตภณัฑ์จาก

ประเทศจีนท่ีมีราคาถูกกวา่มากข้ึน เพ่ือลดตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ  

รายงาน จากสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จดัแผ่นพลาสวูดอยู่ในกลุ่มพลาสติก

แผ่น ประเภทแผ่น แผ่นบาง ฟิลม์ ฟอยล ์และแถบอ่ืนๆท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก

แผน่ ในระหวา่งปี 2557 กบั ปี 2556  มีตวัเลขดชันีลดลงท่ี 116.02 จาก 116.89 แต่เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2558 

กบั ปี 2557 มีตวัเลขดชันีเพ่ิมข้ึนท่ี 116.12 จาก 112.63 ปริมาณการนาํเขา้ของปี 2557 มีการนาํเขา้จาํนวน 130,416.70 

ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีการนาํเขา้จาํนวน 129,389.11 ตนั และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการนาํเขา้ในไตรมาส 1 ปี 

2558 มีการนาํเขา้จาํนวน 35,524 ตนั เพ่ิมข้ึนมากกวา่ช่วงเดียวกนัของ ปี 2557 มีการนาํเขา้เป็นจาํนวน 30,392.59 ตนั

จะเห็นไดว้า่จากปี 2556 ถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ประเทศไทยมีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม และ ปริมาณการนาํเขา้

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ิมข้ึน  

ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาหาความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ  และความสัมพนัธ์

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดของกลุ่มธุรกิจร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุ

ทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลการวิจยัไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปใน

อนาคต 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํ

ป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสวดูของร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านรับทาํป้ายโฆษณา

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดของร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุทําป้าย และร้านทําป้ายโฆษณาในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวความคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ Business-to- Business Marketing (B2B) 

การตลาดระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ Business-to-Business Marketing(B2B)เป็นการตลาดธุรกิจท่ีประกอบดว้ยองคก์ร

หลายๆ องคก์รท่ีตอ้งการสินคา้และบริการเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ เพ่ือการขาย ใหเ้ช่า หรือเป็นวตัถุดิบ

ใหก้บัผูอ่ื้นต่อไป  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจ (B2B)การซ้ือขององค์กรเป็นกระบวนการ

ตดัสินใจอย่างเป็นทางการโดยท่ีองคก์รมีความจาํเป็นในการซ้ือสินคา้และบริการโดยระบุประเมินเลือกสินคา้และ

เลือกระหว่างแบรนด์ และ ผูผ้ลิตท่ีมีอยู่ในตลาด(Fredreick, Webster และ Wind อา้งใน Kotler and Keller, 2012 : 

205) 

 

สถานการณ์การซ้ือขององค์กรธุรกจิ (Buying Situations) 

1. การซ้ือซํ้า (straight rebuy) เป็นวิธีการซ้ือผลิตภณัฑเ์ดิมดว้ยวิธีเดิมโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไปเป็น

การซ้ือประจาํของฝ่ายจดัซ้ือผูซ้ื้อจะเลือกซ้ือจากผูข้ายท่ีอยูใ่นรายการท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ โดยดูจากความพอใจท่ี

ไดรั้บจากการซ้ือในอดีตเทียบกบัผูข้ายรายอ่ืนๆ 

2. การซ้ือซํ้ าแบบปรับปรุง (The Modified Rebuy) เป็นวิธีการซ้ือซํ้ าโดยพยายามคน้หาคุณสมบติัใหม่ราคา

เง่ือนไขหรือผูข้ายรายใหม่ท่ีดีกวา่เดิมในสถานการณ์น้ีตอ้งมีผูร่้วมตดัสินใจมากกวา่ขอ้แรกผูข้ายเดิมจะกงัวลและหา

วิธีป้องกนัยอดขายของตนใหดี้ท่ีสุดผูข้ายใหม่จะตอ้งหาทางเสนอโอกาสต่างๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ดีกว่าผูข้ายเดิม

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนจ์ากการขายใหไ้ด ้

3. การซ้ือสาํหรับงานใหม่(New Task) เป็นการซ้ือสินคา้ใหม่สาํหรับงานใหม่หรือโครงการใหม่ของบริษทัซ่ึง

บริษทัจะตอ้งคาํนวณตน้ทุนหรือความเส่ียงท่ีมากข้ึนจึงตอ้งให้มีจาํนวนผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากข้ึนและ

ศึกษาคน้หาขอ้มูลสาํหรับการซ้ือสินคา้ใหม่ เป็นโอกาสท่ีสาํคญัสาํหรับนกัการตลาดตอ้งวางแผนเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ

ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือการจดัหาขอ้มูลและช่วยเหลือบริษทัแกปั้ญหาต่างๆการใชพ้นกังานท่ีมีความสามารถและ

ชาํนาญเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขนัในสถานการณ์น้ีใหไ้ด ้(Kotler and Keller, 2012 : 207-208) 

กระบวนการจดัซ้ือหรือการจดัหาสินค้าขององค์กร 

1. เนน้การซ้ือ (Buying Orientation) ผูซ้ื้อจะมองถึงอนาคตเพียงระยะเวลาใกล้ๆ โดยจะมุ่งไปท่ีสินคา้ท่ีราคา

ถูกท่ีสุดโดยมีคุณภาพตามสมควรกบัราคานั้นๆ 

2. เนน้การจดัหา (Procurement Orientation) ผูซ้ื้อจะแสวงหาการปรับปรุงสินคา้ให้มีคุณภาพมากข้ึนและมี

ตน้ทุนท่ีตํ่าลงมากกวา่การกาํหนดใหผู้ข้ายขายสินคา้ใหใ้นราคาถูก 

3. เนน้การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Orientation) การจดัหาวตัถุดิบน้ียงัรวมไปถึง

หนา้ท่ีการจดัซ้ือท่ีกวา้งขวางข้ึนโดยการจดัซ้ือน้ีเป็นเพียงส่วนเลก็ๆของฝ่ายแต่มีการเพ่ิมมูลค่าทางกลยทุธ์มากกวา่ 

กระบวนการซ้ือขององค์กรแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนท่ีเรียกว่า Buy phases ดงัต่อไปน้ี(Robinson, Faris& 

Wind.1967 อา้งในKotler and Keller, 2012 : 217-223) 
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1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)  

2. การกาํหนดรายละเอียดความตอ้งการสินคา้ (General Need Description and Product Specification)  

3. การกาํหนดคุณสมบติัสินคา้ (Product Specification)  

4. การคน้หาผูข้าย (Supplier Search)  

5. การพิจารณาขอ้เสนอในการขาย (Proposal Solicitation)   

6. การคดัเลือกผูข้าย (Supplier Selection)  

7. การกาํหนดลกัษณะเฉพาะของคาํสัง่ซ้ือ (Order – Routine Specification)  

8. การทบทวนการปฏิบติังาน (Performance Review)  

2.3. แนวความคิดทฤษฏีเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เป็นองคป์ระกอบดา้นการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ (Product)  ราคา (Price) ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ท่ีนาํมาใชร่้วมกนัในการวางแผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ จึงเรียกรวมกนัวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาด หรือ 4’Ps  องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นมีความเก่ียวพนักนั ซ่ึงแต่ละดา้นจะมีความสาํคญัเท่าเทียมกนันั้น ข้ึนอยู่

กบัผูว้างแผนการตลาดแต่ละคนจะวางกลยทุธ์ โดยเนน้นํ้าหนกัท่ีดา้นใดมากกวา่กนั เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อกลุ่มเป้าหมาย 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงของท่ีเป็นสินค้าหรือบริการถูกนําเสนอขายโดยธุรกิจให้กับลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สร้างความพึงตวัผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณประโยชน์ (Utility) มี

คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะส่งผลทาํใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นสามารถขายได ้(Kotler& Armstrong. 2009 อา้งอิง

จาก นนัทสารี สุขโต และคณะ 2555:129) 

2. ราคา (Price) หมายถึงตวัเลขท่ีแสดงถึงมูลค่าหรือจาํนวนเงินท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย หรือแลกผลิตภณัฑ์

เพ่ือใหไ้ดม้าผูซ้ื้อจะใชร้าคาท่ีเป็นตน้ทุน (Cost) ของผูซ้ื้อในการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์

กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าของผลิตภณัฑ์สูงกว่าราคาจะทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือดงันั้นการ

กาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆดงัน้ี 

3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึงช่องทางการนําสินค้าออกไปสู้ผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการในการ

เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากผูผ้ลิตไปยงัตลาดเป้าหมายประกอบดว้ยสถานท่ีและกิจกรรมในการเคล่ือนเป็น

การวางแผนช่วยในการกระจายตวัสินคา้ดา้นการขนส่งคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้การจดัจาํหน่ายสินคา้จึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี(Kotler 2009 อา้งใน วารุณี ตนัติวงศว์านิชและคณะ 2552 : 199 - 215) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือต่างๆ ในการส่ือสารคุณค่าของสินคา้หรือบริการ 

และสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 5 ประเภท การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้

พนกังานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ (Public 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1902 

 

 
Relations หรือ PR) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) (Kotler & Armstrong. 2009 อา้งอิงจาก นนัทสารี สุข

โต และคณะ 2555 : 226) 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาวิจยัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดของร้านคา้

ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร  ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ

เจา้ของร้าน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้ายจาํนวน 94 ร้าน 

และร้านรับผลิตป้ายโฆษณาทัว่ไปจาํนวน 332 ร้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหมดจาํนวน 426 ร้าน คาํนวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 201 ร้าน แบ่งเป็นร้านค้าตัวแทน

จาํหน่ายวสัดุทาํป้ายจาํนวน 45 ร้าน และร้านทาํป้ายโฆษณาจาํนวน 156 ร้าน  ระดบัความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

±5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และสดัส่วนของลกัษณะประชากรท่ีสนใจ 0.5 เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

ทาํทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) และค่า

ร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)การประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดด้วย Regression Analysis, Linear Correlation 

Coefficient และ ANOVA เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

  

ผลการศึกษาด้านลกัษณะของผู้ประกอบการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเจา้ของร้อยละ 47ทาํงาน 

มาแลว้ จาํนวน 1-5 ปี ร้อยละ 37.8 มีรูปแบบกิจการเป็นบริษทั จาํกดั ร้อยละ 59.2 บริษทัเปิดดาํเนินการมาเป็น

ระยะเวลา  มากกว่า 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 50.7 ภายในบริษทัมีจาํนวนพนกังาน ตํ่ากว่า 10 คน ร้อยละ 45.3 กิจการเป็น

ประเภทรับออกแบบ และผลิตป้ายโฆษณาขนาดขนาดเลก็ ร้อยละ 60.7 โดยใชแ้ผ่นพลาสวูดเป็นวสัดุประกอบของ

การทาํป้าย ร้อยละ 52.2 และซ้ือแผน่พลาสวดูจาก บริษทั สยามพลาสวดู จาํกดั บ่อยท่ีสุด ร้อยละ 63.2  

ส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler & Armstrong. 2009  

ดา้นผลิตภณัฑ ์   ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรต้นที่จะศึกษา 

พฤตกิรรมการซ้ือของกลุ่มธุรกจิ 

(Webster and Wind. 

อา้งใน Kotler and Keller 2012) 

ตวัแปรตามที่จะศึกษา 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1903 

 

 

ผลการศึกษาความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุทําป้าย และร้านทํา

ป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านผลิตภัณฑ์ ความสาํคญัผูท่ี้มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือเร่ือง   แผ่นพลาสวูดมีความ

หนาหลายขนาดทาํใหส้ามารถเลือกซ้ือไดต้รงตามความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.910  

ด้านราคา ความสาํคญัผูท่ี้มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือเร่ือง ท่านสามารถต่อรองราคากบั

ทางผูข้ายได ้มีค่าเฉล่ีย 2.915  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความสาํคญัผูท่ี้มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือเร่ือง ผูข้ายส่ง

สินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด มีค่าเฉล่ีย 3.687  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ความสาํคญัผูท่ี้มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือเร่ือง ทางผูข้ายมี

บริการจดัส่งสินคา้ฟรีเม่ือท่านสัง่ตามจาํนวนขั้นตํ่าท่ีกาํหนด ค่าเฉล่ีย 3.587 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

ส่วนประสมทางการตลาด  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านผลติภัณฑ์     

แผน่พลาสวดูมีความหนาหลายขนาดตามความตอ้งการ 3.910 0.9066 

แผน่พลาสวดูมีใหเ้ลือกไดห้ลายรุ่นตามลกัษณะงานท่ีใช ้ 3.498 1.0106 

ความรวดเร็วในการส่งสินคา้ 3.353 1.0245 

ด้านราคา     

ความสามารถในการต่อรองราคา 2.915 1.2157 

การชาํระเงินไดห้ลายช่องทาง 2.876 1.1745 

การใหร้ะยะเวลาชาํระเงินหรือเครดิต 2.861 1.3640 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1904 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย      

ส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด 3.687 0.9361 

มีสต๊อกสินคา้เพียงพอต่อการจดัจาํหน่ายเสมอ 3.433 1.1776 

อพัเดตข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือ Facebook อยูเ่สมอ 2.149 1.2400 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

บริการจดัส่งสินคา้ฟรีเม่ือสัง่ตามจาํนวนขั้นตํ่าท่ีกาํหนด 3.587 0.8448 

พนกังานใหค้าํแนะนาํใหค้วามรู้ความเขา้ใจในสินคา้ 3.269 1.1989 

มีคู่มือ / โบรชวัร์สินคา้แนะนาํสินคา้แจกให ้ 3.030 1.1786 

มีชุดตวัอยา่งสินคา้แจกใหก้บัร้านคา้ 3.025 1.1935 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดของร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุทําป้าย และร้านรับทําป้าย

โฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ความสาํคญัท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือเร่ือง การซ้ือแผ่นพลาสวูด

รุ่นท่ีใชส้าํหรับงานภายนอก ค่าเฉล่ีย 3.433  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการซ้ือ 

ด้านพฤตกิรรมการซ้ือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การซ้ือแผน่พลาสวดูรุ่นท่ีใชส้าํหรับงานภายนอก 3.433 1.0425 

การซ้ือแผน่พลาสวดูเผื่อไวเ้สมอ(มีสต๊อก) 2.478 1.3641 

การซ้ือแผน่พลาสวดูโดยตรงจากบริษทัผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ 2.373 1.7219 

การชาํระเงินหลงัรับสินคา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 2.423 1.6478 

การซ้ือแผน่พลาสวดูโดยเปรียบเทียบราคาจากผูผ้ลิตหลายๆเจา้ก่อน

เสมอ 
2.632 0.9454 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1905 

 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลา

สวูดของร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุทําป้าย และร้านทําป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีค่าระดบันยัสําคญั 

0.05พบว่า ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสําคญัไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการซ้ือด้าน

ผลิตภณัฑ ์มีความสําคญัไปในทิศทางตรงขา้มกนักบัพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีค่าระดบันยัสําคญั 0.05สําหรับดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสาํคญักบัพฤติกรรมการซ้ือ ดงัสมการถดถอยท่ีเขียนสามารถเขียนเป็นสมการในการ

ใชต้วัแปรตน้พยากรณ์ตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

ลาํดบั ส่วนประสมทางการตลาด สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยไม่ปรับ

มาตรฐาน  

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐานของ

การถดถอย 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยปรับ

มาตรฐาน 

 

ค่าระดบั

นัยสําคัญ 

 ค่าคงท่ี 0.971 0.342  * 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.385 0.069 -0.266 * 

2 ดา้นราคา 0.679 0.057 0.599 * 

3 ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

-0.059 0.071 -0.041 0.409 

4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.403 0.062 0.318 * 

หมายเหตุ :  * ค่าระดบันยัสาํคญั = 0.05 

สมการที่ (1) ความสมัพนัธ์ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสวดูของ 

ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Y’ = 0.971 − 0.266𝑥𝑥1 + 0.599𝑥𝑥2 + 0.318𝑥𝑥4 

 Y’  =  พฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสวดู 

𝑥𝑥1 = ดา้นผลิตภณัฑ ์   𝑥𝑥2 =  ดา้นราคา   

𝑥𝑥3 =  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 𝑥𝑥4 =  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1906 

 

 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํ

ป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานครมีความสาํคญัทั้ง 4 ดา้น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดว้่าผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความหนาของแผน่พลา

สวูดเป็นส่ิงแรกในการซ้ือผลิตภณัฑท์างบริษทัควรนาํกลยุทธ์สายผลิตภณัฑ ์(Product line strategies) ดา้นความลึก

ของสายผลิตภณัฑ ์(Depth product line) มาพิจารณาในผลิตภณัฑแ์ผ่นพลาสวดูท่ีผลิตอยู่ในปัจจุบนัวา่มีความหนาท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาดูจากยอดขายว่ามีความหนาขนาดใดบา้งท่ีมี

ยอดขายสูงในกลุ่มของร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

พิจารณาจากคาํสัง่ซ้ือวา่ความหนาท่ีผูซ้ื้อตอ้งการนั้นทางบริษทัมีเพียงพอหรือมีแผ่นพลาสวดูขาดสต๊อกหรือไม่ เพ่ือ

ปรับปรุงการผลิตแผน่พลาสวดูในดา้นความหนาใหต้รงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

2. ด้านราคา จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดว้่า ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัในการต่อรองราคาในการซ้ือแผ่น 

พลาสวูดทางบริษทัควรพิจารณาวิธีการกาํหนดราคาแบบ ราคาต่อรอง (Negotiated price) คือการกาํหนดราคาขาย 

แผ่นพลาสวูดให้ผูซ้ื้อแต่ละรายในราคาท่ีแตกต่างกนั แมว้่าจะซ้ือแผ่นพลาสวูดในปริมาณท่ีเท่ากนั และภายใน

สถานการณ์การคลา้ยๆกนั อาจจะใช้นโยบายหลายราคา (Flexible price policy) โดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์

ระหวา่งบริษทัและผูซ้ื้อ (Close supplier-customer relationship) วา่มีความใกลชิ้ด ซ้ือ-ขายกนัมานอ้ยขนาดไหน หรือ

มีประวติัการจ่ายเงินดีตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ก็อาจซ้ือไดใ้นราคาส่วนลดท่ีมากกว่า ผูซ้ื้อท่ีจ่ายชา้ หรือเพ่ิงเร่ิมตน้ซ้ือ

ขายกนั 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดว้่า ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัดา้นเวลาในการ

ส่งสินคา้ เน่ืองจากผูซ้ื้อเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีนาํแผน่พลาสวดูไปใชใ้นการประกอบธุรกิจการส่งสินคา้ท่ีล่าชา้ไม่ตรงตาม

เวลาท่ีกาํหนดอาจทาํใหเ้กิดผลเสียทางธุรกิจกบัผูซ้ื้อได ้บริษทัควรพิจารณาระบบโลจิสติกส์ใหท้าํงานสอดคล่องกนั

อย่างเป็นระบบ เน่ืองจากการจดัการดา้นโลจิสติกส์เป็นระบบท่ีมีการขนส่งผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการความรวดเร็ว หรือ

บริษทัฯ อาจพิจารณาการตั้งคลงัสินคา้ในพ้ืนท่ีใกลก้บัแหล่งท่ีมีกลุ่มผูซ้ื้อหลายๆราย เพ่ือท่ีจะทาํการส่งสินคา้ไดต้รง

ตามเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหล้ดตน้ทุนค่าขนส่ง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ใหต้รงตามเวลา 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดว้่า ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัดา้นบริการจดัส่ง

สินคา้ฟรี ทางบริษทัควรพิจารณาการบริการจดัส่งสินคา้ฟรีแก่ผูซ้ื้อ เพ่ือช่วยกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ เน่ืองจากสินคา้

แผน่พลาสวดูมีขนาดใหญ่ อาจทาํใหผู้ซ้ื้อบางรายท่ีไม่มีรถสาํหรับขนส่งไม่สะดวกในการขนสินคา้เอง การท่ีบริษทัฯ 

มีบริการจดัส่งใหจึ้งช่วยอาํนวยความสะดวกและลดภาระใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ท่ีผ่านมาทางบริษทัจะจดัส่งใหฟ้รีกบัผูซ้ื้อท่ีมี

ยอดซ้ือขั้นตํ่าตามท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ท่านั้น แต่หากบริษทัปรับเปล่ียน หรือพิจารณา บริการจดัส่งฟรีใหก้บัผูท่ี้อยู่ใน

พ้ืนท่ีใกลเ้คียงคลงัสินคา้ หรือผูท่ี้มีการสัง่ซ้ือเป็นประจาํ กจ็ะช่วยเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัผูซ้ื้อมากข้ึน  
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดของกลุ่มร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุทําป้าย และร้านรับทํา

ป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ผูซ้ื้อมีพฤกรรมการซ้ือแผ่นพลาสวูดรุ่นท่ีใช้สําหรับงานภายนอก ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมการซ้ือในเร่ือง กระบวนการซ้ือขององค์กรดา้นการกาํหนดรายละเอียดความตอ้งการสินคา้ (General 

Need Description and Product Specification) และการกาํหนดคุณสมบติัสินคา้ (Product Specification) ทางบริษทั

ควรตรวจสอบว่าแผ่นพลาสวูดรุ่นท่ีใชส้ําหรับงานภายนอกของบริษทัฯ เป็นรุ่นท่ีตรงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ

หรือไม่ ซ่ึงสอดคลองกบัความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัในดา้นความหนาของแผ่นพลาสวูดดงันั้น

บริษทัจึงควรทาํการวิจยัพฒันาแผ่นพลาสวูดในรุ่นท่ีใชง้านสาํหรับภายนอกใหมี้ความหนาตามความตอ้งการของผู ้

ซ้ือกลุ่มร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผ่นพลา

สวูดของกลุ่มธุรกิจร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุทําป้าย และร้านทําป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

ความสาํคญัดา้นราคาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผน่พลาสวดูของกลุ่มธุรกิจร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายวสัดุทาํป้าย และ

ร้านทาํป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดดงันั้น บริษทัควรพิจารณาวิเคราะห์ดา้นราคาแผ่นพลาสวูดเป็น

ดา้นแรกเพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ตามดว้ยดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงการ

ดึงดูดใจผูซ้ื้อดว้ยราคาท่ีผูซ้ื้อสามารถต่อรองได ้พร้อมทั้งบริการส่งสินคา้ฟรี และมีผลิตภณัฑต์ามท่ีลูกคา้ตอ้งการจะ

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งไดม้ากข้ึน  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นบริษทัของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารและเพ่ือคน้หาองคป์ระกอบย่อยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

เทคโนโลยีและการส่ือสาร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารโดย

ใชห้ลกัเกณฑก์ารคดัเลือกตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) ของหลกัทรัพยสู์งสุดจาํนวน 3 หลกัทรัพย์

และมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไปมาทาํการศึกษา โดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นรายไตรมาส จาํนวนทั้งหมด 40 ไตร

มาส โดยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และวิธีสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression)  ผล

การศึกษาพบว่า โดยสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบไดด้งัน้ี 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ 2.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ภาวะเศรษฐกิจ 3. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพจากการดาํเนินงานของบริษทั และ 4. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ

คล่องของบริษทั จากนั้นจึงนาํไปวิเคราะห์ต่อดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น ผลการศึกษาท่ีระดบันยัสาํคญั 99%, 

95% และ 90% ตามลาํดบั  พบวา่  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ และตวั

แปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ อตัรากาํไรสุทธิ 

 

คาํสาํคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, อัตราผลตอบแทน, หลกัทรัพย์หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร , ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมและด้านบริษัท 

 

Abstract 

The Objective of this research is to study the factors of Economic, Industry and Company of the securities in 

Information & Communication Technology Sector and to find subcomponents of Rates of Return of the securities 

in Information & Communication Technology Sector. The data using 3 securities in Information & Communication 
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Technology Sector selected by the maximum of market capitalization and listed on the Stock Exchange of Thailand 

for a period of 10 years up to study. Using secondary data from January 2005 to December 2014 total amount 40 

quarterly by Factor Analysis and Multiple Linear Regression. The results by Factor Analysis can be analyzed 4 

factors which is; 1. Factors related economic, 2. Factors affected to the economic 3. Factors related to the 

performance of the company's operations and 4. Factors related to the company’s liquidity. 

The results by Multiple Linear Regression at significant level of  99, 95 and 90 percent. The variables are correlated 

in the same direction is Factors affected to the economic and the The variables are correlated in the opposite 

direction is Net Profit Margin. 

 

Keywords: Factor Analysis, Rates of Return, The Securities in Information & Communication Technology Sector, 

Fundamental Analysis 

 

1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัผูล้งทุนหันมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เพ่ิมมากข้ึนและไดรั้บความสนใจ

อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่หรือสูงกวา่ฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินต่าง ๆ 

ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปของดอกเบ้ียเงินฝาก ทาํให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงเป็น

ทางเลือกหน่ึงท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและการวางแผนการออมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูล้งทุน เม่ือผูล้งทุน

พิจารณาเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ผูล้งทุนจะมีวิธีการตดัสินใจเลือก

หลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนอยา่งไร เลือกลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมใด เป็นตน้ เพราะแต่ละหลกัทรัพยมี์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัผูล้งทุนจะยอมรับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ไดม้ากนอ้ยระดบัใด นอกจากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจจะตอ้งคาํนึงถึงการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือการ

คาดการณ์ในอนาคต โดยสามารถวิเคราะห์จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

     การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  เป็นการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตว่าเป็น

อยา่งไร  

     การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม  ผูล้งทุนสามารถนาํขอ้มูลภาพรวมทางเศรษฐกิจมาเลือกอุตสาหกรรมท่ี

สนใจ พิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีในภาวะเศรษฐกิจนั้น ๆ อุตสาหกรรมท่ีเราสนใจอยู่ในวงจรชีวิต

ช่วงใด การแข่งขนัเป็นอยา่งไร การเขา้มาของคู่แข่งทาํไดง่้ายหรือยาก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน 

     การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบริษทั  เป็นการคน้หาบริษทัท่ีน่าสนใจท่ีจะลงทุน โดยดูจากลกัษณะและรูปแบบการ

ดาํเนินธุรกิจ ความสามารถและบุคลากร รวมถึงผลประกอบการและสถานะทางการเงินของธุรกิจว่ามีแนวโนม้เป็น

อยา่งไร มีโอกาสท่ีการลงทุนจะสร้างผลกาํไรหรือไม่ 

     ด้วยเหตุน้ี ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะนําปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมและด้านบริษทั มาทาํการวิเคราะห์

องค์ประกอบของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยเลือกหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

(ICT) มาทาํการศึกษา เน่ืองจากในปัจจุบนัเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) มีบทบาทท่ีสําคญัต่อการดาํเนิน
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ธุรกิจและชีวิตประจาํวนัมากข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาํใหมี้การปรับปรุง พฒันาและการประยุกต์

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน รวมถึงในปัจจุบนัเป็นยุคของการ

ติดต่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดน มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือช่วยให้การ

ติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้จนกลายเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ี 5 ของคนในปัจจุบนั

ไปแลว้ ดว้ยการติดต่อส่ือสารผ่านดาวเทียม สายเคเบ้ิลใยแกว้ การติดต่อส่ือสารแบบไร้สายอ่ืน ๆ รวมถึงการนาํ

อุปกรณ์ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย จึงทําให้บริษัทต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการทางด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสารมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นบริษทัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารและเพ่ือคน้หา

องคป์ระกอบย่อยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารโดยประโยชน์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ คือ เพ่ือทาํให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมและด้านบริษัทท่ีมีผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารและสามารถนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้

ประโยชนเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ขอบเขตของการศึกษา 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นบริษทั 2. การศึกษา

คร้ังน้ีใชข้อ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ดา้นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบเฉพาะอุตสาหกรรมและ

ดา้นบริษทัซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นรายไตรมาสจาก

บริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นรายไตรมาสจากบริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 3. การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็น

ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไปมาทาํการศึกษา โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2557 เป็นรายไตรมาส จาํนวนทั้ งหมด 40 ไตรมาส และ 4. การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลของบริษทัในหมวดธุรกิจ

เทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์การคัดเลือกตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) ของ

หลกัทรัพย์สูงสุดจาํนวน 3 หลกัทรัพย์และมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น

ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไปมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทาํใหผู้ล้งทุนทราบถึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นบริษทัท่ีมีผล

ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร และ 2. ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษา

ในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     จิรัตน ์สงัขแ์กว้ (2545, หนา้ 156) ไดก้ล่าววา่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทต่าง ๆ มกัจะแสดงในรูปของ

ร้อยละ (%) โดย จะมีการเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินลงทุนตน้งวดต่องวดระยะเวลาใดเวลาหน่ึงหรือระยะเวลาหน่ึงปี 

เรียกว่า “อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงแสดงถึง อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บในหน่ึงงวดจากการลงทุนในประเภท

นั้น ๆ ผูล้งทุนสามารถใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนน้ีไปเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีจะไดรั้บหรือเปรียบเทียบ
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กบัการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ ต่อไปได ้การคาํนวณอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ผูล้งทุนไม่จาํเป็นจะตอ้งมีการซ้ือ

หลกัทรัพยคื์นจริง (Long) หรือมีการขายหลกัทรัพยอ์อกไปจริง (Short) 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใน

การตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ สําหรับเหตุผลทางทฤษฏีท่ีใช้สนับสนุนการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐานนั้น  มีรากฐานแนวความคิดท่ีวา่มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุนหรือเรียกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง 

(Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย์ควรจะมีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในทางปฏิบัตินักวิเคราะห์ทาง

ปัจจยัพ้ืนฐานจะวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์  โดยคิดในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบนั 

(Present  Value) ซ่ึงเป็นการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน  ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บอตัราผลตอบแทนในอนาคต  

ทั้งในรูปกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบดอกเบ้ียหรือ

เงินปันผล (Dividend Yield) หลงัจากนั้นจึงนาํมาเปรียบเทียบกบัราคาของหลกัทรัพยน์ั้นในอนาคต  หากมูลค่าท่ี

แทจ้ริงสูงกว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยก์็จะตดัสินใจซ้ือ  ในทาํนองกลบักนัหากมูลค่าท่ีแทจ้ริงตํ่ากว่าราคาตลาดก็

จะตดัสินใจขาย      

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 30 บริษทั  

     กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์การ

คัดเลือกตามมูลค่าราคาตลาด (Market Capitalization) ของหลกัทรัพย์สูงสุดจาํนวน 3 หลกัทรัพย์และมีการจด

ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไปมาทาํการศึกษา โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นรายไตรมาส จาํนวนทั้งหมด 40 ไตรมาส ดงัน้ี  

1. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) : ADVANC 2. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) : 

TRUE และ 3. บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) : JAS  เน่ืองจาก บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(มหาชน) : INTUCH ซ่ึงมีมูลค่าราคาตลาดเป็นลาํดบัท่ี 3 แต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจโฮลด้ิงส์ ไม่ไดมี้การประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีและการส่ือสารโดยตรง และไม่สอดคลอ้งกบัขอบเขตการศึกษา ผูวิ้จยัจึงคดัเลือก บริษทั จสัมิน 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) : JAS มาทาํการศึกษาแทน 
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ตารางที่ 1 รายช่ือหลกัทรัพยจ์าํนวน 10 หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ท่ีใชท้าํการศึกษา 

    การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จัยได้ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 1.) ข้อมูลหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีและการส่ือสารจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART), 2.) ข้อมูลทางเศรษฐกิจจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT), 3.) ขอ้มูลอุตสาหกรรม ICT จากสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) (NSTDA) และ 4.) ขอ้มูลจาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือ (คน) จาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต (คน) และ

จาํนวนผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ (คน) จากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.) (www.nso.go.th) 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

     1. การสร้างเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix)  เพ่ือตรวจสอบว่าตวัแปรท่ีเราใชใ้นงานศึกษา

มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ถา้หากตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไม่สัมพนัธ์กนั หมายความว่า งานศึกษาน้ีไม่ก่อใหเ้กิด

ประโยชน์อะไร ขั้นตอนน้ีใช้เคร่ืองมือทางสถิติ Pearson Product-Moment Correlation เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ มาอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละคู่ โดยใหค้วามสาํคญัไปท่ีการหาตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

มากกวา่ 0.50 

ลาํดบั

ท่ี 
หลกัทรัพย ์ ช่ือบริษทั 

มูลค่าราคาตลาด (ลา้น

บาท)(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 

พฤศจิกายน 2558) 

วนัท่ีเขา้ซ้ือขายวนัแรก 

1 ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 692,731.21 5 พฤศจิกายน 2534 

2 TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 248,540.07 22 ธนัวาคม 2536 

3 INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 240,481.52 31 สิงหาคม 2533 

4 JAS บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 40,304.12 7 กรกฎาคม 2537 

5 THCOM บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 34,248.05 18 มกราคม 2537 

6 SAMART บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 20,532.68 23 ธนัวาคม 2536 

7 SAMTEL บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 10,938.60 26 กรกฎาคม 2539 

8 IEC บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

7,231.84 5 กมุภาพนัธ์ 2535 

9 ILINK บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 7,027.73 20 สิงหาคม 2547 

10 SIM บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 6,688.38 9 ธนัวาคม 2546 
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     2. การสกดัปัจจยัหรือองคป์ระกอบ (Initial Factor หรือ Factor Extraction)  เพ่ือลดจาํนวนตวัแปรใหน้อ้ยลง โดย

ใชเ้คร่ืองมือ Principal Components Analysis โดยการสร้างปัจจยัสาํหรับตวัแปรใหม่ ใหอ้ยูใ่นรูปของสมการเสน้ตรง

ของกลุ่มตวัแปรเดิม สมการเสน้ตรงเสน้ใหม่ท่ีไดม้าจะตอ้งอธิบายค่าความแปรปรวนของตวัแปรเดิมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

โดยใชต้วัแปรใหน้อ้ยท่ีสุด ค่าท่ีไดจ้ากการสกดัปัจจยั เรียกวา่ ค่านํ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading) ท่ีอธิบายค่าของตวั

แปรต่อปัจจยั นอกจากน้ีค่านํ้าหนกัปัจจยัยงัคาํนวณ ค่าไอเกน (Eigen Values : λ) ได ้ซ่ึงค่าไอเกน บอกถึง ค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเดิมท่ีถูกอธิบายโดยปัจจยันั้น ๆ ค่าไอเกนสามารถหาไดจ้ากผลรวมของค่านํ้าหนกัปัจจยัของ

ทุกตวัแปรในปัจจยันั้นยกกาํลงัสอง ถา้ค่าไอเกน มีค่ามากกว่า 1 สามารถนาํมาวิเคราะห์ได ้แต่ถา้ค่าไอเกน มีค่านอ้ย

กวา่ 1 ตอ้งถูกตดัท้ิงจากการวิเคราะห์ ดงันั้นค่าไอเกนควรมีค่ามากกวา่ 1  

     3. การหมุนแกนปัจจยัหรือองคป์ระกอบ (Factor Rotation)  เพ่ือปรับค่านํ้าหนกัปัจจยัท่ีไดจ้ากการสกดัปัจจยั โดย

ใชเ้คร่ืองมือ Orthogonal Rotation วิธีการหมุนมี 3 วิธี ไดแ้ก่ การหมุนเพ่ือลดปัจจยัท่ีใชอ้ธิบายตวัแปรใหน้อ้ยท่ีสุด, 

การหมุนเพ่ือลดจาํนวนตวัแปรใหน้อ้ยท่ีสุดและการหมุนทั้งสองแบบรวมกนั การหมุนทั้งสามแบบเป็นการหมุนเพ่ือ

หาสมการเสน้ตรงท่ีสามารถอธิบายปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัเองไดดี้ท่ีสุด ควรมีค่ามากกวา่ 0.50 

     4. การคาํนวณคะแนนปัจจยัหรือองค์ประกอบ (Factor Score)  เพ่ือคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรใหม่ 

คาํนวณโดย การแทนค่าขอ้มูลของตวัแปรเดิมลงในสมการเส้นตรงของปัจจยั ผลท่ีได ้คือ สมการเชิงเสน้ของปัจจยัท่ี

ระบุค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนปัจจยัของตวัแปรแต่ละตวัไวแ้ลว้ โดยตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิมาก หมายความว่า ตวั

แปรนั้นสามารถอธิบายปัจจยันั้นไดดี้และสามารถนาํสมการท่ีไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติได ้

     5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 

กลุ่มข้ึนไป ใชก้บัการวิเคราะห์ท่ีมีตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ท่ีมากกว่า 1 ตวัและสามารถใชท้ดสอบตวัแปรอิสระ

หรือตวัแปรตน้ 2 ตวั ว่า ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ การคาํนวณหาค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F) 

เรียกวา่ การหาค่า F-Test ซ่ึงผลจากการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ียน้ีจะเป็นการทดสอบตามสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไว ้โดยการเปรียบเทียบค่า F-Test ท่ีคาํนวณไดก้บัค่า F-Test ท่ีไดจ้ากตารางตามระดบันยัสําคญัท่ีกาํหนดไว ้ เพ่ือ

สรุปผลวา่ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

     6. การสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regression Analysis)  ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างสมการถดถอยเพ่ือ

อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามและปัจจยัท่ีได ้และเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของงานศึกษาน้ี โดยผูศึ้กษาจะสร้าง

สมการถดถอยใหก้บัตวัแปรตามแต่ละตวัเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสมการแต่ละสมการ โดยสร้างสมการ

เส้นตรงเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์และทิศทางของปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีไดก้บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารรายบริษทั 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและดา้นอุตสาหกรรม 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและดา้นอุตสาหกรรม 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (เปอร์เซ็นต)์ -7.1 18.9 3.51 4.39 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (จุด) 80.8 107.72 95.91 7.74 

อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี (เปอร์เซ็นต)์ 3.08 6.09 4.15 0.73 

อตัราเงินเฟ้อ (เปอร์เซ็นต)์ -2.77 7.49 3.02 2.05 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา) 

29.8 41.34 33.7 3.2 

ดชันีดาวโจนส์ (จุด) 7,608.92 17,823.07 12,341.64 2,420.48 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (จุด) 431.5 1,585.67 954.04 327.34 

ราคาทองคาํ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์) 426.5 1,721.41 1,074.33 411 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (เปอร์เซ็นต)์ 0.75 5.08 2.52 1.13 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (จุด) 152.7 251.49 198.21 29.44 

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยแีละการส่ือสาร (จุด) 61.86 243.27 121.25 58.03 

ปริมาณการซ้ือ – ขาย หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยแีละ

การส่ือสาร (หุน้) 

######### ######### ######### ############ 

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (บาท) ######### ######### ######### ############ 

จาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ (คน) ######### ######### ######### 8,848,895.33 

จาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต (คน) ######### ######### ######### 4,460,288.99 

จาํนวนผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ (คน) ######### ######### ######### 2,954,522.38 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาของปัจจยัดา้นบริษทั รายบริษทั 

ADVANC 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.52 2.33 1 0.42 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.39 2.14 0.83 0.4 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.58 2.22 1.13 0.48 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 5.82 53.04 24.69 12.69 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 1.58 26.16 19.34 4.84 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 17.16 50.05 29.59 10.96 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 18.08 99.21 44.82 27.62 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์(เท่า) 0.67 1.56 1.01 0.28 

 

TRUE 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.49 1.18 0.75 0.16 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.33 0.98 0.52 0.15 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.33 1,287.09 54.41 205.08 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) -2.21 42.39 1.98 6.73 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) -26.28 14.71 -3.63 8.69 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -1.56 11.76 4.54 3.4 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) -333.8 43.7 -44.16 79.29 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์(เท่า) 0.42 0.64 0.52 0.05 
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JAS 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.78 2.62 1.49 0.51 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.63 2.26 1.24 0.47 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.75 1.83 1.16 0.34 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) -24.25 17.61 5.18 6.58 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) -132.47 28.96 8.75 25.39 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -6.65 20.84 9.63 7.12 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) -23.7 30.91 10.86 14.73 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์(เท่า) 0.27 0.63 0.47 0.11 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

     1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยแีละการ

ส่ือสาร 

  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   

ดชันีดาวโจนส์   

จาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ   
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ปริมาณการซ้ือ – ขาย หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

  

ตารางที่ 5 ตารางแสดงองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นบริษทั รายบริษทั 

ADVANC TRUE JAS 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 

อตัราผลตอบแทน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็ว 

อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็ว 

อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็ว 

อตัราผลตอบแทน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วน

ความสามารถชาํระ

ดอกเบ้ีย 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนหมุนเวยีน

สินทรัพย ์

  อตัราส่วนหมุนเวยีน

สินทรัพย ์

  อตัราผลตอบแทน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 อตัราส่วนหมุนเวยีน

สินทรัพย ์

อตัราส่วน

ความสามารถชาํระ

ดอกเบ้ีย 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

  อตัรากาํไรสุทธิ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

          

อตัรากาํไรสุทธิ           

     จากตารางท่ี 5 สามารถอธิบายแต่ละองคป์ระกอบ ไดด้งัน้ี 

     องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ตวัแปรทั้งหมดลว้นเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั ดงันั้น ช่ือท่ีเหมาะสําหรับ 

Factor ท่ี 1 คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพจากการดาํเนินงานของบริษัท  

      องคป์ระกอบย่อยท่ี ตวัแปรทั้งหมดลว้นเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของบริษทั ดงันั้น ช่ือท่ีเหมาะสาํหรับ Factor ท่ี 

2 คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของบริษัท 

     2. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression Analysis)  

การวิเคราะห์ในส่วนน้ี จะเป็นการนาํ Factor ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบแลว้มาทาํการทดสอบเพ่ือ

หาความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่าง

จาํนวนทั้งหมด 3 บริษทั สมมติฐาน Multiple Linear Regression Analysis ดงัน้ี 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1918 

 

สมมติฐาน : ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

H0 : β = 0 แสดงว่าองค์ประกอบไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

H1 : β ≠ 0 แสดงว่าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันกับอตัราผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%, 95% และ 90% ตามลาํดบั  

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัอตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพย ์

    ADVANC TRUE JAS 

Macro Factor ท่ี 1 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ Beta 1.107 -.513 15.835 

Sig. .666 .678 .156 

Macro Factor ท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ Beta -5.226 1.561 -4.325 

Sig. .094 .365 .594 

Micro Factor ท่ี 1 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพจากการดาํเนินงาน Beta   .781 -14.625 

Sig.   .635 .114 

Micro Factor ท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่อง Beta -3.033 1.306 6.466 

Sig. .275 .373 .473 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ Beta -.223 -.319 1.123 

Sig. .657 .195 .347 

อตัราเงินเฟ้อ Beta .114 .022 -2.444 

Sig. .927 .976 .461 

อตัราแลกเปล่ียน Beta -.253 -.186 2.270 

Sig. .779 .771 .469 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย Beta   -.081   



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1919 

 

Sig.   .597   

อตัรากาํไรสุทธิ Beta   .254   

Sig.   .078   

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัอตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพย ์

  ADVANC TRUE JAS 

Macro Factor ท่ี 1 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ       

Macro Factor ท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ -     

Micro Factor ท่ี 1 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพจากการดาํเนินงาน       

Micro Factor ท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่อง       

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ       

อตัราเงินเฟ้อ       

อตัราแลกเปล่ียน       

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย       

อตัรากาํไรสุทธิ   +   

     จากตารางท่ี 5.5 สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัอตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

     1. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) : ADVANC  พบว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารของบริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์กบัตวั

แปร Macro Factor ท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     2. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) : TRUE  พบว่า อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ

เทคโนโลยีและการส่ือสารของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบั อตัรากาํไรสุทธิใน

ทิศทางเดียวกนั 

     3. บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) : JAS  พบว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

เทคโนโลยีและการส่ือสารของบริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตน้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัมหภาคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกั 

ทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ จาํนวน 7 บริษทั 

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยปัจจยัท่ีศึกษาไดแ้ก่ 

อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (R_MAI) อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (R_ENERGY) อตัราการเปล่ียนแปลง

ของราคานํ้ามนัดิบ (LnOil) อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ (LnGOLD) การเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (DTHB/USD) การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคาร 

(DINTEREST) อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (LnPII) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั 

(TBILL) มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของต่างชาติ (FOR) อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

ชั้นสูงในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (R_HTECH) และการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือนของ

ประเทศไทย (DTEMP) จากการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ มีความสมัพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนอยา่งมีนยัสาํคญัสถิติ จาํนวน 

6 บริษทั และอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ (R_GOLD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา

ผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนอยา่งมีนยัสาํคญัสถิติ จาํนวน 1 บริษทั 

คาํสําคัญ: หลักทรัพย์ด้านพลังงานทดแทน, ปัจจัยมหภาค, หลักทรัพย์ด้านพลังงาน, ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ, อัตรา

ผลตอบแทน 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the relationship of macro factors and return on investment in seven 

renewable energy stocks on Stock Exchange of Thailand and MAI during August 2010-August 2015. The data 

regression model is adapted to study in 12 macro factors,  Return on SET Index (R_SET), Return on MAI Index 

(R_MAI), Return on Energy Sector Index (R_ENERGY), Return on crude oil price (LnOil), Return on gold price 

( LnGOLD), Change in exchange rate baht per US dollar ( DTHB/USD), Change in interbank lending rates 

(DINTEREST), Return on Private Investment Index (R_PII),  Return on Treasury Bill (TBill), Foreign Trading 

Value (FOR), Return on New York High Technology Stock Index (R_HTECH), Change in Average Climate 

Temperature of Thailand (DTEMP). Result shows that R_MAI have significantly positive relationship for 6 

renewable energy stocks whereas  R_GOLD  have significantly negative relationship for 1 renewable energy stock. 
  

Keywords: Renewable Energy Stocks, Macro Factor, Energy Stock, Macroeconomic factors, Return on Investment 

 

 

1. บทนํา 

 

  จากความตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศมีอตัราการขยายตวัสูงอย่างต่อเน่ือง เป็นไปตามการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีความตอ้งการพลงังานในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกบัการท่ีพลงังานท่ี

ใชง้านในประเทศซ่ึงส่วนมากเป็นพลงังานฟอสซิลซ่ึงเป็นพลงังานท่ีประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ประเทศคิดเป็นมูลค่า

หลายแสนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงคิดเป็นรายจ่ายท่ีมากท่ีสุดส่วนหน่ึงของประเทศ เพ่ือลดการขาดดุลของประเทศจากการ

นาํเขา้ดา้นพลงังานฟอสซิลดงักล่าว ประเทศไทยจึงมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานท่ีผลิตจากพลงังานทดแทนมากข้ึน 

โดยในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศประกอบดว้ย พลงังาน

แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงันํ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และ ไบโอดีเซล) โดยได้

มีการปรับปรุงแผนพฒันาและส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 15 ปี เป็น แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2012-2021) เพ่ือผลกัดนั

ใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ิมข้ึน ไดส่้งผลใหก้ารใชพ้ลงังานทดแทนในรูปไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ 

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา  

  จากความต้องการพลงังานทดแทนท่ีมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย ส่งผลให้บริษทัในตลาด

หลกัทรัพยจ์าํนวนไม่น้อย ไดห้ันมาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพลงังานทดแทนทั้ งพลงังานจากแสงอาทิตย์ 

พลงังานจากลม พลงังานจากชีวมวล และพลงังานจากขยะ ซ่ึงการพฒันาโครงการดา้นพลงังานของบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีนาํมาซ่ึงเมด็เงินท่ีตอ้งใชใ้นการลงทุนจาํนวนมาก และใหผ้ลตอบแทนท่ีดี มีรายไดแ้ละผลกาํไรท่ี

สมํ่าเสมอ ทาํใหห้ลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานทดแทนเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนทัว่ไป  ซ่ึงการท่ีหลกัทรัพยท่ี์ดาํเนินธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานจดัเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดค้วามสนใจจาก

นักลงทุนเป็นจาํนวนมาก จึงสมควรศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อผลตอบแทนการลงทุนของ
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หลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้เป็นขอ้มูลสาํหรับนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี และนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนของตนต่อไป 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัมหภาคท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพยด์า้น

พลงังานทดแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราผลตอบแทนของ

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ราคานํ้ ามนัดิบ ราคา

ทองคาํ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคาร ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของต่างชาติ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง และอุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือน โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

Juan C. Reboredo (2015) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคานํ้ามนัดิบกบัดชันีกลุ่มพลงังาน และดชันีกลุ่ม

ยอ่ยในดา้นพลงังานทดแทน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 ผล

การศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนของราคานํ้ามนัมีความสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบกบัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนทุกกลุ่มยกเวน้กลุ่มพลงังานแสงอาทิตย ์ 

      Xiaoqian Wen, Yanfeng Guo, YuWei, Dengshi Huang (2014) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัดา้นพลงังานทดแทนและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัดา้นพลงังานฟอสซิลในประเทศจีน โดยใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2549 ถึง 11 กนัยายน พ.ศ.2555 ผลการศึกษาพบว่าราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัดา้นพลงังานทดแทนและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัดา้นพลงังานฟอสซิลมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ โดยการลงทุนในหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนเป็นลกัษณะของการเก็งกาํไรและมีความเส่ียงมากกว่า

การลงทุนในหลกัทรัพยด์า้นพลงังานฟอสซิล 

Shunsuke Managi, Tatsuyoshi Okimoto (2013) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนี

หลกัทรัพยพ์ลงังานสะอาด อตัราผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ราคานํ้ามนั และอตัราดอกเบ้ีย

ระยะสั้น โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2544 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 จากผลการศึกษา

พบว่าอตัราผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยด์า้นพลงังานสะอาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคานํ้ ามนั และ อตัรา

ผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง 

สุพิชชา ติรพฑัฒ ์(2556) ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหว

ของดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือน
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มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2554 จานวน 60 เดือน จากผลการศึกษาพบวา่ราคาทองคาํแท่งมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2555) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังาน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ผลการศึกษา

พบว่าดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในทิศทางตรง

ข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ส่วนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคาร มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 90 

Surender Kuma, Shunsuke Managi, Akimi Matsuda (2012) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์

พลงังานสะอาด ราคาคาร์บอน ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ราคานํ้ามนั และอตัราดอกเบ้ีย โดยใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2548 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ.2551 จากผลการศึกษาพบวา่ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีชั้นสูง ราคานํ้ ามนั และอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อราคาหลกัทรัพยด์า้นพลงังานสะอาด 

เน่ืองจากนกัลงทุนมองหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนเป็นหลกัทรัพยช์นิดเดียวกบักลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีมีปัจจยั

ต่อการข้ึนลงของราคาเป็นปัจจยัชนิดเดียวกนั และการข้ึนราคานํ้ ามนัมีผลต่อการใชพ้ลงังานสะอาดทาํให้มีราคา

สูงข้ึน ขณะท่ีราคาคาร์บอนไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานสะอาดซ่ึงอาจมีผลมา

จากราคาคาร์บอนท่ีมีราคาตํ่ากว่าราคานํ้ามนั และราคาคาร์บอนไม่ใช่แรงจูงใจท่ีแทจ้ริงในการเปล่ียนมาใชพ้ลงังาน

สะอาด 

ดวงรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคกับ

ผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานของกลุ่มประเทศโลกเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ซ่ึงไดแ้ก่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยใชข้อ้มูลรายเดือนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2540 ถึง

เดือนธนัวาคม 2552 ผลการศึกษาพบว่าสาํหรับประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพย ์และราคานํ้ามนัดิบ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

Irene Henriques, Perry Sadorsky (2008) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยพ์ลงังานสะอาด ราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง อตัราดอกเบ้ีย และราคานํ้ามนั โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 

พ.ศ.2544 ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2550 จากผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ีย ราคานํ้ ามนั และ ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีชั้นสูง ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานสะอาด โดยการเปล่ียนแปลงราคา
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หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงมีผลกระทบต่อเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานสะอาดมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

      การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิและใชวิ้ธีทางเศรษฐมิติในการศึกษาดว้ย

ทฤษฎีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพ่ือทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอย โดย

ศึกษาถึงปัจจยัมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อการอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนแต่ละหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงจะใชข้อ้มูลทางการเงินแบบรายเดือนตั้งแต่ 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจาํนวน 60 เดือน ศึกษาโดยใชแ้บบจาํลองดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares; OLS) โดยแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัมหภาค

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทน คือ 

 

R_Renew𝑖𝑖= αi+  β1iR_SETi+β2iR_MAIi+ β3iR_Energyi+ β4iLnOILi- β5iLnGOLDi+ β6iDTHB/USDi 
 

+ β7iDINTEREST+ β8iLnPIIi-β9iTBILLi+ β10iFORi+β11iR_HTECHi+β12iDTEMPi 
 

เม่ือ  R_RENEW  =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง  

                                                ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

R_SET         =  อตัราผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

R_MAI        =  อตัราผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

R_ENERGY     =  อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

LnOIL     =  อตัราการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัดิบ 

LnGOLD     =  อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ 

DTHB/USD    =  การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

DINTEREST =  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคาร 

LnPII      =  อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

TBILL     =  อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั 

FOR      =  มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของต่างชาติ 

R_HTECH =  อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงในตลาด 

                                 หลกัทรัพยนิ์วยอร์ก 

DTEMP  =  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือนของประเทศไทย 
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ปัจจยัมหภาคท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคดัเลือกมาจาก  

1) ปัจจยัท่ีเคยมีการศึกษาแลว้พบวา่มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนในการศึกษา

ในต่างประเทศ ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัดิบ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย

อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก  

2) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยด์า้นพลงังานในการศึกษาภายในประเทศไทย เช่น อตัรา

ผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ การเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีแมว้า่จะไม่เคยมีการศึกษาในอดีตแต่มีความน่าสนใจวา่น่าจะมีผลการะทบกบัราคา

หลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนในประเทศไทย ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศเฉล่ียราย

เดือนของประเทศไทย  

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาคือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ดาํเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ี

รับรู้รายไดภ้ายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 และมีสดัส่วนรายไดจ้ากงานดา้นพลงังานทดแทนเทียบกบัรายได้

ทั้งหมดของกิจการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 และมีชุดขอ้มูลสาํหรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 เดือน ซ่ึงประกอบดว้ย

หลกัทรัพยด์งัน้ี 

1)  บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์DEMCO 

2)  บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์EA 

3)  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์EPCO 

4)  บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์IEC 

5)  บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วิศวการ จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์IFEC 

6)  บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์SPCG 

7)  บริษทั ซุปเปอร์บลอ๊ก จาํกดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์SUPER 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 

 ในตารางท่ี 1 แสดงการสรุปค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระของทั้ง 7 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์

ไดศึ้กษาในงานวิจยัช้ินน้ี 
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ตารางที่  1  การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีศึกษา 
 

Variables Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis 

ตวัแปรตาม 

R_DEMCO 
1.5922 0.0000 39.8013 -42.4075 14.0334 -0.1039 4.4053 

R_EA 
3.4006 3.2408 23.5038 -18.0670 11.0276 -0.0149 2.1005 

R_EPCO 
1.8424 1.5190 42.4964 -16.6448 9.5346 1.3808 7.5950 

R_IEC 
1.2535 0.0000 109.8612 -69.3147 20.9918 2.1975 16.4793 

R_IFEC 
3.7954 2.7588 57.5647 -40.5465 16.2147 0.4384 5.0048 

R_SPCG 
2.0683 0.0000 72.6373 -38.6528 15.4448 1.4947 9.1247 

R_SUPER 
5.7729 0.0000 52.6093 -35.6675 20.5691 0.2696 2.6424 

ตวัแปรอสิระ 

R_SET 0.7861 2.0769 8.4694 -15.5215 4.7504 -0.9761 3.9064 

R_MAI 1.3650 3.1528 14.9930 18.4355 7.1920 -1.0415 4.1009 

R_ENERGY -0.0279 0.6867 13.3409 -22.2876 5.7798 -1.0949 5.6829 

LnOil 
-0.8526 0.5162 15.3959 -25.3161 7.5598 -1.0872 4.9866 

LnGold 
0.0414 -0.1522 11.0538 -7.7603 3.2160 0.4632 4.0390 

DTHB/USD  
0.0614 0.0643 1.1165 -0.9083 0.4433 0.1370 3.0301 

DINTEREST 
0.0012 0.0000 0.3100 -0.2700 0.1148 0.0490 3.8469 

LnPII 
0.2381 0.0734 7.0293 -9.1240 2.0571 -0.6929 10.5259 

TBILL 
2.5231 2.5700 3.6000 1.4600 0.5559 -0.0477 2.1430 

FOR 
-2.5155 0.2960 46.4341 -55.4923 22.8955 -0.1929 2.6198 

R_HTECH 
1.0553 0.7564 14.6503 -12.2639 5.0199 0.0735 3.3606 

DTEMP 
-0.0086 0.2083 3.2500 -2.5000 1.0811 -0.3293 3.8859 
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4.2 การตรวจสอบเง่ือนไขของข้อมูลตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 

 การทดสอบคุณสมบติัของตวัแปรดว้ย Unit Root Test คือ การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล เป็นการพิจารณา

วา่ขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะน่ิงหรือไม่ ซ่ึงถา้ผลการทดสอบผา่นแสดงวา่ขอ้มูลมี ค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน และ

ค่าความแปรปรวนร่วมคงท่ี โดยผลการทดสอบ Unit Root Test สาํหรับตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในการศึกษา

คร้ังน้ี พบวา่ตวัแปรท่ีทาํการศึกษาทุกตวัแปรมีความน่ิง (stationary) ของขอ้มูล 

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์กนัเองของตวัแปรอิสระดว้ย Sample Correlation Coeffcients โดยพิจารณาจาก 

Correlation martrix ของตวัแปรอิสระทั้งหมดและดูค่า Correlation ระหวา่งตวัแปรใดบา้งท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง -0.8 ถึง 0.8 

คือหากมีค่ามากกวา่ 0.8 ทั้งค่าบวกและลบ จะสรุปไดว้า่ตวัแปรตน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเอง โดยผลการตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Sample Correlation Coeffcients พบวา่ตวัแปร R_SET และตวัแปร R_ENERGY มี

ความสมัพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) จึงพิจารณาท่ีจะตดัตวัแปรใดตวัหน่ึงออก โดยเม่ือทดสอบค่าของ Variance 

inflation Factor (VIF) ของตวัแปร R_SET มีค่ามากกวา่ 5 ขณะท่ีตวัแปร R_ENERGY มีค่านอ้ยกวา่ 5 จึงตดัตวัแปร

ตน้ R_SET ออกจากงานวิจยัน้ี 

       หลงัจากนั้นไดท้าํการ Run Regression เพ่ือสร้างแบบจาํลองของแต่ละหลกัทรัพยพ์ลงังานทดแทนท่ีทาํการ

วิจยัทั้ง 7 หลกัทรัพย ์โดยเม่ือไดส้มการของแต่ละหลกัทรัพยแ์ลว้ไดท้าํการทดสอบค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปร

อิ ส ร ะ  ( ท ด ส อ บ ปั ญ ห า  Autocorrelation) แ ล ะ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ข อ ง ตัว ค ล า ด เ ค ล่ื อ น  ( ท ด ส อ บ ปั ญ ห า 

Heteroskedasticity) ตามสมมติฐานของแต่ละสมการ และเม่ือพบปัญหาของตวัคลาดเคล่ือนกก็ไดด้าํเนินการแกไ้ข

จนทุกแบบจาํลองไม่มีปัญหาค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรอิสระและความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนตาม

สมมติฐาน ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

 

4.3 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจําลอง 
 

     ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิในแบบจาํลองของหลกัทรัพยท่ี์ทาํการวิจยัทั้ง 7 หลกัทรัพยแ์สดงสรุปดงัตาราง 

 

ตารางที่  2  ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิในแบบจาํลองของหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทน 
 

Variables R_DEMCO R_EA R_EPCO R_IEC R_IFEC R_SPCG R_SUPER 

R_MAI 
1.292*** 1.128*** 0.911*** 0.567 1.129*** 1.012*** 1.444*** 

R_ENERGY 
-0.347 -0.560 -0.143 0.236 0.252 -0.141 0.212 

LnOil 
-0.046 0.242 -0.012 -0.185 -0.318 0.209 -0.385 

LnGold 
-0.135 0.310 -0.529** -0.075 -0.557 0.281 -1.571 

DTHB/USD  
0.393 -8.013 -0.602 9.726 6.471 3.715 0.272 
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DINTEREST 
-1.142 --14.683 -2.975 -17.208 15.700 22.567 1.891 

LnPII 
-0.268 3.339 0.317 0.148 0.151 0.289 0.920 

TBILL 
0.495 1.529 0.872 4.945 -1.331 -4.937 1.409 

FOR 
0.040 -0.102 -0.065 0.002 0.067 -0.043 -0.011 

R_HTECH 
-0.410 0.273 0.204 -0.780 0.057 0.358 0.126 

DTEMP 
-2.505 0.224 1.103 -1.152 0.239 -0.869 3.694 

 

R2 
0.401 0.783 0.461 0.082 0.303 0.248 0.367 

Adj. R2 
0.264 0.657 0.337 -0.127 0.144 0.076 0.223 

       หมายเหตุ ** หมายถึงระดบันยัสาํคญั 0.05,  *** หมายถึงระดบันยัสาํคญั 0.01 

 

 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

                     จากผลการศึกษาปัจจยัมหภาคท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพยด์า้นพลังงาน

ทดแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 7 บริษทัหลกัทรัพย ์  ท่ี

ครอบคลุมช่วงเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  พบว่า อตัราผลตอบแทน

ของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ จะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์DEMCO EA 

EPCO IFEC SPCG และ SUPER อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ กล่าวคือเม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 

เอ ไอ ปรับเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้ความเช่ือมัน่ภาคการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัหลายๆตวัของหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หุน้ในหลายกลุ่ม ดงันั้นการเปล่ียนแปลของดชันีหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชป้ระกอบ

ในการตดัสินใจลงทุน เม่ือนกัลงทุนเช่ือมัน่มากข้ึนจากการเห็นดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ใหผ้ลตอบแทนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน จะทาํใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างๆ ในตลาดหลกัทรัพยม์ากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ ศุภวฒัน ์ธนศิริหิรัญสุข (2555)   

 อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํมีผลต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพย ์EPCO ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ กล่าวคือเม่ือราคาทองคาํปรับเพ่ิมสูงข้ึน นกัลงทุนจะลดการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยล์งเพ่ือนาํเงินส่วนหน่ึงไปลงทุนในทองคาํแทน  ในทางตรงกนัขา้มเม่ือราคาทองคาํมีแนวโนม้ลดลง
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นกัลงทุนจะลดการถือครองทองคาํลงและจะเพ่ิมนํ้าหนกัในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ สุพิชชา ติรพฑัฒ ์(2556) 

 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี คือ จากผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจยัเศรษฐกิจเชิงมหภาคไม่

ส่งผลมากนักกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทน อาจเป็นไปไดว้่านักลงทุนใน

ประเทศไทยจะลงทุนในหลกัทรัพยด์า้นพลงังานทดแทนโดยตดัสินจากปัจจยัภายในของแต่ละบริษทัเป็นหลกั ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัภายในบริษทั เช่น มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน ปริมาณการซ้ือขายของแต่ละหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ท่ีมีผลอตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพย์

ดา้นพลงังานทดแทนซ่ึงอาจจะสามารถแสดงความสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจมากกวา่งานศึกษาช้ินน้ีได ้
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Danuwat Bangwiwat and Wanrapee Banchuenvijit 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้น

บริษทัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน 2.เพ่ือคน้หาองค์ประกอบย่อยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพลงังานรายบริษทั ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม 

และปัจจยัดา้นบริษทั มีทั้งหมด 24 ตวัแปร โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2548 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ.2557 เป็นระยะเวลา 40 ไตรมาส โดย

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regression)  

ผลการศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบสามารถจาํแนกองคป์ระกอบไดคื้อ 1.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจ 2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ 3.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และ 4.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพคล่องของบริษทั จากนั้นนาํไปวิเคราะห์ต่อดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น ผลการศึกษาท่ีระดบั

นยัสาํคญัร้อยละ 90 พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และราคาถ่านหิน 

คาํสาํคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, อัตราผลตอบแทนหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพลงังาน  

Abstract 

    This study aimed to study the Economic factors, Industrial Factor and Company Factor and find-factor of Return 

of the Securities: Power Sector. The Factor used in study is Economic factors, Industrial Factor and Company Factor 

a total of 24 variables and using data from secondary sources since the first quarter 2005 to fourth quarter 2014 for 

a period of 40 quarters. Factor Analysis and Multiple Linear Regression Analysis is used to analyze the data. The 

analysis also revealed 4 factors namely; Factor of economic conditions, Factor of economic, Factor of Company 
1
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performance and Factor of Company liquidity Then used to Multiple Linear Regression Analysis found at 

significant level of 90 percent variables are correlated in the same direction is Factor of economic conditions, Factor 

of economic and Factor of Company performance. And variables that correlated in the opposite direction are Factor 

of Conversion Asset correlated with the returns of securities BANPU, BCP, IRPC, PTT, PTTEP, and TOP. 12-

month fixed deposit and Coal Price 

Keywords: Factor Analysis, Return of the Securities: Power Sector 

 

1. บทนํา 

 

ในปัจจุบนัประชาชนใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากความหลากหลายท่ีเพ่ิมมากข้ึนของ

การลงทุน ในอดีตการลงทุนมีอยู่อย่างจาํกดั เช่น การฝากเงิน หรือ การซ้ือหุน้เป็นตน้ จึงทาํใหก้ารลงทุนไม่เป็นท่ี

นิยมมากนกั แต่ในปัจจุบนัมีช่องทางให้นกัลงทุนไดเ้ลือกสรรในการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เช่น กองทุน ประกนั หรือ

การซ้ือขายตราสารต่างๆ จึงทาํให้นกัลงทุนสามารถเลือกท่ีจะหาผลประโยชน์ตามแต่ท่ีตวัเองตอ้งการไดโ้ดยหาก

ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูง จึงตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีสูงตามมา จากสถานการณ์ในปัจจุบนัแสดงให้เห็นถึงการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรและความตอ้งการใชพ้ลงังาน ดงันั้นจึงยากท่ีจะปฏิเสธว่าหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานยงั

ไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงส่งผลให้หุน้กลุ่มน้ีเป็นท่ีดึงดูด

ของนกัลงทุนมือใหม่และเก่าเขา้มาลงทุนในหุน้กลุ่มน้ี เพราะหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานถูกมองวา่เป็นดัง่ธุรกิจ 

“เสือนอนกิน” อีกทั้งยงัมีการเขา้มาของพลงังานสะอาดและพลงังานทดแทนยิ่งส่งผลให้หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

พลงังานเองไดรั้บความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนอีกดว้ย แต่ในการลงทุนทุกส่ิงย่อมมีความเส่ียง  การลงทุนในหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพลงังานถือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมจากนกัลงทุน เน่ืองจากการขยายตวั และความมัน่คงของ

อุตสาหกรรม ประกอบกบัในช่วงท่ีผูวิ้จยัไดท้าํงานวิจยัชุดน้ีเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจซบเซา (วดัจากผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2558 อยูท่ี่ 2.8%) ตามวฏัจกัรเศรษฐกิจ ซ่ึงในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีอตัราเงินเฟ้อลดตํ่าลง 

จึงเหมาะแก่การลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภท Commodities หรือสินคา้โภคภณัฑ ์อีกทั้งยงัมีแรงสนบัสนุนจากความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเองยงัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมา จึงเป็นเหตุผลให้หลกัทรัพย์หมวดธุรกิจ

พลงังานมีความน่าสนใจในการลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทัของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพลงังาน 2.เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานรายบริษทั  

ขอบเขตของการศึกษา 1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพลงังานรายบริษทั ในปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้ยอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทั 2.การศึกษาคร้ังน้ีใช้

ขอ้มูลในส่วนของดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเฉพาะกบัอุตสาหกรรม 

บริษทัซ่ึงเป็นปัจจยัภายในเป็นรายไตรมาสและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานรายบริษทัเป็น

รายไตรมาสจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3.การศึกษาคร้ังน้ีคดัเลือกหลกัทรัพยห์มวด
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ธุรกิจพลงังาน จาก SET100 และใชข้อ้มูลทุติยภูมิ กาํหนดเวลาในช่วงไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2548 – ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ.2557 เป็น

รายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 40 ไตรมาส  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 1.ใชใ้นการวางแผนรับมือ ในอนาคตหากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน

รายบริษทัท่ีนกัลงทุนไดล้งทุนไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจ

พลงังานรายบริษทัเปล่ียนแปลงไป 2.นกัลงทุนสามารถใชง้านวจิยัเพ่ือสนบัสนุนตดัสินใจในการลงทุน หรือเก็งกาํไรจากการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานรายบริษทั ในปัจจยั

ดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทั ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้และรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง ได้แก่   

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน, แนวคิดผลตอบแทนจากการลงทุน 

ส่วนที่ 2 ภาวะอุตสาหกรรมพลงังาน 

ส่วนที่ 3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

สุภาพร ศรีสุกใส และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน ราคานํ้ามนัดิบ ราคาทองคาํ และอตัราเงินเฟ้อ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือน

มกราคม 2551 ถึงธนัวาคม 2555 โดยใชวิ้ธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคากลุ่มพลงังาน และราคานํ้ ามนัดิบมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เจริญชยั ยิ่งปัญญาโชค (2553) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างเงินปันผลและอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทฤษฎีการจ่ายเงินปันผลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างเงินปันผลและอตัราส่วนทางการเงิน โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

กาํไรสุทธิต่อยอดขาย ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ กาํไรต่อหุน้ โดยแบ่งการศึกษาตาม

มูลค่าตลาดออกเป็น 3 กลุ่ม (1) ระดบัตํ่า (2) ระดบักลาง (3) ระดบัสูง โดยใชข้อ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2547 ถึง 2551 โดยใชวิ้ธีการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย  จากการศึกษาพบวา่ เงินปันผลมีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ และนอกจากน้ี 
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ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ และกาํไรต่อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัเงินปันผลของบริษทั

ในกลุ่มท่ี (1) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดในระดบัตํ่า 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยใชก้ารคดัเลือกจาก SET100 ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัหลกัทรัพยท่ี์มีความนิยม และสภาพคล่องสูง เพ่ือ

สะทอ้นให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไดช้ดัเจน ซ่ึงใน SET100 (ขอ้มูลเผลแพร่ ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558) มี

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานทั้งหมด 16 หลกัทรัพย ์และไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวนัเขา้ซ้ือขายก่อน ไตร

มาสท่ี 1 พ.ศ. 2548 จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างของงานศึกษาน้ีเป็นหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์

SET100 ท่ีมีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุด จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  1. PTT : บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  2. PTTEP : 

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 3. IRPC : บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลของ

ประชากรชุดน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นรายไตรมาส มีระยะเวลา

การศึกษาเร่ิมตน้ท่ีเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลารวม 40 ไตรมาส 

เคร่ืองมือทีใ่ช้และการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเคร่ืองมือท่ีใชแ้ละค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใช ้

 

รายละเอียด 

ตวัแปรยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วิเคราะห์ในขั้นตอนน้ี 

ค่าทางสถิติท่ีตอ้งรายงาน

และวิธีการอ่านค่า 

1. Factor Analysis 

(ก) เลือกตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

(ข) หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

(ค) สกดัองคป์ระกอบ 

(ง) หมุนแกนองคป์ระกอบ 

(จ) เลือกนํ้าหนกัปัจจยั 

(ฉ) ตั้งช่ือองคป์ระกอบ 

ทุกตวัแปร 

- Variance Explained 

(Eigenvalue) 

- Factor Loading 

2. ANOVA 

(ก) การกาํหนดสมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษา

ความสมัพนัธ์ 

(ข) การทดสอบสมมติฐาน 

(ค) นาํค่า F-Ratio มาแปลความหมาย 

องคป์ระกอบและตวัแปรตาม F-Ratio 

3. Multiple Linear 

Regression Analysis 

(ก) กาํหนดให้องคป์ระกอบเป็นตวัแปรตน้ 

และอตัราผลตอบแทนเป็นตวัแปรตาม 

(ข) ตั้งสมมติฐานและสมการเพ่ือใชใ้นการ

ทดสอบ 

(ค) ใชค้่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% 

(ง) นาํค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบมาแปร

ความหมายตามสมมติฐาน 

องคป์ระกอบและตวัแปรตาม 

- F-Ratio 

- Standard Error of the 

Estimate 

- r2 

- Standardized Regression 

Coefficient 

- Tolerance 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางที่ 4.1 สถิติเชิงพรรณาของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

    Minimum   Maximum   Mean   Std. Deviation  

 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  -        7.10          18.90           3.51           4.39  

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค          80.80        107.72          95.91           7.74  

อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ10 ปี          3.08           6.09           4.15           0.73  

 อตัราเงินเฟ้อ  -        2.77           7.49           3.02           2.05  

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)         29.80          41.34          33.70           3.20  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์    7,608.92    17,823.07    12,341.64     2,420.48  

 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        431.50     1,585.67        954.04        327.34  

 ราคาทองคาํ US/Oz        426.50     1,721.41     1,074.33        411.00  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน          0.75           5.08           2.52           1.13  

 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน        152.70        251.49        198.21          29.44  

ผลผลิตอุตสาหกรรมพลงังาน       720.60     1,108.00        932.37        131.77  

ปริมาณการใชพ้ลงังาน       748.30     2,052.00     1,744.09        245.89  

ปริมาณนาํเขา้พลงังาน         33.70     1,200.00     1,010.00        177.78  

ราคานํ้ามนัดิบ         43.14        123.78          81.59          19.33  

ดชันีอุตสาหกรรมพลงังาน         87.98        197.41        154.96          29.54  

ราคาถ่านหิน         42.41        174.43          89.24          30.57  

 

ตารางที ่4.2 สถติเิชงิพรรณนาปัจจยัดา้นบรษิทั 

 PTT PTTEP 

 MIN MAX Mean Std.Dev MIN MAX Mean Std.Dev 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.12 1.74 1.36 0.14 0.59 3.26 1.46 0.57 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.88 1.39 1.09 0.11 0.42 3.02 1.14 0.53 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.19 1.84 1.40 0.12 0.69 1.37 0.95 0.19 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย -        4.34 19.20 10.96 4.89 -   5.04 111.53 35.35 25.88 

อตัรากาํไรสุทธิ -        6.84 13.01 4.68 3.37 - 36.83 37.44 25.80 11.95 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 7.02 26.61 15.97 5.69 8.87 39.37 24.82 7.68 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 5.40 50.66 24.16 12.52 5.38 40.92 26.64 8.20 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ 1.46 2.34 1.81 0.18 0.35 0.70 0.49 0.09 
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 IRPC 

 MIN MAX Mean Std.Dev 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.76 3.34 2.03 0.73 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.22 1.24 0.68 0.27 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.31 6.20 1.22 1.53 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย -      47.56 33.18 4.80 12.77 

อตัรากาํไรสุทธิ -      51.19 78.01 2.80 15.31 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ -      15.04 20.17 4.64 8.31 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น -      25.08 100.38 17.67 34.95 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ 1.09 2.16 1.70 0.30 

 

1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

        จากการศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการนาํปัจจยัในดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และ

ปัจจยัดา้นบริษทั โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอนคือ 1.วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม เพราะเน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีใชร่้วมกนัทุนบริษทั 2.วิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นบริษทั เพราะ

เน่ืองจากแต่ละบริษทัมีตวัแปรท่ีค่าแตกต่างกนัทาํใหส้ามารถจาํแนกองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.3 แสดงองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ10 ปี 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

ดชันีอุตสาหกรรมพลงังาน  

ราคานํ้ามนัดิบ  

ปริมาณการใชพ้ลงังาน  

ผลผลิตอุตสาหกรรมพลงังาน  

ราคาทองคาํ US/Oz  

อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  

จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายแต่ละองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพราะเน่ืองจากตวัแปรภายในองค์ประกอบท่ี 1 

ลว้นแลว้แต่ข้ึนอยู่กบัสภาพของเศรษฐกิจ กล่าวคือหากสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป จะส่งผลให้ตวัแปรใน

องคป์ระกอบท่ี 1 เปล่ียนแปลงไปดว้ย  
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องค์ประกอบท่ี 2 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ เพราะเน่ืองจากตวัแปรท่ีอยู่ภายในเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ตารางท่ี 4.4 แสดงองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นบริษทั 

PTT PTTEP IRPC 

องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2 

อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์

อตัราส่วน

หมุนเวียน

สินทรัพย ์

อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพ

คล่อง 

อตัราผลตอบแทน

ผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนสภาพ

คล่อง 

อตัราผลตอบแทน

ผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

อตัราส่วน

หมุนเวียน

สินทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว 

อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์

อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว 

อตัราส่วน

ความสามารถ

ชาํระดอกเบ้ีย 

 
อตัราผลตอบแทน

ผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

อตัรากาํไรสุทธิ 

อตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

อตัรากาํไรสุทธิ  

อตัราส่วน

ความสามารถ

ชาํระดอกเบ้ีย 

 

อตัราส่วน

หมุนเวียน

สินทรัพย ์

 

 

จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายแต่ละองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 

องค์ประกอบ ท่ี 1 มีช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั เพราะตวัแปรภายในองค์ประกอบมี

ความเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

องคป์ระกอบ ท่ี 2 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของบริษทั เพราะตวัแปรภายในองคป์ระกอบมีความ

เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของบริษทั 

2. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression Analysis) 

ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นจะเป็นการนาํ องคป์ระกอบหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

มาทดสอบเพ่ือหาความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 3 

บริษทั โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดงัน้ี สมมติฐาน : ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบกับอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน  

H0 : β = 0 แสดงวา่องคป์ระกอบไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน 

H1 : β ≠ 0 แสดงวา่องคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 95% และ 90% ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ 

   PTT PTTEP IRPC 

องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 1 
Beta         13.664  -         3.228             9.873  

Sig            0.045             0.503             0.330  

องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 2 
Beta -         1.935             7.591             5.439  

Sig            0.553             0.062             0.278  

องคป์ระกอบดา้นบริษทั 1 
Beta -         7.339          10.198  -         8.338  

Sig            0.119             0.071             0.240  

องคป์ระกอบดา้นบริษทั 2 
Beta -         3.664  -         5.547             8.430  

Sig            0.169             0.045             0.094  

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
Beta -         0.558  -         0.331  -         0.938  

Sig            0.391             0.598             0.379  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 
Beta -         4.428  -         8.186  -       12.569  

Sig            0.096             0.013             0.008  

ปริมาณนาํเขา้พลงังาน 
Beta -         0.055    -         0.002  

Sig            0.390               0.989  

ราคาถ่านหิน 
Beta -         0.416  -         0.377  -         0.531  

Sig            0.002             0.003             0.010  

จากการศึกษาพบว่า 

- องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 1 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สามารถอธิบาย

การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ PTT ในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่ง

มีนยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัรัตน ์เศวตประสาธน ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) 

- องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 2 ช่ือว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ PTTEP ในทิศทางเดียวกนัไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัรัตน ์เศวตประสาธน ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) 

- องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 1 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั อธิบายการเปล่ียนแปลง

ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ PTTEP ในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

- องค์ประกอบด้านบริษัท ท่ี 2 ช่ือว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของบริษัท สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ IRPC ในทิศทางเดียวกนัไดอ้ย่างมี

นยัสําคญั และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ 

PTTEP ในทิศทางตรงกนัขา้มไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 
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- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดอ้ย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของ ปรียานุช ศรียุกต์นิรันดร์ และ 

กฤษฏาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ (2556) 

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ PTT PTTEP และ IRPC ในทิศทางตรงกนัขา้มไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

- ปริมาณนาํเขา้พลงังาน ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

พลงังานไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพร ศรีสุกใส และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

(2556) 

- ราคาถ่านหิน สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดแ้ก่ 

PTT PTTEP และ IRPC ในทิศทางตรงกนัขา้มไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

- อตัรากาํไรสุทธิ ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานได้

อยา่งมีนยัสาํคญั 

- อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ตารางท่ี 5.1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

  PTT PTTEP IRPC 

องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 1 +     

องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 2   +   

องคป์ระกอบดา้นบริษทั 1   +   

องคป์ระกอบดา้นบริษทั 2   - + 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ       

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน - - - 

ปริมาณนาํเขา้พลงังาน       

ราคาถ่านหิน - - - 

หมายเหตุ: + = มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน , - = มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม , สีดํา = ไม่มี

ความสมัพนัธ์ 
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1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

- ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 1 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และราคาถ่านหิน 

2. บริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

- ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 2 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

เศรษฐกิจ องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 1 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั ปตท.สาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 2 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่อง

ของบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และ

ราคาถ่านหิน 

3. บริษทั ไออาร์พซีี จาํกดั (มหาชน) 

- ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 2 ช่ือว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของบริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และราคาถ่านหิน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นวิธีการจบักลุ่มตวัแปร ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้อยู่ร่วมกนั เพ่ือใหง่้ายต่อ

การนาํไปใชง้าน ดงันั้นหากนกัลงทุนมีความประสงค์ท่ีจะลงทุนภายในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังาน 

ไดแ้ก่ 1.บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาถึง องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 1 ช่ือ

ว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และราคาถ่านหิน 2.บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ควรพิจารณาถึง องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม 2 ช่ือวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 1 ช่ือวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทั องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 2 ช่ือวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของบริษทั อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และราคาถ่านหิน 3.บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาถึง 
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องคป์ระกอบดา้นบริษทั ท่ี 2 ช่ือวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน และราคาถ่านหิน 

2. ในงานวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงขอ้จาํกดัของการวิเคราะห์องคป์ระกอบในเร่ืองของจาํนวนขอ้มูลและตวั

แปรอาจไม่ครอบคลุมมากเพียงพอจึงทาํใหเ้ม่ือนาํองคป์ระกอบท่ีไดม้าเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงซอ้น ส่งผลใหอ้งคป์ระกอบยอ่ยไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ ช่วยลดจาํนวนตวัแปรและแกไ้ขปัญหาตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์กนัเองสูง 

เพราะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันจะถูกรวมไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน แต่ละองค์ประกอบจะมี

ความสัมพนัธ์กนัเองน้อยมาก จึงเหมาะกบังานวิจยัท่ีมีการใช้ตวัแปรท่ีหลากหลายและตวัแปรมีความ

สอดคลอ้งกนั ทาํใหง่้ายต่อการนาํตวัแปรมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

2. องคป์ระกอบยอ่ยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ เน่ืองจากตวัแปรท่ีอยูภ่ายในมีความหมายท่ีคลา้ยคลึง

กนั ช่วยใหง่้ายต่อการวางแผนในการนาํไปใชง้านในดา้นต่างๆ 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านเศรษฐกจิทีม่ผีล 

ต่ออตัราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

Analysis of the Economic Factors that Affect the 

Movement of the Thai Baht against the U.S Dollar. 

วารุณ ี แพงพงค์1 และ วรรณรพ ี บานช่ืนวจิิตร2 

Varunee  Pangpong and Wanrapee Banchuenvijit  

บทคดัย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสรหัฐอเมริกา 

และเพ่ือคน้หาองคป์ระกอบย่อยของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ประเภทข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) ขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ิน 126 เดือน ดว้ย

วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

 จากการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ พบวา่สามารถจดัเป็นองคป์ระกอบไดท้ั้งส้ิน 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 1. องคป์ระกอบรายได-้

ค่าใชจ่้าย 2. องค์ประกอบตน้ทุนการกูย้ืม 3. องค์ประกอบดุลการคา้ 4. องค์ประกอบเงินตรา 5. องค์ประกอบการ

ลงทุน โดยมีความสามารถในการอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีประกอบข้ึนนั้นได ้84.662% 

 จากการศึกษาปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ พบว่าตวั

แปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ องคป์ระกอบรายได-้ค่าใชจ่้าย ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั องค์ประกอบดุลการคา้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และราคาทองคาํเฉล่ียของประเทศไทย มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดเ้ป็นค่าสถิติท่ีค่า 

R-squared (R2) = 50.8% 

คาํสาํคัญ: อัตราแลกเปลีย่น, เงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 

 
 

 

 

 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: varunee.pangpong@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1946 

 

Abstract 

This study examines the factors analysis and factors that affect the movement of the Thai baht against the 

US dollar, and the alternative choices to reduce the impact of volatility of the Thai baht against US dollar. The study 

analyzes monthly secondary data for a period of 126 months from January 2006 to June 2015 by using the Factor 

Analysis Method and the Multiple Regression Analysis Method. 

The results indicates that the factors affecting the movement of the Thai baht against the US dollar can be 

classified into 5 factors as follows: Factor 1. Income-Expenditure, Factor 2. Borrowing Rate, Factor 3. Trade  

Balance, Factor 4. Monetary and Factor 5. Investment.   

              The analysis indicates that there are 3 factors affecting the movement of Thai baht against US dollar:          

Factor 1. Income-Expenditure in the same direction at 0.01 of the significance.  Factor 2. Average Gold Price in the 

opposite direction at 0.01 of the significance.  Factor 3. Trade Balance in the opposite direction at 0.05 of the 

significance.   

 

Keywords: EXCHANGE RATE, THAI BAHT, US DOLLAR 
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บทที ่1 บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

      หลงัจากประเทศไทยไดเ้ปล่ียนมาใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นระบบลอยตวัแบบมี

การจัดการ (Managed Float Exchange Rate) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2540  ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรง 

ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการเงินมากมาย และในปัจจุบนัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) 

ยงัคงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการประกอบธุรกรรมทางการเงินทั้ งในและ

ต่างประเทศเป็นอยา่ง และค่าเงินบาทเองก็ยงัมีความผนัผวนตลอดเวลา เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดวิกฤตการเงินอยา่งเช่น

ในอดีต ทาํใหท้ั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ ไดห้นัมาใหค้วามสาํคญัและความสนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงของตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและพยายามในการพยากรณ์การคาดทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมากข้ึน            

เพ่ือประโยชนสู์งสุดภายใตค้วามผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหน้อ้ยท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา  

2. เพ่ือค้นหาองค์ประกอบย่อยของการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1. ช่วยคน้หาตวัแปรอิสระดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าตวัแปรอิสระใดมี

ผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  

2. ช่วยในการวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอล

ล่าร์สหรัฐฯ เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในการวางแผนทางการเงินและ

การกาํหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

      (สุนิศา  ทิพย์สุข, 2549) ศึกษาปัจจยักาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์ โดยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) แบบรายเดือน เร่ิมจาก ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี ปี พ.ศ. 2547 รวม 84 

เดือน  ผลการศึกษาพบว่า รายไดท่ี้แทจ้ริงโดยเปรียบเทียบมีผลต่อการเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา

แลกเปล่ียน ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบ อตัราเงินเฟ้อโดย

เปรียบเทียบ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดเ้ป็นค่าสถิติท่ีค่า R − square2 = 97.87% 

      (อัมพุชินี ฉันทฤธานนท์, 2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์
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สหรัฐฯ แบบรายเดือน เร่ิมเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2552 ดว้ยวิธี Multiple Regression 

Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อ

เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อเปรียบเทียบ อตัราดอกเบ้ียเปรียบเทียบ และปริมาณเงินเปรียบเทียบ ตวัแปร

อิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดเ้ป็นค่าสถิติท่ีค่า R − square2 = 99.53% 

การเขียนสมการการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

Fi  =  W1X1 +  W2X2 + W3X3+. . … WnXn 

                      โดยท่ี Fi  คือ องคป์ระกอบท่ี i 

                        Wi คือ นํ้าหนกัของตวัแปรท่ี i 

          X  คือ ตวัแปรท่ี i 

บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

โดยใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 รวม 126 เดือน 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราเงินเฟ้อโดยเปรียบเทียบ     รายไดป้ระชาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ของประเทศไทย  ราคาทองคาํเฉล่ียของประเทศไทย 

อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี ของประเทศไทย  ราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

อตัราดอกเบีย้ใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคารของประเทศไทย  มูลค่าการนาํเขา้ของประเทศไทย 

อตัราดอกเบ้ีย (LIBOR) อาย ุ3 เดือน     มูลค่าสินคา้ส่งออกของประเทศไทย 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายโดยเปรียบเทียบ   อตัราการคา้ของประเทศไทย 

ปริมาณเงินของประเทศไทย    ดุลการชาํระเงินของประเทศไทย  

ปริมาณเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา   ดุลการคา้ของประเทศไทย  

ทุนสาํรองระหวา่งประเทศโดยเปรียบเทียบ   ดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศไทย 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ    หน้ีสาธารณะของประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   หน้ีสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อตัราการวา่งงานของประเทศสหรัฐอเมริกา   ดชันีค่าเงินบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย    ดชันีค่าเงินบาทของประเทศไทย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถิติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของแต่ละตวัแปร โดยสามารถดาวโหลด

ขอ้มูลไดจ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย เขา้ถึงไดจ้าก www.bot.or.th  สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์

เขา้ถึงไดจ้าก www.price.moc.go.th และธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา เขา้ถึงไดจ้าก www.federalreserve.gov  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) มีขั้นตอนดงัน้ี 

      ขั้นตอนท่ี 1. การสร้างเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix)   

      ขั้นตอนท่ี 2. การสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction)   

      ขั้นตอนท่ี 3. การหมุนแกนองคป์ระกอบ (Factor Rotation)  

    ขั้นตอนท่ี 4. การคาํนวณคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score)  

การสร้างสมการถดถอย ( Multiple Regression Analysis)  มีขั้นตอนดงัน้ี 

     ขั้นตอนท่ี 1. ระบุตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

     ขั้นตอนท่ี 2. กาํหนดวิธีการประมวลผล 

     ขั้นตอนท่ี 3. ประเมินความถูกตอ้งของสมการถดถอย 

    ขั้นตอนท่ี 4. การแปลความหมายของค่าท่ีไดจ้ากสมการ  

บทที ่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

     ส่วนท่ี 1. ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอล

ล่าร์สหรัฐฯ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

ตารางท่ี 1. สรุปผลการแยกองคป์ระกอบยอ่ยโดยใช ้ Factor Analysis 

องคป์ระกอบท่ี ความแปรปรวนของคอนเซปตห์ลกั

ท่ีสามารถอธิบายได ้

(Eigenvalues) 

ร้อยละของความแปรปรวน

ทั้งหมดท่ี 

สามารถอธิบายได ้

ความสามารถในการ

อธิบาย 

สะสม 

1 12.479 

 

47.997 47.997 

2 3.571 13.733 61.730 

3 2.742 10.548 72.278 

4 2.034 7.823 80.101 

5 1.186 4.561 84.662 

 ตารางท่ี 1. จากจาํนวนองคป์ระกอบยอ่ย (Factor) สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีเหมาะสม พิจารณาจาก 

 Latent Root Criterion (Eigenvalue > 1) จะไดจ้าํนวน factor เท่ากบั 5 องคป์ระกอบ 

 Cumulative Percentage of Variance (> 60%) จะไดจ้าํนวน factor  เท่ากบั 2 องคป์ระกอบ 

http://www.price.moc.go.th/
http://www.federalreserve.gov/
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 Scree Test Criterion จะไดจ้าํนวน factor เท่ากบั 5 องคป์ระกอบ 

 โดยสรุป จากขอ้มูลท่ีมีอยู่ จึงควรเลือกจาํนวน Factor เท่ากบั 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงจะทาํใหมี้ความสามารถใน

การอธิบายคอนเซปตห์รือประเดน็หลกัโดยรวมเท่ากบั 84.662% 

ตารางท่ี 2. แสดงผลจากการทาํ Factor Rotation 

ลาํดบัของ 

Factor 

ร้อยละของความ

แปรปรวน

ทั้งหมดท่ีสามารถ

อธิบายได ้

ตวัแปรทั้งหมดท่ีประกอบข้ึนเป็น Factor ขนาดของ loading 

ของแต่ละตวัแปร

ท่ีประกอบมาเป็น 

Factor 

องคป์ระกอบ

รายได-้ค่าใชจ่้าย 

42.769 รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย 

หน้ีสาธารณะของประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปริมาณเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปริมาณเงินของประเทศไทย  

หน้ีสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา 

มูลค่าสินคา้ส่งออกของประเทศไทย  

ดชันีค่าเงินบาทของประเทศไทย  

ปริมาณการส่งออกของประเทศไทย  

รายไดป้ระชาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียนโยบายโดยเปรียบเทียบ  

อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี  

0.954 

0.946 

0.936 

0.936 

0.926 

0.926 

0.892 

0.847 

0.828 

0.796 

0.652 

0.563 

องคป์ระกอบ

ตน้ทุนการกูย้ืม 

13.989 อตัราการวา่งงานของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคาร 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

0.874 

-0.851 

-0.835 

องคป์ระกอบ 

ดุลการคา้ 

13.049 ดุลการคา้ของประเทศไทย  

อตัราการคา้ประเทศไทย  

ดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศไทย 

0.953 

0.941 

0.862 

องคป์ระกอบ

เงินตรา 

8.087 ดชันีค่าเงินบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อตัราเงินเฟ้อโดยเปรียบเทียบ 

0.865 

0.729 

องคป์ระกอบ

การลงทุน      

5.893 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

ดุลการชาํระเงินของประเทศไทย 

0.823 

0.505 
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ตารางท่ี 3. สรุปการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 

 

 

 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ตารางท่ี 4. สรุปผลการศึกษา 

ช่ือเรียก ประกอบดว้ย ค่าสมัประสิทธ์ิ 

องคป์ระกอบรายได-้

ค่าใชจ่้าย  

 

รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย 

หน้ีสาธารณะของประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปริมาณเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปริมาณเงินของประเทศไทย  

หน้ีสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา 

มูลค่าสินคา้ส่งออกของประเทศไทย  

ดชันีค่าเงินบาทของประเทศไทย  

มูลค่าสินคา้นาํเขา้ของประเทศไทย 

รายไดป้ระชาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียนโยบายโดยเปรียบเทียบ  

อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี ของประเทศไทย 

2.014** 

 

องคป์ระกอบตน้ทุนการกูย้ืม  อตัราการวา่งงานของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคาร 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน  

ของประเทศไทย 

0.029 

 

 

 

      

 

สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

• มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 0.000 

• มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (Adjusted R2) เท่ากบั 50.8% 

• มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 2.1868328 

• มีค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากบั 117 
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ตารางท่ี 4. สรุปผลการศึกษา (ต่อ) 

ช่ือเรียก ประกอบดว้ย ค่าสมัประสิทธ์ิ 

องคป์ระกอบดุลการคา้  

 

ดุลการคา้ของประเทศไทย  

อตัราการคา้ประเทศไทย  

ดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศไทย 

-0.487** 

 

องคป์ระกอบเงินตรา  ดชันีค่าเงินบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อตัราเงินเฟ้อโดยเปรียบเทียบ 

0.571 

 

องคป์ระกอบการลงทุน  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

ดุลการชาํระเงินของประเทศไทย 

0.445 

 

ราคาทองคาํเฉล่ียของประเทศไทย  -0.006** 

ราคานํ้ามนัในตลาดโลก  -0.016 

ทุนสาํรองระหวา่งประเทศโดยเปรียบเทียบ  -3.300 

หมายเหตุ: ** แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05     

      

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

       เน่ืองจากองค์ประกอบรายได-้ค่าใช้จ่าย และองค์ประกอบดุลการคา้ เป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มากท่ีสุดและรองลงมา ดงันั้นผูน้าํเขา้และผูส่้งออก รวมทั้งผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ควรใหค้วามสาํคญั ติดตาม และศึกษาตวัแปรในองคป์ระกอบท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติเหล่าน้ี โดยเฉพาะ

รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นเศรษฐกิจท่ีสําคญั 

โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกและการนําเข้าของทั้ งสองประเทศ สามารถช่วยให้คาดการณ์ทิศทางของอตัรา

แลกเปล่ียนในอนาคตได ้เช่น ถา้หากตวัแปรในองคป์ระกอบรายได-้ค่าใชจ่้าย มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน อาจเป็นสญัญาณ

ว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง ผูน้าํเขา้ก็จะไดรั้บผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาทน้ี ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากตวั

แปรเหล่าน้ีมีการปรับตวัลดลง อาจเป็นสญัญาณวา่เงินบาทจะแข็งค่าข้ึน ผูส่้งออกจะไดรั้บผลกระทบจากการแข็งค่า

ของเงินบาทน้ีเช่นกนั และปัจจยัราคาทองคาํเฉล่ียก็มีความน่าสนใจและควรติดตาม เพราะเป็นตวักาํหนดทิศทาง

อตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เช่น ถา้หากช่วงใดราคาทองคาํมีการปรับตวัสูงข้ึนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ก็จะมีแนวโนม้อ่อนค่าลง ส่งผลใหเ้งิน

บาทก็จะแข็งค่าข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากช่วงใดราคาทองคาํปรับตวัลดลง เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ก็จะมีแนวโนม้

แข็งค่าข้ึน ส่งผลใหเ้งินบาทก็จะอ่อนค่าลง ดงันั้น ผูน้าํเขา้และผูส่้งออก รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ควรพิจารณา

การใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ในการวางแผนทางการเงินและการกาํหนดกลยทุธ์ให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ เพ่ือช่วยใหส้ามารถหลีกเล่ียง

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนใหน้อ้ยท่ีสุด ทั้งยงัเป็นโอกาสในการสร้างกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนไดอี้กดว้ย 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 

1.  ตวัแปรบางตวัเป็นขอ้มูลรายไตรมาส จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแบบขั้นบนัได เพ่ือหาค่า

เป็นขอ้มูลรายเดือน เช่น ทุนสํารองระหว่างประเทศโดยเปรียบเทียบ รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย รายได้

ประชาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และน้ีสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน 126 เดือน หากผูท่ี้สนใจและตอ้งการศึกษาต่อ ควรจะ

ขยายช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาใหย้าวข้ึน หรือแบ่งการศึกษาเป็นช่วงๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัทท่ี์ละเอียดข้ึน 

3. ควรศึกษาอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินบาทกบัเงินสกลุต่างประเทศสกุลอ่ืนท่ีสาํคญัๆ  

4.  ควรนาํปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่ออตัราแลกมาช่วยในการศึกษา เช่น ปัจจยัทางดา้นการเมือง 

มาตรการและนโยบายของภาครัฐบาล เป็นตน้ เพ่ือช่วยใหก้ารอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนไดดี้มากยิ่งข้ึน 

5.  ควรให้ความสําคัญในการใช้ตัวแปรท่ีมีความล่าช้าทางด้านเวลา (Time Lag) เน่ืองจากปัจจัยบางตวั                

อาจส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนในช่วงเวลาถดัไป ซ่ึงอาจจะทาํให้ความล่าชา้ทางดา้นเวลา ส่งผลต่อการวิเคราะห์ท่ี

คลาดเคล่ือนได ้
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การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อความเส่ียงโดยใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์ปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยต่อความเส่ียงโดยใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค ได้แก่ Moving Average Convergence/Divergence (MACD), On 

Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI) และExponential Moving Average (EMA) เพ่ือเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคกบัวิธีการซ้ือแลว้ถือ โดยพิจารณาจากขอ้มูลทุติย

ภูมิรายวนั ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน 5 ปี 

     จากการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซ่ึงอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพย ์และปริมาณการซ้ือขายในอดีต สามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดต้ามช่วงเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ แมว้่าผลการทดสอบการลงทุนดว้ยวิธีการถือจะไดผ้ลตอบแทนออกมาเป็น

บวก แต่การลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิคกส็ามารถสร้างอตัราผลตอบแทนไดสู้งกว่าแมว้า่อาจจะไม่ไดอ้ยู่ใน

ระดบัมีนยัสําคญั หรือ แตกต่างไปจากวิธีการซ้ือแลว้ถือในบางหลกัทรัพย ์และในบางเคร่ืองมือเทคนิค สามารถ

นาํมาใช้จบัจงัหวะเขา้ซ้ือ-ขายได ้นอกจากนั้นยงัไดบ้ทสรุปถึงการควบคุมความเส่ียงจากการลงทุน โดยพบว่า

เคร่ืองมือเทคนิค RSI สามารถควบคุมการลงทุนให้เกิดการขาดทุนได้ดีท่ีสุด แมว้่าจะสร้างผลตอบแทนไดไ้ม่

แตกต่างจากวิธีการซ้ือแลว้ถือ หากเทียบวดัจากการทาํกาํไร RSI เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม

เคร่ืองมือเทคนิคท่ีเลือกมาศึกษา และเคร่ืองมือเทคนิค MACD OBV EMA มีประสิทธิภาพในการควบคุมความเส่ียง

จากการขาดทุน และมีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั จึงสรุปไดว้่าการลงทุนในกล

ยทุธ์ลกัษณะ Active Strategy สามารถเอาชนะกลยทุธ์การลงทุนในลกัษณะ Passive Strategy ไดใ้นบางหลกัทรัพย ์

คาํสาํคัญ: อัตราผลตอบแทน, เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Abstract 

     The study aimed to compare the rate of return on investment in the Stock Exchange of Thailand and the risk of 

using technical tools include Moving Average Convergence / Divergence (MACD), On Balance Volume (OBV), 

Relative Strength Index (RSI) and. Exponential Moving Average (EMA) to compare the rate of return on investment 

with technical analysis tools on how to buy and hold. Based on secondary data daily. During the period from 4 

January 2553 to 30 December 2557, a total of five years. 

     The study found that Technical analysis tools for data analysis, which relies on the movement of stock prices. 

And trading volume in the past Can be used to invest in the Stock Exchange of Thailand according to the time spent 

on testing. Although the test results will be held by means of investment return is positive. But investing with 

technical analysis tools can generate yields higher, though perhaps not in a significant way different from buying 

or holding certain securities. In some tools and techniques Timing can be used to buy - sell. It was also the 

conclusion to control financial risk. The RSI technical tools that can be invested to achieve the best possible losses. 

Although returns were not much different from how to buy and hold. 

     If the measure of profitability RSI is at least effective tool in the study of the technique chosen. MACD OBV 

EMA tools and techniques to effectively control the risk of loss. And effective in the most profitable to least, 

respectively. It was concluded that the investment strategy Active Strategy manner unbeatable investment strategies 

in a manner Passive Strategy in certain securities. 

 

Keywords: Rate of Return, Technical Analysis Tools, The Stock Exchange of Thailand 
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บทที ่1 บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

     ปัจจุบนัการออมเงินในลกัษณะของการลงทุนผ่านสินทรัพยต่์างๆ สามารถทาํไดห้ลากหลายช่องทาง โดยในการ

ออมผ่านการลงทุนนั้นมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัตวักลางทางการเงิน (Financial Intermediary) ท่ีสาํคญัในแต่ละ

ส่วนของตลาดการเงิน (Financial Market) ซ่ึงประชาชนท่ีมีเงินออมส่วนใหญ่ในอดีตมกัเลือกเก็บออมในรูปแบบ

เงินฝากประจาํกบัธนาคารพานิชย ์ซ่ึงเป็นตวักลางทางการเงินในตลาดเงิน (Money Market) ใหอ้ตัราผลตอบแทนใน

รูปของดอกเบ้ียท่ีสูง แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่เคยอยู่น่ิง มีวงจรเป็นวฎัจกัร และมีแนวโนม้ข้ึนลง การลงทุนในเงินฝาก

ประจาํจึงมีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีอยู่ในช่วงขาลงของอตัราดอกเบ้ีย การลงทุนในหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เป็นการลงทุนในตลาดทุน 

(Capital Market) ซ่ึงมีความผนัผวนสูง ผลตอบแทนจึงสูงตามไปดว้ย และจากค่าเฉล่ียจะสูงกว่าการลงทุนในตลาด

เงิน โดยรูปแบบของการลงทุนในหลกัทรัพยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การลงทุนโดยใชก้ารวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)  และ การลงทุนโดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค (Technical Analysis) 

รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนโดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคดว้ยเคร่ืองมือ

ต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่าเคร่ืองมือเทคนิคนั้นสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนไดสู้งกว่าวิธีการซ้ือแลว้

ถือ (Buy and Hold) หรือไม่ และเคร่ืองมือเทคนิคใดมีความเส่ียงท่ีจะสร้างความเสียหายจากการลงทุนสูงสุดไดม้าก

ท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 

Moving Average Convergence/Divergence (MACD), On Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI) 

และExponential Moving Average (EMA) กบัการลงทุนดว้ยวิธีการซ้ือแลว้ถือ (Buy and Hold) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าเคร่ืองมือเทคนิคใดจะสามารถสร้างอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดดี้ท่ีสุดในแต่ละทางเลือกเม่ือเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียง 

     2. ใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาสามารถนาํผลของการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประเมินการลงทุนได ้
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บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

 

     Shegal และ Gupta (2007) ศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนของวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยบ์อมเบยป์ระเทศอินเดีย (Bombay Stock Exchange - BSE) โดยใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิค 9 เคร่ืองมือ โดย

ผลลพัธ์ท่ีได ้เคร่ืองมือเทคนิคนั้นไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนไดสู้งกวา่การลงทุนดว้ยวิธีการถือ 

     สายชลี ศรเลิศลํ้าวาณิช (2552) ท่ีศึกษาถึงผลตอบแทนของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิค 5 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 1. SMA 2. RSI 3. MACD 4. 

Stochastic Oscillator และ5. Bollinger Band ศึกษาหลกัทรัพยท่ี์มีปริมาณซ้ือขายสูงสุดเกิน 100 ลา้นหุน้ข้ึนไปในแต่

ละหมวด รวมทั้งส้ิน 9 หลกัทรัพย ์โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยใ์นช่วงปี 2541 ถึงปี 2550 ผลการศึกษาพบว่ากล

ยุทธ์การลงทุนซ้ือแลว้ถือไม่รวมค่าธรรมเนียมมีผลตอบแทนติดลบเพียงตวัเดียวท่ี -0.23% ในขณะท่ีเคร่ืองมือทาง

เทคนิค SMA MACD ใหผ้ลตอบแทนติดลบเพียงตวัเดียวเช่นกนัท่ี -47.41% และ-46.95% ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึง

ผลตอบแทนโดยรวม SMA สามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่า MACD ในเคร่ืองมือเทคนิคท่ีเหลือมี

ผลตอบแทนติดลบมากกวา่ 1 หลกัทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนอยูใ่นระดบัตํ่า แต่โดยรวมแลว้ผลตอแทนวิธีซ้ือแลว้

ถือยงัไดสู้งกวา่เคร่ืองมือเทคนิค 

     ศิวดาต์ิ สมสุข (2554) ศึกษาถึงความแม่นยาํของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพ่ือทํานายแนวโน้มราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 4 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 1. EMA 2. MACD 3. 

SSTO และ4. RSI โดยใชข้อ้มูลราคาปิดของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 

30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค EMA MACD และSSTO ให้ผลตอบแทนดีกว่าวิธี 

Buy-and-Hold ในช่วงเวลาท่ีศึกษาอย่างมีนัยสําคญั ยกเวน้ RSI ท่ีให้อตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากการใชวิ้ธี 

Buy-and-Hold ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั อริยะ นามวงศ ์(2556) ศึกษาถึงประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 5 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 1. EMA 

2. MACD 3. RSI 4.Stochastics และ5. Bollinger Band ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์จํานวน 6 หลักทรัพย์ในกลุ่ม

ธนาคาร ท่ีเป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียได้มี

ประสิทธิภาพ 3 อนัดบัแรก คือ 1.MACD 2.EMA และ3.Stochastics แต่ผลตอบแทนโดยเฉล่ียแลว้ยงัไม่สามารถ

เอาชนะกลยทุธ์วิธีการซ้ือแลว้ถือ แต่ยงัสามารถเอาชนะกลยทุธ์การลงทุนดว้ยวิธีถวัเฉล่ียสะสม 
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บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

     ประชากร รายงานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดใ้ชบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมดใน 8 

อุตสาหกรรม ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในหมวดฟ้ืนฟูกิจการ (Rehapco) ไดแ้ก่ หมวดสินคา้เกษตร หมวดการบริโภค หมวดธุรกิจ

การเงิน หมวดสินคา้อุตสาหกรรม หมวดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพลงังาน หมวดบริการ และหมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาใชศึ้กษาในรายงานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์

ในหมวดอุตสาหกรรมทั้ง 8 ท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่ 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน 5 ปี มาคาํนวณค่าสัญญาณทางเทคนิคโดยอาศยัโปรแกรม 

efin Stock Pick Up (efinanceThai) สําหรับเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีนํามาใช้ศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ Moving 

Average Convergence/Divergence (MACD), On Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI) แ ล ะ

Exponential Moving Average (EMA) ตามทฤษฎีในบทท่ี 2 

          กลุ่มตวัอยา่งหลกัทรัพยท่ี์เป็นตวัแทนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรมทั้ง 8 มี ดงัน้ี 

     1. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (CPF) 2. บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) (IFEC) 3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (SCB) 4. บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั 

(มหาชน) (TPC) 5. บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (SCC) 6. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) 7. บริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (AOT) 8. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (ADVANC) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลแบบอนุกรมเวลาเป็นรายวนั ช่วงเวลาตั้งแต่ 

วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน 5 ปี ซ่ึงเป็นขอ้มูลขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ใน

หมวดอุตสาหกรรมทั้ง 8 ท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุดในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมจาก www.setsmart.com ค่า

สัญญาณทางเทคนิค MACD (MACD, Signal) ค่าสัญญาณทางเทคนิค OBV (OBV, SMA1) ค่าสัญญาณทางเทคนิค 

RSI และค่าสญัญาณ EMA (EMA1, EMA5) จากโปรแกรม efin Stock Pick Up (efinanceThai) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. นาํขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยใ์นแต่ละหมวดอุตสาหกรรมมาคาํนวณค่าสัญญาณทางเทคนิคโดย

โปรแกรม efin Stock Pick Up (efinanceThai) ได้แ ก่  Moving Average Convergence/Divergence (MACD), On 

Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI) และExponential Moving Average (EMA) 

     2. นาํสัญญาณทางเทคนิคของเคร่ืองมือแต่ละชนิดมาวิเคราะห์หาสัญญาณซ้ือขาย โดยการวิเคราะห์สัญญาณซ้ือ

ขายแต่ละเคร่ืองมือ 
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     3. หาอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพย ์(Rt) ตามสญัญาณซ้ือขายท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือเทคนิค (Trading Rule) 

จากนั้นหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของหลกัทรัพย ์(Mean) และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายปีของหลกัทรัพย ์

(Mean p.a.) ตามลาํดบั 

     4. หาอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพย ์(Rt) จากขอ้มูลทั้งหมดโดยไม่ตอ้งใชส้ัญญาณซ้ือขายท่ีได้จาก

เคร่ืองมือเทคนิค (Unconditional) จากนั้นหาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของหลักทรัพย ์(Mean) และอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียรายปีของหลกัทรัพย ์(Mean p.a.) ตามลาํดบั 

     5. คาํนวณหา Maximum Drawdown 

     6. นาํขอ้มูลตวัเลขอตัราผลตอบแทนมาคาํนวณผลลพัธ์ทางสถิติดว้ยวิธี t-test one tail ท่ีระดบันยัสาํคญั 10% 

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตารางท่ี 1 สรุปอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนั และรายปีของหลกัทรัพยใ์นเคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิค และวิธีซ้ือแลว้

ถือ 

Stocks Parameters MACD OBV RSI EMA Buy and Hold 

CPF 

Mean 0.1555 0.1485 -0.0102 0.1154 0.0762 

Mean p.a. 38.0976 36.3893 -2.4990 28.2723 18.6738 

P. Value 0.20 0.13 0.42 0.21 0.10 

IFEC 

Mean 0.4396 0.3121 0.0690 0.3146 0.2168 

Mean p.a 107.7264 76.4569 16.9037 77.0840 49.9466 

P. Value   0.02** 0.05** 0.12 0.02** 0.10 

SCB 

Mean 0.1272 0.1206 0.2229 0.1100 0.0685 

Mean p.a 31.1649 29.5583 54.6112 26.9444 16.7980 

P. Value 0.08*   0.03**   0.01** 0.07* 0.10 

TPC 

Mean 0.0374 0.1454 -0.0410 0.0733 0.0427 

Mean p.a 9.1788 24.3493 -10.0424 17.9750 10.4683 

P. Value 0.41 0.13 0.03 0.14 0.10 

SCC 

Mean 0.1073 0.0754 0.0663 0.1320 0.0533 

Mean p.a 26.3015 18.4710 16.2578 32.3260 13.0823 

P. Value 0.35 0.46 0.39 0.06* 0.10 

PTT 

Mean 0.0617 0.0328 0.0470 0.0529 0.0213 

Mean p.a 15.1236 8.0570 11.5210 12.9631 5.2219 

P. Value 0.22 0.38 0.34 0.19 0.10 

AOT 
Mean 0.3366 0.2685 -0.0192 0.2459 0.1661 

Mean p.a 82.4668 65.7824 -4.6977 60.2487 40.6977 
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P. Value   0.04**   0.02** 0.23 0.08* 0.10 

ADVANC 

Mean 0.1816 0.1974 0.1000 0.1754 0.0880 

Mean p.a 44.4966 48.3660 24.4785 42.9634 21.5660 

P. Value   0.05**   0.02** 0.45   0.05** 0.10 

     จากตารางท่ี 1 เป็นตวัเลขอตัราผลตอบแทนท่ีไดค้าํนวณจากสัญญาณซ้ือขายดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่

ละเคร่ืองมือ รวมถึงผลตอบแทนท่ีไดป้ราศจากการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ วิธีซ้ือแลว้ถือ 

หมายเหตุ ** คือ ระดบันยัสาํคญั 0.05, * คือ ระดบันยัสาํคญั 0.10 

ตารางท่ี 2 สรุปความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายสูงสุดจากการลงทุนของแต่ละหลกัทรัพย ์

Stocks 
MACD 

Max D.D(%) 

OBV 

Max D.D(%) 

RSI 

Max D.D(%) 

EMA 

Max D.D(%) 

Buy and Hold 

Max D.D(%) 

CPF -19.62 -19.69 -16.60 -19.05 -22.14 

IFEC -28.08 -38.60 -42.34 -39.83 -39.61 

SCB -29.49 -29.11 -9.06 -29.49 -7.90 

TPC -31.06 -28.14 -24.62 -28.14 -12.50 

SCC -35.47 -34.59 -15.10 -35.29 -36.98 

PTT -35.81 -34.24 -16.93 -34.24 -26.05 

AOT -22.67 -30.83 -16.97 -30.83 -34.03 

ADVANC -14.29 -12.26 -19.73 -12.21 -16.52 

Average -27.06 -28.43 -20.17 -28.64 -24.47 

     จากตารางท่ี 2 เป็นตวัเลขอตัราผลตอบแทนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดโอกาสขาดทุนไดสู้งสุดเม่ือใช้เคร่ืองมือ

วิเคราะห์เทคนิคแต่ละเคร่ืองมือ และไม่ไดข้ายออกตามสัญญาณท่ีแจง้เตือน รวมถึงอตัราผลตอบแทนท่ีมีความเส่ียง

ท่ีจะเกิดโอกาสขาดทุนสูงสุดเม่ือใชวิ้ธีซ้ือขายแบบซ้ือแลว้ถือ 

 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

     1. การลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving Average Convergence / Divergence (MACD) สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

     เคร่ืองมือเทคนิค MACD สร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถืออย่างมี

นัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือใช้ลงทุนในหลกัทรัพย ์IFEC AOT และADVANC และสร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
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มากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถืออย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.10 เม่ือใชล้งทุนในหลกัทรัพย ์SCB 

และสร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียไม่แตกต่างหรือไม่มากกวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถือ เม่ือใชล้งทุน

ในหลกัทรัพย ์CPF TPC SCC และPTT 

     2. การลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค On Balance Volume (OBV) สามารถสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     เคร่ืองมือเทคนิค OBV สร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถืออย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือใชล้งทุนในหลกัทรัพย ์IFEC SCB AOT และADVANC และสร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย

ไม่แตกต่างหรือไม่มากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถือ เม่ือใชล้งทุนในหลกัทรัพย ์CPF TPC SCC 

และPTT 

     3. การลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Relative Strength Index (RSI) สามารถสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     เคร่ืองมือเทคนิค RSI สร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถืออย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือใชล้งทุนในหลกัทรัพย ์SCB และสร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียไม่แตกต่างหรือไม่มากกว่า

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแล้วถือ เม่ือใช้ลงทุนในหลักทรัพย์ CPF IFEC TPC SCC PTT AOT และ

ADVANC 

     4. การลงทุนดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Exponential Moving Average (EMA) สามารถสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

     เคร่ืองมือเทคนิค EMA สร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถืออย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือใชล้งทุนในหลกัทรัพย ์IFEC และADVANC สร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถืออย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.10 เม่ือใชล้งทุนในหลกัทรัพย ์SCB SCC และAOT 

และสร้างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียไม่แตกต่างหรือไม่มากกวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการซ้ือแลว้ถือ เม่ือใชล้งทุน

ในหลกัทรัพย ์CPF TPCและPTT 

     ในขณะท่ีความเส่ียงจากการขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา พบว่าเคร่ืองมือเทคนิค RSI สามารถ

ควบคุมการลงทุนใหเ้กิดการขาดทุนไดดี้ท่ีสุด แมว้่าจะสร้างผลตอบแทนไดไ้ม่แตกต่างจากวิธีการซ้ือแลว้ถือ และ

เป็นเคร่ืองมือเทคนิค EMA OBV MACD ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเส่ียงจากการขาดทุนไดน้้อยท่ีสุด

ตามลาํดบั แต่ทั้งน้ีก็สามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากเช่นกนั โดยสรุปเม่ือเทียบระหวา่งการควบคุมความเส่ียง และ

อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับ เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ MACD OBV EMA และRSI 

ตามลาํดบั 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีไดพ้บว่าเคร่ืองมือเทคนิคทั้ง ทั้ง 3 ชนิด คือ MACD OBV และEMA สามารถนาํมาใช้

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือสภาพตลาดเคล่ือนไหวเป็นลกัษณะขาข้ึนท่ีชัดเจน เน่ืองจากว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีให้

สัญญาณซ้ือขายท่ีค่อนขา้งรวดเร็วในลกัษณะเชิงรุก ทาํให้สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนไดท้นัต่อเวลา ไม่เสีย

โอกาสในช่วงท่ีตลาดปรับตวัฟ้ืนข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีมี

ลกัษณะสินคา้เป็นประเภทสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ซ่ึงเคร่ืองมือเทคนิคทั้ง 3 ชนิด ไม่สามารถสร้างอตัรา

ผลตอบแทนไดม้ากกว่าวิธีการถืออย่างมีนยัสาํคญั ดงันั้นหากเลือกใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวในการตดัสินใจลงทุน นกั

ลงทุนอาจจะตอ้งเลือกพิจารณาในหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะสินคา้ และบริการท่ีไม่ใช่สินคา้โภคภณัฑ์ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการตดัสินใจลงทุน และสร้างผลตอบแทนในระดบัสูง สาํหรับเคร่ืองมือเทคนิค RSI โดยรวมแลว้

ไม่สามารถใชต้ดัสินใจลงทุนในขณะท่ีสภาพตลาดเป็นขาข้ึนท่ีชดัเจนได ้และสร้างผลตอบแทนไม่แตกต่างหรือไม่

มากกวา่วิธีการถือ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังต่อไปในอนาคตอาจใชเ้คร่ืองมือเทคนิคท่ีแตกต่างออกจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น 

Stochastic Momentum เป็นต้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัโมเมนตัม และมีความนิยมใช้ในตลาดต่างประเทศ หรือ 

เคร่ืองมือเทคนิคอ่ืนท่ีน่าสนใจมากกวา่เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในประเทศ 

     2. การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังต่อไปในอนาคตอาจใชเ้คร่ืองมือเทคนิคท่ีปรับแต่งค่าแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

เช่น EMA(10,25) EMA(50,75) RSI (Close,7,30,70) หรือ ปรับแต่งให้เกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วกว่าค่าพ้ืนฐาน 

เป็นตน้ เพ่ือศึกษาวา่จะไดผ้ลสรุปเช่นเดียวกบัการศึกษาในคร้ังน้ีหรือไม่ 

     3. การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังต่อไปในอนาคตอาจใชช่้วงระยะเวลาในการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป หรือ ใชข้อ้มูล

ตวัอย่างท่ีมีแนวโนม้แตกต่างกบัการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เช่น ช่วงตลาดขาลง (Downtrend) หรือ ช่วงตลาดแกว่ง

ออกดา้นขา้ง (Sideway) ซ่ึงอาจใหผ้ลสรุปแตกต่าง หรือ สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 

     4. การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังต่อไปในอนาคตอาจเลือกใชก้ารคาํนวณค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geomatric mean) เน่ืองจาก

การคาํนวณค่าเฉล่ียแบบปกติอาจสร้างความไดเ้ปรียบให้กบัเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค และในช่วงจงัหวะท่ี

ไม่ไดเ้กิดการซ้ือ จะมีการคิดอตัราผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ จึงจาํเป็นตอ้งลดขอ้ไดเ้ปรียบท่ีพบเจอจาก

การศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากวิธีการซ้ือแลว้ถือไดรั้บดอกเบ้ียทบตน้ทบดอก เพ่ือสร้างความ

เท่าเทียมใหก้บัวิธีการซ้ือขายทั้ง 2 รูปแบบ 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1963 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ศิวดาต์ิ สมสุข.  2554.  “การประเมินความแม่นยําของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทํานายแนวโน้มราคา

หลกั 

ทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

พชัรินทร์ ชยัวงั.  2552.  “การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานของตลาดหลกั 

ทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวเิคราะห์ทางเทคนิค.”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาการเงิน 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

สายชลี ศรเลิศลํ้าวาณิช.  2552.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหลกั 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อริยะ นามวงศ.์  2556.  “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวธีิวเิคราะห์ทางเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

ภาษาต่างประเทศ 

Moving Average [On-line]. 2 September 2015.  Available:  

        http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators: moving_averages 

Moving Average Convergence/Divergence [On-line]. 2 September 2015.  Available:    

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators: 

moving_average_convergence_divergence_macd 

On Balance Volume [On-line]. 4 September 2015.  Available:  

        http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators: on_balance_volume_obv 

Relative Strength Index [On-line]. 4 September 2015.  Available:  

        http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators: relative_strength_index_rsi 

Sehgal, S. and Gupta, M.  2007.  “Test of Technical Analysis in India, The Journal of  

        Business Perspective.” pp. 11-23 

 

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators


การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 1964 

 

 

การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มบริษทัทีป่ระสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงนิ 

และบริษทัที่ไม่ประสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงนิของบริษทัทีจ่ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The discriminant between the financial failure group and the financial non-

failure group of listed companies in the Stock Exchange of Thailand 

ดารัตน์ เพชรเอีย่ม1 และ ลลติา หงษ์รัตนวงศ์2 

Darat Phet-iem and Lalita Hongratanawong 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษาการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน และ

บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อความลม้เหลวทางการเงิน และเปรียบเทียบ

ความแม่นยาํของแบบจาํลองในการพยากรณ์ทั้ง 2 แบบ โดยไดแ้นวคิดมาจาก Altman’s EM-Score Model              ใน

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินจาํนวน 14 อตัราส่วน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวน 80 บริษทั ในปี 2553  ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน โดยใชก้ารวิเคราะห์การ

จาํแนกความแตกต่าง ผลการศึกษาสรุปวา่ แบบจาํลองตวัแบบ Altman’s EM-Score Model (4 อตัราส่วนทางการเงิน) 

มีความสามารถในการพยากรณ์สถานะของบริษทัไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 95  และแบบจาํลองท่ีประยุกต์จาก    ตวัแบบ 

Altman’s EM-Score Model (14 อตัราส่วนทางการเงิน) มีความสามารถในการพยากรณ์สถานะของบริษทัไดถู้กตอ้ง 

ร้อยละ 92.5 โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในการพยากรณ์ความลม้เหลวของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยท์ั้งหมด อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี

ของหุน้สามญัต่อหน้ีสินทั้งหมด อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้ 

   

คาํสาํคัญ: การจาํแนกความแตกต่าง, ความล้มเหลวทางการเงิน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Abstract 

This Independent study aims to study the discriminant between the financial failure group and the financial non-

failure group of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The main objective is to study the financial 

ratios to affect the financial failure and the accuracy assessment of prediction 2 models from Altman’s EM-Score 

Model concept. The study uses 14 financial ratios of 80 listed companies in all Industry in the Stock Exchange of 

Thailand in 2010, excluding financials industry and using statistical technique as Discriminant Analysis.          The 

results reveal that the first model, Altman’s EM-Score model with 4 financial ratios can predict the company status 

with 95% accuracy and the other model was applied from Altman’s EM-Score model with 14 financial ratios can 

predict the company status with 92.5% accuracy. The financial ratios are indicative for business failure prediction 

including working capital to total assets ratio, retained earnings to total assets ratio, book value of equity to total 

liabilities ratio, return on equity, net profit margin and debt to equity ratio. 

 

Keywords: discrimination, financial failure, the Stock Exchange of Thailand 

 

1. บทนํา 

 

     ประเทศไทยเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนในหลายปีท่ีผ่านมา ทั้งปัญหา

ทางดา้นเสถียรภาพทางการเมืองซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัธุรกิจในประเทศต่างๆท่ีเขา้มาลงทุนเน่ืองจากนกั

ธุรกิจยงัขาดความเช่ือมัน่ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย อีกทั้งยงัประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจไทยท่ีผ่านมา หากยอ้นกลบัไปเม่ือปีพ.ศ. 2540 ถือไดว้่าเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับการบริหารจดัการ

เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีรุนแรงอยา่งมาก ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 

เกิดวิกฤตการณ์ซบัไพรมใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวิกฤติน้ีส่งผลในดา้นความคล่องตวัของตลาดสินเช่ือทัว่โลก

และระบบธนาคารท่ีปรับตวัลง กระทบต่อความมัน่คงของสถาบนัการเงินทาํให้บริษทัใหญ่ในสหรัฐอเมริกาตอ้ง

ลม้ละลายอีกทั้งลุกลามไปยงัทัว่โลกและส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั นอกจากน้ียงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาติ จากปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทย 

รวมทั้งภาคธุรกิจซ่ึงมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจในฐานะท่ีเป็นหน่วยก่อให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการท่ี

ส่งผลต่อการสร้างงาน การกระจายรายได ้การส่งออก รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ดงันั้นจากเหตุการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจในระดบัมากนอ้ยแตกต่างกนั ซ่ึง

บางธุรกิจไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้เงินทุนไม่เพียงพอจนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและไม่สามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเขา้สู่สภาวะลม้ละลาย เพ่ือเป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้จากปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึน จึง

นาํเคร่ืองมือทางการเงินมาช่วยวิเคราะห์ในรูปของอตัราส่วนทางการเงินในการสร้างแบบจาํลองพยากรณ์ความ

ลม้เหลวทางการเงิน เพ่ือศึกษาว่าอตัราส่วนทางการเงินใดท่ีมีผลต่อความลม้เหลวทางการเงิน อีกทั้งยงัสามารถ

ประเมินแนวโน้มของกิจการว่าจะดาํเนินงานในอนาคตไปในทิศทางใด และเพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยาํของ

แบบจาํลองท่ีสามารถจาํแนกกลุ่มระหว่างบริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินกับกลุ่มบริษทัท่ีไม่
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ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินไดดี้ท่ีสุดโดยเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน และผูบ้ริหารสามารถนาํแบบจาํลองมาใชเ้ป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทัท่ีจะเขา้

ข่ายประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินสามารถวางแผนป้องกนัอยา่งทนัท่วงที 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์, 2542 (อา้งถึงใน เอกสิทธ์ิ เขม้งวด, 2554:7) ความลม้เหลวทางการเงิน (Financial Failure) 

หมายถึง ความลม้เหลวอนัเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลา แบ่งเป็น 1. ความลม้เหลว

ทางเทคนิค (Technical Insolvency) เป็นความลม้เหลวท่ีเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถชาํระหน้ีสินหมุนเวียนท่ีถึง

กาํหนดได ้เรียกว่าขาดสภาพคล่อง  2. ความลม้เหลวสู่การลม้ละลาย (Insolvency in bankruptcy) เป็นความลม้เหลว

ท่ีเกิดจากการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั จนกิจการไม่สามารถชาํระหน้ีได ้สินทรัพยร์วมของกิจการนอ้ยกวา่ยอดรวมหน้ีสิน 

มูลค่าสุทธิของกิจการท่ีแทจ้ริงอยูใ่นสภาพติดลบ เป็นความลม้เหลวท่ีจะนาํไปสู่การลม้ละลาย 

     การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย ์เน่ืองจาก

การเพิกถอนหลกัทรัพยส่์งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและสภาพคล่องของหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ีการเพิกถอนหลกัทรัพยมี์ 2 ลกัษณะ คือ 1.ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งเพิกถอนเกิดจากบริษทัมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม 

เช่น ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ด้กาํหนดไว ้บริษทัจดทะเบียนขาด

คุณสมบติัหรือฝ่าฝืน/ละเลย/ การปฎิบติัตามขอ้กาํหนดอย่างร้ายแรง บริษทัจดทะเบียนชาํระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ      

2.บริษทัประสงคจ์ะขอเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจทั้งน้ีบริษทัตอ้งจดัให้มีการทาํคาํเสนอซ้ือเพ่ือซ้ือ

หุน้คืนจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

     การพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินโดยการวิเคราะห์จาํแนกประเภท (Multiple Discriminant Analysis) 

เทคนิคการวิเคราะห์น้ีจะนาํมาใชเ้ม่ือตอ้งการจะทราบวา่ตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีอยูท่ี่คาดวา่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร

ตาม จะสามารถท่ีจะนาํมาใชแ้บ่งหน่วยวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มยอ่ยของตวัแปรตามไดถู้กตอ้งดีพอ สมการท่ีใชใ้นการ

จาํแนกประเภทมีช่ือเรียกว่า Discriminant Function หรือเรียกว่า สมการจาํแนกประเภท (Classification Function) 

ซ่ึงประกอบดว้ยค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรอิสระ ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นนํ้าหนกัของตวัแปรอิสระแต่ละตวัท่ีใชใ้นการ

จาํแนกกลุ่มนาํมาคูณกบัค่าของตวัแปรของแต่ละหน่วยวิเคราะห์ จะไดค้าดประมาณของกลุ่มของหน่วยวิเคราะห์

นั้นๆ ค่าสูงสุดท่ีไดจ้ะเป็นตวักาํหนดว่าหน่วยวิเคราะห์จะเป็นสมาชิกของกลุ่มได ้โดยAltman (1968) ไดคิ้ดคน้โดย

ตวัแปรอิสระตอ้งคดัเลือกอีกคร้ังเพ่ือกาํหนดตวัแปรท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถใชค้าดการณ์ความเป็นไปไดท่ี้บริษทัจะถูก

ฟ้องลม้ละลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยแบบจาํลองท่ีไดคื้อ 

 

Zi = β1 X1i + β2 X2i ... + βnXni 

โดยกาํหนด 

Z  = กลุ่มลม้เหลวและไม่ลม้เหลวทางการเงิน 

Xi = ตวัแปรอิสระท่ีเราสนใจ (อตัราส่วน Ratio), i = 1 . . . n  

β0= ค่าคงท่ี 

      βi = ค่าสมัประสิทธ์ิ, i = 1 . . . n 
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     ภายหลงั Edward I. Altman ได้พบความลม้เหลวของระบบเครดิตของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) 

สาเหตุอาจเกิดมาจากปัญหาเก่ียวกบันํ้าหนกัของตวัแปรอิสระท่ีใชเ้น่ืองจากขอ้แตกต่างในระบบบญัชีและระบบการ

บริหารงาน จึงไดพ้ฒันาแบบจาํลองข้ึนมาใชก้บัตลาดเกิดใหม่โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ เรียกว่า Emerging Market Score Model หรือ EM - Score Model เป็นสมการเส้นตรงท่ีมีความถูกต้องและ 

เหมาะสมกบัประเทศกาํลงัพฒันา โดยแบบจาํลอง EM - Score Model แสดงไดด้งัน้ี  

Z = 3.25 + 6.56(X1) + 3.26(X2) + 6.72(X3) + 1.05(X4) 

โดยท่ี Z    =  ดชันีวดัความลม้เหลวทางการเงิน  

X1  =  อตัราส่วนระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพยร์วม 

X2  =  อตัราส่วนระหวา่งกาํไรสะสมและสินทรัพยร์วม 

X3  =  อตัราส่วนระหวา่งรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและสินทรัพยร์วม 

X4  =  อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าหุน้ราคาตามบญัชีหารดว้ยหน้ีสินรวม 

     เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์(2551 : 5) เคร่ืองการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเพ่ือวดัและแปลผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงการดาํเนินงานของธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี ช่วยในเร่ืองการประเมินผลการดาํเนินงานของธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ความสาํเร็จมิใช่แต่เพียงการสร้างตวัช้ีวดัทางการเงินไดเ้ท่านั้น ยงัตอ้งสามารถประเมินค่าตวัช้ีวดัได ้พร้อมทั้งอธิบาย

ผลลพัธ์ต่างๆ เหล่านั้นอย่างถูกตอ้งดว้ย ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน ประกอบดว้ย อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 

(Liquidity Ratios) อัตรา ส่วนวัดประสิทธิภา พใ น กา รทํา งา น (Operating Efficiency Ratio) อัตรา ส่วน วัด

ความสามารถในการชาํระหน้ี (Leverage Ratios) และ อตัราส่วนวดัความสามารถการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษา

เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทัท่ี

ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน คดัเลือกจากบริษทัท่ีมีรายช่ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิก

ถอนจํานวน 13 บริษัท และบริษัทท่ีไม่ประสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 จาํนวน 67 บริษทั รวมทั้งหมค 80 บริษทั ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้

กลุ่มธุรกิจการเงิน ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลปีพ.ศ. 2553 ล่วงหนา้ 1 ปีก่อนถูกประกาศรายช่ือบริษทัจดทะเบียน

ท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนในปี 2554 โดยมีตวัแปรอิสระ 14 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อ

สินทรัพยท์ั้งหมด(WCTA) อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(RETA) อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี

ต่อสินทรัพย์ทั้ งหมด(EBITTA) อตัราส่วนมูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามญัต่อหน้ีสินทั้ งหมด(BETL) อตัราส่วน

ยอดขายต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(NSTA) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์ROA) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(ROE) 

อตัรากาํไรสุทธิ(NINS) อตัราเงินทุนหมุนเวียน(CACL) อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั(QACL) อตัราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยถ์าวร(NSFA) อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้(NSAR) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้

(TLTE) และอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย(EBITINT) โดยรวบรวมมาจากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SETSMART) วิธีการศึกษาใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์การจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis)  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีนาํอตัราส่วนทางการเงินจากแบบจาํลอง Altman’s EM-Score Model ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(WCTA) อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(RETA) อตัราส่วนกาํไรก่อน

ดอกเบ้ียและภาษีต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(EBITTA) และอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามญัต่อหน้ีสินทั้งหมด

(BETL) นาํไปทดสอบความแม่นยาํในการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน โดยใชต้ารางไขวแ้สดงร้อยละของ

ความถูกต้อง สําหรับแบบจําลองการประยุกต์ Altman’s EM-Score Model ได้เพ่ิมอัตราส่วนทางการเงิน 10 

อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนยอดขายต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(NSTA) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์ROA) อตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(ROE) อตัรากาํไรสุทธิ(NINS) อตัราเงินทุนหมุนเวียน(CACL) อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั

(QACL) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร(NSFA) อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้(NSAR) อตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(TLTE) และอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย(EBITINT) รวม 14 ตวัแปรอิสระ

ซ่ึงมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) มีการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการใชวิ้ธีท่ีป้องกนัการเกิด

ปัญหาการท่ีตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัสูง (Multicollinearity) และทั้ง 2 แบบจาํลองไดใ้ชเ้ทคนิคทางสถิติ คือ เทคนิค

การวิเคราะห์การจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) ระหว่าง 2 กลุ่ม และนํามาเปรียบเทียบแต่ละ

แบบจาํลอง ท่ีทาํใหต้วัแปรสามารถอธิบายการจาํแนกความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

 

แบบจําลอง ตวัแปรอสิระทั้งหมด 

ในการศึกษา 

ตวัแปรอสิระที่นําไป

สร้างสมการ 

ตวัแปรอสิระที่ระดบั

นัยสําคัญทางสถิติ 

Altman’s EM-Score 

Model 

WCTA 

RETA 

EBITTA 

BETL 

WCTA 

RETA 

EBITTA 

BETL 

WCTA ** 

RETA ** 

BETL ** 

ประยกุต ์Altman’s EM-

Score Model 

WCTA           NINS 

RETA            CACL 

EBITTA        QACL 

BETL            NSFA 

NSTA            NSAR 

ROA              TLTE 

ROE              EBITINT 

WCTA         NINS 

RETA          QACL 

BETL           NSFA 

NSTA           NSAR 

ROE             TLTE 

EBITINT 

 

WCTA ** 

RETA ** 

BETL ** 

ROE * 

NINS * 

TLTE ** 

หมายเหตุ 

 *  หมายถึง ตวัแปรท่ีมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  

 **  หมายถึง ตวัแปรท่ีมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01  
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เกณฑ์ 
แบบจําลอง 

Altman’s EM-Score Model ประยกุต ์Altman’s EM-Score Model 

ไม่ลม้เหลวทางการเงิน Z > 0.411 Z > 0.485 

มีแนวโนม้ทั้งสองกลุ่ม -2.121 < Z < 0.411 -2.500 < Z <  0.485 

ลม้เหลวทางการเงิน Z < -2.121 Z < -2.500 

คะแนนจุดตดั -1.7092 -2.0153 

 

     ผลการศึกษาของตวัแปรอิสระ 4 อตัราส่วนทางการเงิน ของตวัแบบ Altman’s EM-Score Model ในการจาํแนก

ความแตกต่างของกลุ่มบริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน และบริษทัท่ีไม่ประสบความลม้เหลวทาง

การเงิน สามารถสร้างสมการในการจาํแนกกลุ่มไดด้งัน้ี 

Z = -0.354 + 1.624(WCTA) + 1.050(RETA) + 0.152(BETL) 

     การคาํนวณเกณฑใ์นการพิจารณาการจาํแนกความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม คือหากค่า Z มากกว่า 0.411 พยากรณ์

ไดว้่าเป็นบริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน ค่า Z น้อยกว่า -2.121 พยากรณ์ไดว้่าเป็นบริษทัท่ี

ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน และหากมีค่า Z  ระหว่าง -2.121 ถึง 0.411 พยากรณ์ไดว้่าอาจจะเป็นบริษทั

ท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินหรือบริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน โดยสมการ

จาํแนกกลุ่มขา้งตน้มีความสามารถในการพยากรณ์สถานภาพทางการเงินของกลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีประสบปัญหาความ

ลม้เหลวทางการเงินไดถู้กตอ้งร้อยละ100 และกลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินไดถู้กตอ้ง

ร้อยละ69.2 พบว่าทาํนายกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ตรงกบัสถานภาพจริงของกลุ่มบริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทาง

การเงิน (Type I Error) เท่ากบัร้อยละ30.8 ดงันั้นสรุปไดว้่าแบบจาํลอง Altman’s EM-Score Model มีความแม่นยาํ

โดยรวมเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ95 

 

     ผลการศึกษาของตวัแปรอิสระ 14 อตัราส่วนทางการเงินของการประยกุตต์วัแบบ Altman’s EM-Score Model ใน

การจาํแนกความแตกต่างของกลุ่มบริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน และบริษทัท่ีไม่ประสบความ

ลม้เหลวทางการเงิน สามารถสร้างสมการในการจาํแนกกลุ่มไดด้งัน้ี 

Z = 0.019 + 1.612(WCTA) + 0.988(RETA) + 0.068(BETL) + 0.001(ROE) + 0.000(NINS) - 0.079(TLTE) 

     การคาํนวณเกณฑใ์นการพิจารณาการจาํแนกความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม คือหากค่า Z มากกว่า 0.485 พยากรณ์

ไดว้่าเป็นบริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน ค่า Z  นอ้ยกว่า -2.500 พยากรณ์ไดว้่าเป็นบริษทัท่ี

ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน และหากมีค่า Z ระหวา่ง -2.500 ถึง 0.485 พยากรณ์ไดว้า่อาจจะเป็นบริษทัท่ี

ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินหรือบริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน โดยสมการจาํแนก

กลุ่มขา้งตน้มีความสามารถในการพยากรณ์สถานภาพทางการเงินของกลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลว

ทางการเงินไดถู้กตอ้งร้อยละ100 และกลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงินไดถู้กตอ้งร้อยละ 

53.8 พบว่าทาํนายกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ตรงกบัสถานภาพจริงของกลุ่มบริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน 
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(Type I Error) เท่ากบัร้อยละ46.2 ดงันั้นสรุปไดว้่าแบบจาํลองประยุกต ์Altman’s EM-Score Model มีความแม่นยาํ

โดยรวมเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ92.5 

        ทางผูศึ้กษาไดน้าํสมการทั้ง 2 แบบจาํลองมาทดสอบกบับริษทัท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มตวัอย่าง (Out of Sample) โดย

คดัเลือกบริษทัท่ีประสบความลม้เหลวทางการเงินจากรายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนท่ีตลาด

หลกัทรัพยป์ระกาศรายช่ือ ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 โดยมีรายช่ือบริษทัท่ีประกาศเขา้ NC ระยะท่ี 1 ช่วงปี 2555 – 

2559 จาํนวน 9 บริษทั และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างของบริษทัท่ีไม่ประสบความลม้เหลวทางการเงินแบบจบัคู่ (Paired 

Sample Design) โดยควบคุมใหข้นาดสินทรัพยเ์ฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดและเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

จาํนวน 9 บริษทั โดยนาํอตัราส่วนทางการเงินมาแทนค่าสมการของแต่ละแบบจาํลอง และวิเคราะห์ความแม่นยาํ

ของแบบจาํลองโดยใชค้ะแนนจุดตดั (Cutting Score) 

 

 
แบบจําลอง Altman’s EM-Score Model 

 
แบบจําลอง ประยุกต์ Altman’s EM-Score Model 

        จากกราฟขา้งตน้ทางผูศึ้กษาไดน้าํอตัราส่วนทางการเงินของทั้ง 9 บริษทัท่ีประสบความลม้เหลวทางการเงิน

(เส้นประ) มาแทนค่าในสมการเพ่ือหาค่า Z ทดสอบในช่วงปี 2553-2558 ก่อนการประกาศ NC ระยะท่ี 1 โดยผล

การศึกษาท่ีไดมี้จาํนวน 5 บริษทั จากทั้งหมด 9 บริษทั ท่ีมีค่า Z ตํ่ากวา่คะแนนจุดตดั (Cutting Score) ซ่ึงแสดงวา่เป็น

บริษทัประสบความลม้เหลวทางการเงินและเป็นไปตามสถานะจริงของกลุ่มตวัอย่าง แต่อย่างไรก็ตามสาํหรับอีก 4 
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บริษทัจะเห็นไดว้่าค่า Z มีแนวโน้มท่ีด่ิงตวัลงเขา้หาคะแนนจุดตดั (Cutting Score) และอีก 9 บริษทัท่ีไม่ประสบ

ความลม้เหลวทางการเงินมีค่า Z สูงกว่าคะแนนจุดตัด (Cutting Score) ซ่ึงแสดงว่าเป็นบริษทัไม่ประสบความ

ลม้เหลวทางการเงินและเป็นไปตามสถานะจริงของกลุ่มตัวอย่าง ข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าบริษทั จี สตีล จาํกัด 

(มหาชน) (GSTEL) มีแนวโน้มด่ิงลงเขา้ใกลค้ะแนนจุดตดั (Cutting Score) ซ่ึงตรงน้ีสามารถเป็นสัญญาณเตือน

ใหแ้ก่บริษทัฯไดเ้ช่นกนั 

 

อภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาพบว่าแบบจาํลองการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน Altman’s EM-Score Model สามารถ

เป็นแบบจาํลองท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีความแม่นยาํสูงถึงร้อยละ95 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลงานวิจยัของเอกสิทธ์ิ เขม้งวด (2554) ท่ีใชต้วัแบบของ Altman’s EM-Score Model กบับริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 60 บริษทัในช่วงปีพ.ศ.2542-2552 ใหผ้ลความแม่นยาํ    ร้อย

ละ95 ซ่ึงผลการพยากรณ์มีความแม่นยาํใกลเ้คียงกบังานวิจยัท่ีผ่านมาเน่ืองจากคาํนวณจากขอ้มูลล่วงหนา้ 1 ปีก่อน

บริษทัจะประสบความลม้เหลวทางการเงินเป็นไปตามการศึกษาของนักวิจยัของ Altman ไดท้ดสอบไวเ้พ่ือเป็น

แบบจาํลองท่ียอมรับ  

     อตัราส่วนทางการเงินเป็นตวัแปรอิสระของแบบจาํลอง Altman’s EM-Score Model ท่ีนาํเขา้สู่แบบจาํลองและ

พบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีตวับ่งช้ีความลม้เหลวทางการเงินไดดี้สาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยประกอบดว้ย 1.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(WCTA) แสดงถึงสภาพคล่องของ

การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินของธุรกิจ โดยใหค้วามสาํคญักบัเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงคาํนวณไดจ้ากผลต่างระหว่าง

สินทรัพยห์มุนเวียนซ่ึงเป็นแหล่งใชไ้ปของเงินทุนระยะสั้นกบัหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุนระยะ

สั้น จากนั้นจึงนาํเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม เป็นเงินท่ีกิจการตอ้งมีสาํรองไวใ้ชห้มุนเวียนหากอตัราส่วนน้ีมีค่าสูง 

หมายความว่ากิจการมีสภาพคล่อง และในทางตรงกนัขา้มหากอตัราส่วนน้ีมีค่าตํ่าก็จะขาดสภาพคล่องมีโอกาสเกิด

ปัญหาทางการเงินสูง 2.อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(RETA) แสดงถึงการวดัความสามารถในการ

สะสมกาํไรตลอดช่วงเวลาท่ีประกอบธุรกิจมาตั้งแต่อดีตวา่มีมากนอ้ยเพียงใดเหมาะสมครอบคลุมกบัสินทรัพยท่ี์เป็น

แหล่งใชไ้ปของเงินทุนหรือไม่ และ 3.อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุน้สามญัต่อหน้ีสินทั้งหมด(BETL) ซ่ึงแสดงถึง

การวดัระดบัการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายในและเทียบกบัการพ่ึงพาจากแหล่งเงินทุนภายนอกอนัเป็นภาระผูกพนัท่ี

ธุรกิจตอ้งชาํระคืน 

     สําหรับแบบจาํลองท่ีผูวิ้จัยประยุกต์จากตัวแบบ Altman’s EM-Score Model โดยมีอตัราส่วนทางการเงิน 14 

อตัราส่วนเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของประเทศไทยท่ีหลากหลาย โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

จาํแนกความแตกต่าง กล่าวคือแบบจาํลองน้ีสามารถพยากรณ์ความแม่นยาํสูงถึงร้อยละ92.5 เม่ือเทียบกบัผลงานวิจยั

ของไพรินทร์ ชลไพศาล ซ่ึงกาํหนดตวัแปรอิสระจากอตัราส่วนทางการเงิน 15 อตัราส่วน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์คือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวนรวม 405 บริษทั ระหว่างปี 2554-2556 

ซ่ึงใหผ้ลความแม่นยาํร้อยละ95.1 โดยผลการพยากรณ์แบบจาํลองประยกุตมี์ความแม่นยาํนอ้ยกว่างานวิจยัท่ีผ่านมา

เน่ืองจากการใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั และจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยกวา่งานวิจยัเดิม 
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     อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวแปรอิสระของแบบจําลองประยุกต์ Altman’s EM-Score Model ท่ีนํา เข้าสู่

แบบจาํลองและพบวา่อตัรส่วนทางการเงินท่ีตวับ่งช้ีความลม้เหลวทางการเงินไดดี้สาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกอบดว้ย 1.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(WCTA) 2.อตัราส่วน

กาํไรสะสมต่อสินทรัพยท์ั้งหมด(RETA) 3.อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีของหุน้สามญัต่อหน้ีสินทั้งหมด(BETL) ทั้ง 3 

อตัราส่วนไดอ้ธิบายความสาํคญัไวแ้ลว้ขา้งตน้ 4.อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) แสดงถึงผลตอบแทนของบริษทั

ทาํไดเ้ม่ือเทียบกบัเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งทุนไป หากมีค่าสูงจะสะทอ้นถึงบริษทัมีการบริหารงานท่ีดีอีกทั้งยงัสร้างความ

มัง่คัง่ของผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 5.อตัรากาํไรสุทธิ(NINS) แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัใน

การทาํกาํไร หลงัจากหกัตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีเงินไดท้ั้งหมด หากบริษทัยงัมีกาํไรสุทธิท่ี

ตํ่าเกินไปแสดงว่าบริษทัอาจตอ้งปรับปรุงการบริหารโดยการหาวิธีลดตน้ทุนการผลิต จดัการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนสูง

โดยไม่สมัพนัธ์กบัยอดขาย และ 6.อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(TLTE) ใชว้ดัขนาดของเงินกูย้ืมท่ีธุรกิจ

ไดจ้ดัหาซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริหารของธุรกิจทราบว่ามีสัดส่วนของการก่อหน้ีสินมากเกินไปหรือไม่ สะทอ้นว่าสินทรัพย์

ของกิจการถา้มาจากการกูย้ืมย่อมมีโอกาสสูงท่ีไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียไดซ่ึ้งต่างกบัผูถื้อหุ้นหากกิจการขาดทุน

อาจจะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงก็จะสะทอ้นภาระผูกพนั

ทางการเงินตามมา และเป็นท่ีมาของความอ่อนแอของบริษทั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดสามารถสรุปไดว้่าแบบจาํลอง Altman’s EM-Score Model อตัราส่วน

ทางการเงิน 4 อตัราส่วน เป็นแบบจาํลองท่ีมีความแม่นยาํมากกว่าแบบจาํลองท่ีประยุกตจ์ากตวัแบบ Altman’s EM-

Score Model อตัราส่วนทางการเงิน 14 อตัราส่วน มีความแม่นยาํท่ีร้อยละ 95 และไม่ควรละเลยท่ีจะพิจารณา

อตัราส่วนท่ีเป็นตวับ่งช้ีซ่ึงมีผลต่อการความลม้เหลวทางการเงินในแต่ละแบบจาํลอง โดยเฉพาะอตัราส่วนกาํไร

สะสมต่อสินทรัพยท์ั้งหมดซ่ึงเป็นการสะสมกาํไรใหก้บับริษทั หากมีค่าน้ีสูงบริษทัสามารถนาํเงินส่วนน้ีไปจดัสรร

การลงทุนเพ่ือขยายกิจการ ก่อใหเ้กิดรายไดส่้งผลต่อกาํไร หรือนาํไปปรับโครงสร้างของกิจการต่อไปได ้และจาก

การท่ีผูศึ้กษาไดน้าํสมการจาก 2 แบบจาํลองไปทดสอบหาค่า Z ของบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา

โดยเป็นขอ้มูลจากรายช่ือบริษทัท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนตามการประกาศ NC ระยะท่ี 1 ช่วงปี 2555-2559 ในส่วนของ

บริษทัท่ีไม่ประสบความลม้เหลวทางการเงินมีความแม่นยาํจากค่า Z ท่ีไดจ้ากสมการกบัสถานะจริงถูกตอ้งทั้งหมด 9 

บริษทั แต่สาํหรับบริษทัท่ีประสบความลม้เหลวทางการเงินมีความแม่นยาํเพียง 5 บริษทั โดยจากภาพรวมแลว้การ

พยากรณ์ของทั้ง 2 แบบจาํลองค่อนขา้งดีในระดบัหน่ึงแต่ยงัตอ้งหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ค่าสัมประสิทธ์ิมีความ

แม่นยาํมากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.  เพ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน โดยทาํการศึกษาให้ครอบคลุมถึงบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
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2. พิจารณาตวัแปรอิสระท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมข้ึน เช่น ประเภทของผูส้อบบญัชี ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชี 

การงดจ่ายเงินปันผล ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ขอ้มูลท่ีนาํมาพิจารณามีความครบถว้นสมบูรณ์

มากยิ่งข้ึน 

3. การศึกษาเพ่ือพฒันาตวัแบบท่ีใชพ้ยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินของธุรกิจควรมีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มธุรกิจ

มากข้ึน เพราะทาํให้ตัวแบบท่ีได้มีความเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจมากข้ึน ดังนั้นการศึกษาในอนาคตอาจเน้น

การศึกษาในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมโดยใชข้อ้มูลทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจนั้นๆ 

4. ขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํการวิเคราะห์ความลม้เหลวทางการเงินวิเคราะห์ขอ้มูลล่วงหน้า 1ปี 2 ปี และ 3ปี เพ่ือ

ทดสอบความแม่นยาํของการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินเพ่ือเป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า 

อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยั อพาร์ทเมนท์

รายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อาย ุ21 ปีข้ึนไป จาํนวน 200 คนโดย

มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1.เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้้องเช่าของกลุ่มคนวยั

ทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม

คนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยใชรู้ปแบบการ

ดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผล

การศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้3 กลุ่ม  

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, คนวัยทาํงาน, อพาร์ทเมนท์รายเดือน, รูปแบบการดาํเนินชีวิต, พฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 

Abstract 

This research is to study Segmentation of working people who rent apartments monthly in Tumbon Pak-Num 

Amphoe Mueang Krabi province by using the lifestyle and the behavior of the apartment. The objectives of this 

research are (1) to study the lifestyle and the behavior of the working people who rent apartments monthly in 

Tumbon Pak-Num Amphoe Mueang Krabi province (2) to study the Segmentation of working people who rent 

apartments monthly in Tumbon Pak-Num Amphoe Mueang Krabi province by using the lifestyle and the behavior 

of the apartment. The samplings of the research were 200 samples. The questionnaires were used to collect data 

consisting of 3 sections: general demographic; the lifestyle; and consumer behavior. The results showed that 

consumers could be grouped into three groups:  

Keywords: segmentation, working people, Apartment, Lifestyle, consumer behavior 
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1. บทนํา 

 

 จงัหวดักระบ่ี เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียวในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ มีแหล่ง ท่องเท่ียว

ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และสุขภาพ ซ่ึง

สามารถบ่งบอกถึงความน่าสนใจในการลงทุน ประกอบกบัภาวการณ์ท่องเท่ียวในปี 2558 ท่ีมีนักท่องเท่ียวดิน

ทางเขา้มายงัจงัหวดักระบ่ี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.05 จากปี 57 ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากจีน มาเลเซีย สวีเดน รัสเซีย 

และฟินแลนด ์(ขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้ จงัหวดักระบ่ี ประจาํปี 2558) ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมหลายอยา่งขยายฐานการ

ลงทุนมายงัจงัหวดักระบ่ี  

 จากการขยายตวัดา้นการลงทุนทั้งทางเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียว ทาํใหผู้ป้ระกอบการ มีการจา้งแรงงาน

เขา้มาทาํงานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจ ส่งผลทาํใหค้วามตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึน โดย

รูปแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีไดรั้บความนิยมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบในการดาํเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัมากท่ีสุดอีก

รูปแบบหน่ึงกคื็อ อพาร์ทเมนท ์ 

จากการสํารวจ อพาร์ทเมนท์เช่าในตวัเมือง จงัหวดักระบ่ี พบว่า อพาร์ทเมนท์เช่า ส่วนใหญ่มีลกัษณะ

ห้องพกัท่ีเหมือนกนั คือ หอ้งพกั ประกอบไปดว้ยส่วนของห้องนอน ห้องนํ้ า หรือบางท่ีอาจจะมีส่วนของระเบียง  

หอ้งเช่ามีทั้งในรูปแบบพดัลมและห้องแอร์  ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมกัจะมีเหมือนๆกนั คือ ภายใน

ห้องจะประกอบไปดว้ย  เตียงนอน ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง เคร่ืองปรับอากาศ  แต่จากการสํารวจยงัไม่พบอพาร์

ทเมนทท่ี์มีรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์ก็คือ อพาร์ทเมนท ์ท่ีมีการเพ่ิมในส่วนของบริการพิเศษอ่ืนๆ คลา้ยกบัการ

ใหบ้ริการของโรงแรม เช่น มีสระว่ายนํ้า หอ้งฟิตเนส มีทีจอดรถและส่ิงอาํนวยความสะดวกสบาย   เป็นตน้ จึงเป็น

ทาํใหผู้วิ้จยัมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดท่ีน่าลงทุน แต่เน่ืองจากธุรกิจอพาร์ทเมนท ์เป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง 

ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีการทาํการศึกษาการตลาดท่ีดี  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาเบ้ือง ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนท์ราย

เดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยใชรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่า  ซ่ึง

คาดวา่ผลขอ้มูลการทาํวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ รวมถึง

สามารถออกแบบหอ้งพกัอพาร์ทเมนทใ์หต้รงตามลกัษณะของของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่าของกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์

ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

 2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง 

จงัหวดักระบ่ี โดยใชรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่า 

 

 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

 1. จากผลขอ้มูลการวิจยัทาํใหส้ามารถทราบถึงลกัษณะรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่า

ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดั
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กระบ่ี และสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะของแต่ละกลุ่มได ้

 2. จากผลขอ้มูลการวิจยัทาํใหส้ามารถนาํไปออกแบบรูปแบบหรือลกัษณะของ        อพาร์ทเมนท ์ใหต้รงตาม

ลกัษณะของของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวติ 

 รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช ้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม 

(Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) (Kotler, 2000)  

 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะได ้รับอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัดา้นจิตวิทยา (เช่น 

แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยม และการเรียนรู้ ) และปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (เช่นครอบครัว ชนชนัทางสังคม 

และวฒันธรรม) วิถีชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันน้ี จะมีผลทาํให้ พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล

แตกต่างกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิต จะไม่คงท่ี แต่จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้น

สงัคมและวฒันธรรม 

 สําหรับวิธีการใชว้ดัและการแบ่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ก็คือ การแบ่งกลุ่มโดยการใช้

คาํถามเก่ียวกบัการทาํกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หรือท่ีเรียกวา่ AIO  

 วิธีการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต แบบ AIO คือ วิธีการท่ีมุ่งคน้หาว่าผูบ้ริโภคกระทาํกิจกรรมอะไร มี

ความสนใจเร่ืองอะไร และมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างไร ดงันั้น แบบสํารวจ AIO จึงประกอบดว้ยขอ้

คาํถามต่างๆ ท่ีมุ่ง 3 ประเดน็หลกัดงัน้ี 

 1. คาํถามเก่ียวกบักิจกรรม (Activities Questions : A) จะเป็นคาํถามเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเปิดเผยออกมาในส่ิงท่ี

เขาทาํ ส่ิงท่ีเขาซ้ือ และการใชเ้วลาของเขามีวิธีการใชอ้ยา่งไร 

 2. คาํถามเก่ียวกบัความสนใจ (Interest Questions : I) จะเป็นคาํถามท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นความชอบ และการจดั

ความสาํคญัก่อนหลงัของผูบ้ริโภค 

 3. คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็น (Opinion Questions : O) จะเป็นคาํถามทีมุ่งเนน้ทางดา้นทศันะ ความคิด และ

ความรู้สึก ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัโลก ทอ้งถ่ิน ศีลธรรม เศรษฐกิจ และกิจกรรมงานสงัคมต่างๆ 

คาํตอบของผูบ้ริโภคจะถูกนาํมาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ เพ่ือจาํแนกผูบ้ริโภคออกเป็นนกลุ่มๆ 

Reimer (1995) ไดจ้าํแนกวิถีชีวิตของบุคคลไว ้5 แบบ ดงัน้ี  

1. แบบมุ่งเนน้วฒันธรรม (Cultural Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเนน้กิจกรรม ความสนใจ และการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมหรือประเพณีทางสังคม เช่น การชมการแสดงทางวฒันธรรม การชม

นิทรรศการศิลปะ 

2. แบบมุ่งเนน้สังคม (Societal Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเนน้กิจกรรม ความสนใจ และการแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงรอบตวั เช่น การเมือง สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม  
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3. แบบมุ่งเน้นความบนัเทิง (Entertainment Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ 

และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความบนัเทิงและความพอใจของตนเอง เช่น การชมภาพยนตร์ การซ้ือสินคา้เพ่ือ

ตอบสนองความพอใจส่วนตวั  

4. แบบมุ่งเนน้บา้นและครอบครัว (Home and family Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีม่งเนน้กิจกรรม ความ

สนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับา้นและครอบครัวของตนเอง เช่น การทาํกิจกรรมกนัในครอบครัว  

5. แบบมุ่งเนน้กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้ (Sport an outdoor Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเนน้กิจกรรม 

ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีสุขภาพ ท่ีแขง็แรง เช่น การเล่นกีฬา การทาํกิจกรรมกลางแจง้ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคไวว้า่ เป็น

พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่า จะเป็นการเสาะหา ซ้ือใช ้ประเมินผล หรือ การบริโภคผลิตภณัฑบ์ริการและ

แนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาํลงัเพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ือ

อะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน  

แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้

และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ

ดงักล่าว  

แนวคิดการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyze consumer behavior) 

 เป็นการคน้หาเก่ียวกับพฤติกรรมซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการและ

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงจะมีคาํถามท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงจาก

คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีจะทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจ

กลุ่มเป้าหมาย ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งทางการ

ตลาด 

การตดัสินใจขายสินคา้ในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดผูข้ายต่อ หรือตลาด

รัฐบาลจะตอ้งระลึกไวว้่าโดยทัว่ไปบริษทัไม่สามารถบริการลูกคา้ในทุกตลาดได ้เน่ืองจากลูกคา้มีจาํนวนมากท่ีอยู่

กระจดักระจายและมีลกัษณะความตอ้งการในการซ้ือและวิธีการปฏิบติัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากบริษทัจะ

แข่งขนัเฉพาะตลาดท่ีบริษทัชาํนาญ ในกรณีน้ีบริษทัตอ้งพิจารณา 3 ประการ คือ  

ประการแรก การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการกาํหนดส่วนของตลาดสาํหรับสินคา้ชนิดใดชนิด

หน่ึงออกเป็นตลาดยอ่ยท่ีแตกต่างกนั เพ่ือกาํหนดคุณสมบติัแต่ละส่วนตลาดท่ีจะไดว้างแผนและใชค้วามพยายามทาง

การตลาดไดเ้หมาะสม 
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ประการที่สอง การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) ซ่ึงเป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วน

ตลาด หรือหลายส่วนเป็นเป้าหมาย 

ประการที่สาม เป็นการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market positioning) เป็นการกาํหนดและส่ือสาร

ผลประโยชนซ่ึ์งแตกต่างท่ีสาํคญัในตลาด 

เคร่ืองมือ 3 ประการน้ีเราเรียกวา่ STP marketing ซ่ึงคาํวา่ STP ยอ่มาจาก Segmenting, Targeting และPositioning 

 

2.4 ปัจจยัที่ทําให้ธุรกจิอพาร์ทเมนท์ประสบความสําเร็จและสาเหตุที่ทําให้ผู้เช่าย้ายไปเช่าห้องพกัที่ใหม่ 

ธุรกจิอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจะประสบความสําเร็จได้ด้วยด ีต้องประกอบด้วยปัจจยัดงัต่อไปนี(้สุวรรณ, 2556)  

1. มีแหล่งเงินทุนของตนเอง ตอ้งมีทุนของตวัเองอยา่งนอ้ย 40% ของเงินลงทุนรวม 

2. มีทาํเลท่ีตั้งดีอยูใ่นแหล่งธุรกิจ แหล่งชุมชน หรือเป็นแหล่งอพาร์ทเมนทใ์หเ้ช่าจาํนวนมาก และเดินทางไดส้ะดวก

รวดเร็ว 

3. มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีสาํหรับผูเ้ช่าพกัเช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา จดัระบบเขา้-

ออกดว้ยบตัรรหสัผา่น (Key Card) เป็นตน้ 

4. มีระบบรักษาความสะอาดโดยการจดัใหมี้พนกังานทาํความสะอาด ดูแลรักษาความเรียบร้อยทั้งบริเวณภายในและ

ภายนอกอพาร์ทเมนท ์รวมถึงมีระบบขจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ 

5. อตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมกบัหอ้งพกัและทาํเลท่ีตั้งผูเ้ช่าบางรายจะใหค้วามสาํคญัเร่ืองราคารองลงมาจากเร่ือง

ทาํเลท่ีตั้ง การตั้งราคาท่ีเหมาะสมจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถแข่งขนัได ้

6. ปรับปรุงอาคารใหมี้ความใหม่อยูเ่สมอเพราะนอกจากจะสร้างความสวยงามน่าพกัอาศยัใหก้บัอพาร์ทเมนทใ์หเ้ช่า

แลว้ ยงัช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้ช่ารายเดิมและสร้างความประทบัใจแก่ผูเ้ช่ารายใหม่ท่ีกาํลงัมองหาอพาร์

ทเมนทใ์หเ้ช่า 

7. ใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ผูเ้ช่าโดยเฉพาะการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชาํรุดและเสียหายเช่น ฝักบวั หลอดไฟ ลิฟต ์เป็นตน้ 

8. มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส และใหบ้ริการกบัผูเ้ช่าทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 

9. มีสภาพหอ้งพกัท่ีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองขนาดของหอ้งพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก และการระบายอากาศท่ีดี

ภายในหอ้งพกั 

10. สภาพแวดลอ้มบริเวณอพาร์ทเมนท์โดยรอบมีความร่มร่ืนสวยงาม เงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวนทั้งจาก

ภายนอกและภายในอพาร์ทเมนทใ์หเ้ช่า 

สาเหตุที่ทําให้ผู้เช่าย้ายไปเช่าห้องพกัที่ใหม่ 

การท่ีผูเ้ช่ายา้ยไปเช่าอพาร์ทเมนทท่ี์ใหม่ ส่วนใหญ่จะมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี (พิราพร, 2544) 

1. อพาร์ทเมนทท่ี์ใหม่มี ราคาหอ้งพกัท่ีถูกวา่ อพาร์ทเมนทท่ี์เดิม 

2. อพาร์ทเมนทท่ี์ใหม่มี ทาํเลท่ีตั้งและการคมนาคมสะดวกกวา่ 

3. อพาร์ทเมนทท่ี์ใหม่มี ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกัดีกวา่ อพาร์ทเมนทท่ี์เดิม 

4. อพาร์ทเมนทท่ี์ใหม่มี การตกแต่ง และมีรูปแบบอาคารท่ีสวยงาม ทนัสมยั 

5. อพาร์ทเมนทท่ี์เดิมมี สภาพแวดลอ้มไม่ดีเส่ือมโทรม หรือแออดัมากเกินไป 
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6. อพาร์ทเมนท์ท่ีเดิม บริการไม่ดีเช่น ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ อพาร์ทเมนท์ความสุภาพของพนักงานท่ี

ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

7. อพาร์ทเมนทท่ี์เดิมไม่มี ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี 

8. อพาร์ทเมนทท่ี์เดิมมีปัญหาเร่ือง เสียงดงัรบกวน 

9. ผูเ้ช่ายา้ย สถานศึกษาหรือยา้ยท่ีทาํงานใหม่ 

 

2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

อศัวิน ยิ่งภิญโญ (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการเลือกท่ีพกัอาศยัประเภท อพาร์ทเมน้ทข์องพนกังาน

ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีผลในการเลือก

ท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมนท ์ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างท่ี

ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานและพกัอาศยั อพาร์ทเมนท์ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จาํนวน 400 

ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง

ใช ้Independent t-test กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสองกลุ่มการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใช ้One Way ANOVA กบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม หากพบความแตกต่างเป็นรายคู่ ใช ้LSD 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 30 ปี มีสถานภาพสมรส จบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มีภูมิลาํเนาอยูเ่ขตภาคกลาง เคยยา้ยท่ีพกั

อาศยั 1 คร้ังในรอบ 1 ปี โดยมีระยะเวลาการพกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทป์ระมาณ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี ลกัษณะของท่ีพกั

อาศยัคือ การเช่าอพาร์ทเมน้ท ์โดยมีผูร่้วมพกัอาศยั 2 คน สาํหรับปัจจยัในการเลือกพกัอาศยัโดยรวมใหค้วามสาํคญั

ในดา้นกายภาพทัว่ไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคคลและดา้นการบริการ ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดร้วมต่อเดือน ภูมิลาํเนาจาํนวนคร้ังในการยา้ยท่ีพกัอาศยั จาํนวนผู ้

พกัอาศยัร่วมกนั แตกต่างกนั เป็นปัจจยัสําคญัในการเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ท์ ส่วนระยะเวลาการพกั

อาศยัท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัในการเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ท ์ไม่แตกต่างกนั 

3. วธีิการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ประชากรคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยั อพาร์

ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อาย ุ21 ปีข้ึนไป จาํนวน 836 

คน โดยไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) มีความคลาด

เคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% จากการเปิดตารางได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 260 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลา ผูวิ้จยัจึงทาํการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง 200 คน  มีผลใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น ±6.05% ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอย่างน้ีไดผ้่านเง่ือนไข

ในกาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ มีแผนจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 10 กลุ่มยอ่ยๆ และกลุ่มยอ่ยท่ีเลก็ท่ีสุด

จะกาํหนดใหมี้กลุ่มตวัอย่างอยู่อย่างนอ้ย 20 คน และเม่ือนาํจาํนวนตวัอย่างของกลุ่มย่อยท่ีเลก็ท่ีสุดมาคูณกบัจาํนวน

กลุ่มท่ีตอ้งการแลว้จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีเลือกใชจ้าํนวน 200 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ซ่ึงอาศัยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามประเมิน

ลกัษณะพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของคนวยัทาํงานท่ีพกัอาศยัอยู่ในอพาร์ทเมน้ท์รายเดือนในเขตตาํบล

ปากนํ้า จงัหวดักระบ่ี เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire) มีคาํถามทั้งหมด 19 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของคนวยัทาํงานท่ีพกั

อาศยัอยูใ่นอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า จงัหวดักระบ่ี โดยมีคาํถามทั้งหมด 15 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า ซ่ึงจะเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของคนวยัทาํงานท่ีพกั

อาศยัอยูใ่นอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า จงัหวดักระบ่ี โดยมีคาํถามทั้งหมด 33 ขอ้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัวิธีการเลือกสุ่มตวัอย่าง โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างอพาร์ทเมนท ์6 แห่งท่ี

อยู่ในระยะรัศมี 400 เมตรจากตาํแหน่งท่ีตั้งของท่ีดินท่ีตอ้งการสร้างอพาร์ทเมนท์ และเลือกกลุ่มตวัอย่างอพาร์

ทเมนท ์4 แห่ง จากกลุ่มอพาร์ทเมนทท่ี์อยู่ไกลกว่ารัศมี 1 กิโลเมตรจากตาํแหน่งท่ีตั้งของท่ีดินท่ีตอ้งการสร้างอพาร์

ทเมนท ์จะเก็บแบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด 200 คนจากสถานประกอบการอพาร์ทเมนท์ 10 แห่ง ซ่ึงเป็น

ตวัแทนในการเกบ็ขอ้มูล โดยจะทาํการเกบ็ในจาํนวนเท่าๆ กนั จาํนวนท่ีละ 20 ชุด 

การวิเคราะห์ผลข้อมูล เม่ือไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งถึงความสมบูรณ์ของขอ้มูล

เรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นจึงจะทาํการให้คะแนนและลงรหัส (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล

โดยการใช้โปรแกรมทางสถิติท่ีเหมาะสมเคร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งส่วนตลาดดว้ยเคร่ืองมือ Cluster 

Analysis และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขอ้มูลส่วนบุคคล และรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่าของ

ผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนตลาด โดยการแจกแจงความถ่ีแบบ 2 One Way ANOVA ทาง (Crosstabs) และChi-square  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.50 อายุระหว่าง 21-25 ปี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 สถานภาพโสด จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.00 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 13,001-

25,000 บาท จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในหน่วยงานราชการ จาํนวน 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.50 ภูมิลาํเนาอยู่ในอาํเภออ่ืนในจงัหวดักระบ่ี จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 พกัอาศยัอยู่ท่ีอพาร์

ทเมนทเ์ก่ียวเงิน1 พูนศิริเฟอร์นิเจอร์อพาร์ทเมนท์ บา้นอภิวฒัน์ แมนชัน่ ธนกรอพาร์ทเมนท์ JJ,JJ2แมนชัน่ ราช

พฤกษ ์อพาร์ทเมนท ์เก่ียวเงิน2แมนชัน่ เทพรัตน์การท่องเท่ียวอพาร์ทเมนท ์บา้นเก่ียวทองแมนชัน่   โนอาร์แมนชัน่ 

จาํนวนเท่ากนั คือ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระยะทางจากอพาร์ทเมนทไ์ปท่ีทาํงานประมาณ 400 เมตร 

จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ขนาดของหอ้งพกัใน อพาร์ทเมนทใ์นปัจจุบนัมีขนาด 24-29 ตรม. จาํนวน 101 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 พกัอาศยัคนเดียว จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 พกัอาศยัอยู่ในอพาร์ทเมนทแ์ห่งน้ี
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มาแลว้เป็นระยะเวลา 10-12 เดือน จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 คาดว่าจะพกัอาศัยในท่ีพกัต่อไปเป็น

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ราคาค่าเช่าต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,001-4,000 บาทต่อ

เดือน จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 โดยเฉล่ียใชร้ะยะเวลาอยู่ห้องพกัต่อวนั 4-6 ชัว่โมง จาํนวน 87 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.50 ระยะเวลาท่ีระบุในสญัญาเช่าอพาร์ทเมนทเ์ป็นเวลา 6 เดือน จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 

เหตุผลในการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ การเดินทางสะดวก จาํนวน 75 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.50 ช่องทางท่ีทาํใหรู้้จกัอพาร์ทเมนทข์องกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ เพ่ือนแนะนาํ จาํนวน 136 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.00 และส่ิงท่ีประทบัใจเก่ียวกบัท่ีพกัคือ สภาพแวดลอ้มภายในท่ีพกัเงียบสงบ จาํนวน 78 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.00  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาระดบัความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขต

ตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยใชรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่า พบวา่   

 สรุปข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

 พบว่า ในดา้นความบนัเทิง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยในเร่ืองดูรายการโทรทศัน์ท่ีหอ้งพกัเป็นประจาํ

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ดา้นการใชเ้วลาวา่ง เห็นดว้ยในเร่ืองชอบออกไปทานอาหารนอกบา้นเป็นประจาํใน

วนัหยุดมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้นการทาํงาน เห็นดว้ยในเร่ืองกลบัท่ีพกัดึกๆเป็นประจาํมากท่ีสุด  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 ดา้นการเลือกซ้ือ เห็นดว้ยในเร่ืองชอบซ้ือของใชท่ี้ร้านสะดวกซ้ือเป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.46 ดา้นงานอดิเรก เห็นดว้ยในเร่ืองทาํอาหารทานเองเป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 ดา้นการ

สงัสรรค ์เห็นดว้ยในเร่ืองชอบออกไปเล้ียงสงัสรรคก์บัเพ่ือนเป็นประจาํในวนัหยดุมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  

 สรุปข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้ห้องเช่า 

พบว่า ดา้นพฤติกรรมในส่วนของห้องนอน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยในเร่ืองเปิดแอร์เวลานอนเป็น

ประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของระบบรักษาความปลอดภยั เห็นดว้ยในเร่ืองทาํงาน

กะดึกเป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.88 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต เห็นดว้ยใน

เร่ืองใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือความบนัเทิง (เช่นเล่นเกมส์ ,ดูหนงั)ท่ีหอ้งพกัเป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.63 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของการใชห้้องนํ้ า เห็นดว้ยในเร่ืองอยากให้มีห้องนํ้ าในห้องนอนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.76 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของระเบียง เห็นดว้ยในเร่ืองตากผา้ท่ีระเบียงเป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.23 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของลาดจอดรถส่วนตวั เห็นดว้ยในเร่ืองขบัรถยนตส่์วนตวัหรือมอเตอร์ไซด์ไป

ทาํงานทุกวนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของการใช้บริการแม่บา้นทาํความสะอาด

หอ้งพกั เห็นดว้ยในเร่ืองทาํความสะอาดหอ้งพกัเองมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของการ

ใชบ้ริการช่างซ่อมบาํรุง เห็นดว้ยในเร่ืองหากมีอุปกรณ์/เคร่ืองใชใ้นหอ้งพกัเสียหาย จะเรียกพนกังานมาซ่อมใหม้าก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของการใชบ้ริการซกั/อบ/รีด เห็นดว้ยในเร่ืองนาํเส้ือผา้ไปจา้งร้าน

บริการซัก/อบ/รีด เป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ดา้นพฤติกรรมในส่วนของการใช้บริการตูน้ํ้ าแบบ

หยอดเหรียญ เห็นดว้ยในเร่ืองเติมนํ้ าด่ืมโดยใช้บริการตูน้ํ้ าแบบหยอดเหรียญเองเป็นประจาํมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.30 ดา้นพฤติกรรมพฤติกรรมในส่วนของการเลือกท่ีตั้งทาํเล เห็นดว้ยในเร่ืองท่ีตั้งทาํเลของอพาร์ทเมนท์ท่ี

เลือกพกัจะตอ้งใกลก้บัสถานท่ีทาํงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  1982 
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการแบ่งกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้า 

อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนทาํงาน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพิถีพิถนั 

และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มคนท่ีเนน้ประหยดั และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ

ใชชี้วิตและพฤติกรรมการใชห้อ้งเช่า ท่ีแตกต่างกนั 

5.  สรุปผลการศึกษา  

จากการสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปราย ดงัน้ี จากแนวคิดและทฤษฎี

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Kotler (2000) กล่าวไวว้่า รูปแบบดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั

หลายด้าน ดังนั้นการท่ีจะสามารถดึงดูดใจคนต่างกัน สามารถดูได้จากกิจกรรมท่ีทาํ (Activities) ความสนใจ 

(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หรือท่ีเรียกว่า AIO ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม

ของกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีเช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนทร์ายเดือนในเขตตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  ทาํให้

สามารถจาํแนกกลุ่มคนไดต้ามพฤติกรรม ไดด้งัน้ี 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนทํางาน เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ีมีลกัษณะ เป็นกลุ่มผูช้าย ชอบออกกาํลงักายเป็นประจาํ 

และออกไปเล้ียงสงัสรรคก์บัเพ่ือนเป็นประจาํในวนัหยดุ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพิถีพิถัน เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ีมีลกัษณะใหค้วามสาํคญัเร่ืองดูแลใหค้วามใส่ใจตวัเอง

เป็นพิเศษ  พิถีพิถนักบัการใชชี้วิต 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นความประหยดั เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ีมีลกัษณะประหยดั เนน้ทาํทุกอยา่งดว้ยตวัเอง 

อาจเน่ืองมาจากการท่ีคนกลุ่มน้ีจะตอ้งจ่ายค่าหอ้งท่ีแพงกวา่กลุ่มอ่ืน ทาํใหต้อ้งประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืน  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

 สาํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะรูปแบบการดาํเนินชีวิตและ

พฤติกรรมการใชห้อ้งเช่า สามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการของธุรกิจอพาร์ทเมนทส์าํหรับแต่ละกลุ่ม ได้

ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนทํางาน เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ีมีลกัษณะ เป็นกลุ่มผูช้าย ชอบออกกาํลงักายเป็นประจาํ และ

ออกไปเล้ียงสังสรรคก์บัเพ่ือนเป็นประจาํในวนัหยุด  จากลกัษณะขา้งตน้ สามารถกาํหนดกลยุทธ์การตลาดบริการ 

ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์การออกแบบตวัหอ้งพกั ขนาดของหอ้งพกั 27-28 ตร.ม. ประกอบดว้ย  

1.1.หอ้งนอน 1 หอ้ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต ตูเ้ส้ือผา้ 

เคร่ืองปรับอากาศ 

1.2.ห้องนํ้ า 1 หอ้ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย ฝักบวั โถชกัโครก อ่างลา้งหนา้ 

กระจก 

2.ดา้นราคา  อตัราค่าเช่า 5,000-5,500 บาทต่อเตือน 

3.ดา้นท่ีตั้งทาํเล อยูใ่กลแ้หล่งกบัตวัเมือง ใกลก้บัถนนใหญ่ และมีรถประจาํทางว่ิงผา่น 
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4.ดา้นส่งเสริมการตลาด มีการใหส่้วนลดค่าเช่า สาํหรับลูกคา้รายใหม่ การลดราคาค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่านํ้า หรือ ค่า

ไฟ สาํหรับลูกคา้ท่ีพกัเป็นเวลานาน และการโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชน  

5.ดา้นบุคคลากร การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน ความสามารถในการอธิบาย หรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูท่ี้มาติดต่อ

สอบถามรายละเอียดต่างๆของหอพกั เช่น การพาชมหอ้งตวัอยา่งและบริเวณใกลเ้คียง  

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ผูเ้ช่า  

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเมนท ์มีการออกแบบรูปแบบอพาร์ทเมนท์ ประเภทอาคาร 4 ชั้น มีจาํนวน

หอ้ง 28 หอ้ง ประกอบดว้ย  

7.1.ชั้น 1 ประกอบดว้ย โถงตอ้นรับ ลานจอดรถส่วนตวั ดา้นบริการภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง ประกอบดว้ย 

บริการหอ้งฟิตเนส พร้อมอุปกรณ์ 

7.2.ชั้น 2-4 ประกอบดว้ย หอ้งพกัขนาด 27-28 ตร.ม. จาํนวน 7หอ้ง/ชั้น 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพิถีพิถัน เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ีมีลกัษณะให้ความสําคัญเร่ืองท่ีตั้ งทาํเล และเร่ืองของการ

ทาํอาหารเอง จากลกัษณะขา้งตน้ สามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์การออกแบบตวัหอ้งพกั ขนาดของหอ้งพกั 27-28 ตร.ม. ประกอบดว้ย  

1.1.หอ้งนอน 1 หอ้ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย เตียงนอน  ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะเคร่ือง

แป้ง 

1.2.ห้องนํ้ า 1 หอ้ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย ฝักบวั โถชกัโครก อ่างลา้งหนา้ 

กระจก 

1.3.หอ้งครัวขนาดเลก็ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย ตูเ้ยน็ขนาดเลก็ ไมโครเวฟ และ

อ่างลา้งจาน 

2.ดา้นราคา  อตัราค่าเช่า 5,000-5,500 บาทต่อเตือน 

3.ดา้นท่ีตั้งทาํเล อยูใ่กลแ้หล่งกบัตวัเมือง ใกลก้บัถนนใหญ่ และมีรถประจาํทางว่ิงผา่น 

4.ดา้นส่งเสริมการตลาด มีการใหส่้วนลดค่าเช่า สาํหรับลูกคา้รายใหม่ การลดราคาค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่านํ้า หรือ ค่า

ไฟ สาํหรับลูกคา้ท่ีพกัเป็นเวลานาน และการโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชน  

5.ดา้นบุคคลากร การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน ความสามารถในการอธิบาย หรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูท่ี้มาติดต่อ

สอบถามรายละเอียดต่างๆของหอพกั เช่น การพาชมหอ้งตวัอยา่งและบริเวณใกลเ้คียง  

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ผูเ้ช่า 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเมนท ์มีการออกแบบรูปแบบอพาร์ทเมนท์ ประเภทอาคาร 4 ชั้น มีจาํนวน

หอ้ง 28 หอ้ง ประกอบดว้ย  

7.1ชั้น 1 ประกอบดว้ย โถงตอ้นรับ ลานจอดรถส่วนตวั ดา้นบริการภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง ประกอบดว้ย 

บริการแม่บา้นทาํความสะอาดหอ้งพกั บริการสระวา่ยนํ้า และร้านสะดวกซ้ือ 

7.2ชั้น 2-4 ประกอบดว้ย หอ้งพกัขนาด 27-28 ตร.ม. จาํนวน 7หอ้ง/ชั้น 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นความประหยดั เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ีมีลกัษณะ ชอบตากผา้ท่ีระเบียง และชอบซกัผา้ดว้ยมือ

เองประจาํ การใชบ้ริการของตูน้ํ้ าหยอดเหรียญ  จากลกัษณะขา้งตน้ สามารถกาํหนดกลยุทธ์การตลาดบริการ ได้

ดงัต่อไปน้ี 
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1.ดา้นผลิตภณัฑ ์การออกแบบตวัหอ้งพกั ขนาดของหอ้งพกั 27-28 ตร.ม. ประกอบดว้ย  

1.1.หอ้งนอน 1 หอ้ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย เตียงนอน ตูเ้ส้ือผา้  

1.2.หอ้งนํ้า 1 หอ้ง มีแยกพ้ืนท่ีเปียกและแห้งชดัเจน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกั ประกอบดว้ย 

ฝักบวั โถชกัโครก อ่างลา้งหนา้ กระจก 

1.3.ระเบียง 

2.ดา้นราคา  อตัราค่าเช่า 5,000-5,500 บาทต่อเตือน 

3.ดา้นท่ีตั้งทาํเล อยูใ่กลแ้หล่งกบัตวัเมือง ใกลก้บัถนนใหญ่ และมีรถประจาํทางว่ิงผา่น 

4.ดา้นส่งเสริมการตลาด มีการใหส่้วนลดค่าเช่า สาํหรับลูกคา้รายใหม่ การลดราคาค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่านํ้า หรือ ค่า

ไฟ สาํหรับลูกคา้ท่ีพกัเป็นเวลานาน และการโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชน  

5.ดา้นบุคคลากร การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน ความสามารถในการอธิบาย หรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูท่ี้มาติดต่อ

สอบถามรายละเอียดต่างๆของหอพกั เช่น การพาชมหอ้งตวัอยา่งและบริเวณใกลเ้คียง  

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ผูเ้ช่า 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเมนท ์มีการออกแบบรูปแบบอพาร์ทเมนท์ ประเภทอาคาร 4 ชั้น มีจาํนวน

หอ้ง 28 หอ้ง ประกอบดว้ย  

7.1ชั้น 1 ประกอบดว้ย โถงตอ้นรับ ดา้นบริการภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง ประกอบดว้ย บริการซัก/อบ/รีด 

ราคาไม่แพง บริการตูน้ํ้าแบบหยอดเหรียญ บริการร้านอาหารตามสัง่ 

7.2ชั้น 2-4 ประกอบดว้ย หอ้งพกัขนาด 27-28 ตร.ม. จาํนวน 7หอ้ง/ชั้น 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ประเดน็ต่างๆท่ีควรนาํมาพิจารณาในการทาํศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1.การศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลตวัอย่างเพียง 200 คน เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในดา้นเวลา การวิจยัคร้ังต่อไป

ควรมีการเกบ็ขอ้มูลจากขนาดของกลุ่มประชากรทั้งหมด 

2.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัสาํหรับการวิเคราะห์ 

เพ่ือใหไ้ดก้ารวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งและครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและขอ้มูลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด การวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัแบบสอบถาม 

3.การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจอพาร์ทเมนท ์เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความ

เป็นไปของธุรกิจน้ี  
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การประเมินปัจจยัที่จะนําไปสู่การประสบความสําเร็จใน 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 

Assessment on Key Success Factors for Real Estate / Condominium Business 

พฐัลนิทร์  เมฆอรุณรุ่งเรือง1 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 

Phatthalin Mekarunrungrueang and Supachart Iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ โดยใชก้ระบวนการลาํดบัชั้นในเชิงวิเคราะห์  

จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ผู ้บริหารระดับสูง 15ท่าน จากบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2558 ท่ีมีโครงการคอนโดมิเนียม 20 โครงการข้ึนไป โดยมีผล

กาํไรสุทธิสูงสุด ติด 1 ใน 10  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นอสังหาริมทรัพยช์ั้นนาํ สรุปได ้9 ปัจจยั 

หลกั และ 34 ปัจจยัย่อย ผลท่ีไดคื้อ ค่าความสําคญัใน 3 อนัดบัแรกคือ ดงัน้ี 1)ปัจจยัการจดัหาท่ีดินและทาํเลท่ีตั้ง

โครงการค่าความสาํคญั 0.20  2)ปัจจยัการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑข์อง ค่าความสาํคญั 0.12  3 )ปัจจยัความสามารถ

ผูบ้ริหาร ค่าความสาํคญั 0.11  โดยผูบ้ริหารทั้ง 15 ท่านไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมถึง ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อความสาํเร็จใน

อนาคตคือ ปัจจยัดา้นการบริหารหลงัการขาย  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นคุณภาพของโครงการและปัจจยั

ดา้นการพฒันาผงัเมืองโดยผลท่ีไดน้ี้ ใชเ้ป็นแนวทางการบริหาร สาํหรับผูป้ระกอบการรายเดิมและรายใหม่ ท่ีจะ

นาํไปใชเ้พ่ือความสาํเร็จในอนาคตต่อไป 

 

คาํสาํคัญ: ปัจจัยความสาํเร็จ, คอนโดมิเนียม, กระบวนการลาํดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP), ผู้ประกอบการ  

Abstract 

Objective To study the factors of success of entrepreneurs. By using the analytical hierarchy process. Based on 

interviews and a survey of a sample. 15 senior executives from real estate development company listed on the stock 

exchange in 2558, with 20 condominium projects go up. The net profit of up to 1 in 10, and the chief executive of 

consulting firm leading property were nine major and 34 sub-factor, the result is the priority in the first 3: 1) input 

supply. the land and its location, the project featured two 0.20) product design factor of importance 0.12 3) the 

ability of the executive management of 0:11 by the 15 he commented further. Factors that can affect your success 

in the future. The management after the sale. Economic factors The quality of the project and the development plan 

by this result. A management approach For existing and new operators. To apply for success in the future. 

 Keywords: key success, condominium, Analytic Hierarchy Process (AHP), entrepreneur 

1นิสิตปริญญาโท โครงการปริญญาโทสาํหรับผูบ้ริหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: linexku26@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 
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1. บทนํา 

 

จากตน้ปี 2558 ท่ีผ่านมาสภาพเศรษฐกิจไทยในหลายภาคส่วนท่ีมีการชะลอตวั หน้ีภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน เงินบาท

อ่อนค่า ทาํใหส่้งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม จึงทาํใหภ้าครัฐมีนโยบายเพ่ือกระตุน้

ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์โดยลดภาษีการโอน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นรายใหม่ท่ีจะเขา้

มาเปิดธุรกิจดา้นน้ี อาจจะไม่ประสบความสาํเร็จโดยง่าย เม่ือเทียบกบัรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์อนัยาวนาน และได้

ผา่นวิกฤตการเงินในเอเชีย (ตม้ยาํกุง้) ช่วงปี 2540 มาไดด้ว้ยความทา้ทาย ซ่ึงไม่เพียงแต่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บ

ผลกระทบ ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการเงิน ดา้นการเกษตร ดา้นอุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืนๆ ต่างก็ไดรั้บผลกระทบ

ของวิกฤตทางการเงินน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั 

จากปัญหาดงักล่าวจึงทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ ใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีผา่นวิกฤตช่วงปี 2540 

มาแลว้สามารถเติบโตไดอ้ย่างแข็งแกร่งอยู่ในปัจจุบนัน้ี จนสามารถสร้างยอดขายและกาํไรสุทธิ ติด 1 ใน 10 ของ

บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชก้ารวิจยัในเชิงคุณภาพ ดว้ยกระบวนการลาํดบั

ชั้นในเชิงวิเคราะห์ (AHP) สร้างกรอบแนวความคิดในการวิจยั เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม 

 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี เพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางการประเมินปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมในมุมมอผูบ้ริหารท่ีมีช่ือเสียงของ บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีประสบความสาํเร็จ  โดย

ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น(Analytic   Hierarchy Process:AHP) อนัจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลของการประเมินปัจจยัของ

ความสาํเร็จ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องมดีงันี ้

 

1.โธมสั แอล. ซาตี (Thomas L. Saaty)กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงเวิเคราะห์ Analytic Hierarchy Process(AHP)เป็น

กระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งองคป์ระกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆ ในรูปของแผนภูมิ

ตามลาํดบัชั้น โดยกาํหนดค่าของการวินิจฉยัเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆและนาํค่าเหล่านั้นมาคาํนวณท่ีผา่นการทดสอบ

ความสอดคลอ้งกนั เพ่ือนาํผลมาวิเคราะห์ปัจจยัและทางเลือกเรียงตามค่าลาํดบัความสาํคญันั้นนาํไปสนบัสนุน

วิเคราะห์ปัจจยัความสาํเร็จต่อไป 

2. Philip Kotler (1977) ส่วนประสมทางการตลาด 7 P คือ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการ เพ่ือเป็นองคป์ระกอบในการกาํหนดราคาขายหอ้งชุด

อนัส่งผลต่อการสร้างยอดขายหอ้งชุดใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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3. ณฐัยา สินตระการผล หวัใจการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 10 ขอ้คือ กระบวนการตดัสินใจ สภาพแวดลอ้มท่ี

สนบัสนุนความสาํเร็จ ความทา้ทายในการกาํหนดกรอบการตดัสินใจ ทางเลือก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ

เทคนิค 3 ประการ ปัญหาจากความไม่แน่นอน ความบกพร่องของมนุษย ์ หลุมพรางการตดัสินใจ กา้วสู่การเป็น

องคก์รท่ีชาญฉลาด  

4. สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็น

ธุรกิจท่ีมีการลงทุนดว้ยมูลค่าอนัมหาศาล ทาํใหต้อ้งมีการจดัการวางแผนธุรกิจอยา่งรอบคอบ การวางแผนธุรกิจท่ีดี

จะนาํไปสู่การประสบความสาํเร็จ ส่ิงสาํคญัท่ีนกัลงทุนควรรู้คือ บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร ประวติัโดยยอ่ของกิจการ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจดัการและแผนกาํลงัคน 

แผนการผลิต/ปฏิบติัการ แผนการเงิน แผนการดาํเนินงาน แผนฉุกเฉิน 

5. โธมสั เจ ปีเตอร์ส และ โรเบิร์ต เอช วอเตอร์เมน จูเนียร์  (1977) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

นอกจากกลยทุธ์และโครงสร้าง ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัทั้งหมด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ โครงสร้าง 

กลยทธ์ บุคลากร สไตลก์ารจดัการ ระบบ ค่านิยมร่วม และทกัษะ  

6. Yu et al. (2006) ไดปั้จจยัแห่งความสาํเร็จในโครงการก่อสร้างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร ควร

ระบุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์แผนงาน และ งบประมาณใหช้ดัเจน มีในดา้นเอกสารและสัญญา ผูอ้อกแบบ 

มีทกัษะเช่ียวชาญในการแนะนาํและขอ้คิดเห็นจากสถาปนิก ปัจจยัเก่ียวกบักระบวนการ การพฒันาเขตงาน ท่ี

เห็นชอบจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลกั ควบคุมระบบงานใหท้าํงานง่ายและสะดวก มีเวลาในการอธิบายขั้นตอนอยา่ง

เพียงพอ ปัจจยัเก่ียวขอ้งการนาํเขา้ ประกอบไปดว้ย การบริหารความขดัแยง้ การจดัการความรู้ การบริหารการ

เปล่ียนแปลง พลวตัของทีม การตดัสินใจ การส่ือสารปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลท่ีได ้ คือการประเมินผลของ

โครงการท่ีเสร็จแลว้  

 

ผลงานที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี ้มดีงันี ้

 

1. นายณฐัวฒิุ  ฮนัตระกลู (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นบริหารส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั (มหาชน) 62 บริษทั จาํนวน 404 ท่าน  โดยไดผ้ลสรุป ปัจจยัสาํคญัคือปัจจยัการบริหาร

แบบมืออาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยการตดัสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ์ ความเป็นผูน้าํ 

2. นายสุระวิทย ์งอนชยัภูมิ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการวางผงัอาคารชุดพกัอาศยั ท่ีมีผลต่อผูพ้กัอาศยักรณีศึกษา 

โครงการลุมพินีเพลส นราธิวาส – เจา้พระยา และโครงการลุมพินีวิลล ์ศูนยว์ฒันธรรม กรุงเทพมหานคร โดยวิจยัจาก

กลุ่มตวัอยา่ง 2 โครงการ รวมเป็นจาํนวน 425 ยนิูต (คน) โดยไดผ้ลสรุปดงัน้ี ในดา้นผูป้ระกอบการทิศท่ีทาํการขาย

หอ้งชุดท่ีไดม้ากท่ีสุดคือ ทิศใต ้รองลงมาคือทิศเหนือ ตามดว้ยทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกจะขายไดช้า้ท่ีสุด 

3. นางสาวศรัญญา  รัตนจงกล (2554) ไดศึ้กษากลยทุธ์การส่ือสารดา้นการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ (Social 

Media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  ของธุรกิจอาคารชุดโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ระกอบการ 2 บริษทั และ กลุ่มตวัอยา่งผูอ้ยูอ่าศยั
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อาคารชุด 247 รายคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดส้มัภาษณ์บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ตอ้งการเป็นผูน้าํดา้นช่องทางการส่ือสาร

ในโลกออนไลนเ์พ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ตราสินคา้ กบักลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์

ตรงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) นาํส่ือสงัคมออนไลน์ 

มาใชเ้พ่ือการสนบัสนุน (Support) แต่ละโครงการ วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเป็นการแชร์ไลฟ์สไตลแ์บบท่ีบริษทั

ตอ้งการใหส้ะทอ้นถึงตราสินคา้ (Brand) ของบริษทั ทั้งภาพลกัษณ์ท่ีดูทนัสมยัและความมีเทคโนโลยี ส่ือสงัคม

ออนไลน ์ผูท่ี้ทาํการตอบแบบสอบถามพบเห็นโฆษณาอาคารชุดและอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ทางส่ือสงัคมออนไลน์

มากท่ีสุดคือ  เฟสบุ๊ค (Facebook)ของบมจ.แสนสิริ 

4. นาวสาวพริญญา พรหมพูล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัความสาํเร็จของผูบ้ริหารในโครงการก่อสร้างโดยทาํการสาํรวจ

ความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิศวกรผูบ้ริหารในโครงการก่อสร้างและกลุ่มวิศวกร พบวา่ในการ

จดัลาํดบัความสาํคญั คือ ปัจจยัความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีเป้าหมายชดัเจนเพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณในแต่ละโครงการ มีการติดตามผลงานของแต่ละโครงการท่ีรับผิดชอบของ

บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. นายประเสริฐ  สายพวรรณ์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัดว้ย

เทคนิคปัจจยัแห่งความสาํเร็จ โดยกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหาร 17 ท่าน ท่ีทาํงานในบริษทัพฒันา

อสงัหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัในตลาดหลกัทรัพยข์องปะเทศไทย ปี พ.ศ 2552 โดยสรุปผลได9้ ปัจจยั คือ ปัจจยั

ความมัน่คงทางดา้นการเงินปัจจยัการบริหารจดัการดา้นคุณภาพปัจจยัการยอมรับและมีความรู้สึกผกูพนัในเป้าหมาย

ร่วมของพนกังานปัจจยับุคลิกและความสามารถของผูน้าํปัจจยัความสามารถทางดา้นการเงินปัจจยัการสร้างความ

เขา้ใจต่อแผนกกลยทุธ์ของบริษทัการบริหารหลงัการขายและการออกแบบท่ีตรงกบัความตอ้งการ 

6. นายเวนิช วฒันฎริภากร (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหารตน้ทุนโครงการ กรณีศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะลึก 6 ท่าน จาํนวน 6 บริษทั มีความคิดเห็นตรงกนัคือ 

ปัจจยัดา้นการประมาณการตน้ทุน ปัจจยัดา้นการวางแผนโครงการ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร ดา้นการ

วางแผนใชท้รัพยากร ดา้นการควบคุม้ตน้ทุน ส่วนปัจจัยัความสาํเร็จอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการออกแบบโครงการ 

ดา้นประยกุตใ์ชศ้าสตร์ ของ Economy of Scale ดา้นการจดัโครงการสร้างองคก์ร โครงการ งบประมาณตน้ทุน และ

ดา้นสภาพแวดลอ้มโครงการ 

7. David Bacarrini (2011) ไดศึ้กษาปัจจยัความสาํเร็จของโครงการ จากกลุ่มตวัอยา่ง Australian Institute of Project 

Management จาํนวน 150 คน ถึงความเห็นของ Project Manager 9 ประเภท คน้พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจใน

รายละเอียดของโครงการและ ทกัษะของคนในโครงการ ร่วมถึงการส่ือสารท่ีดี ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ ท่ี

จะกาํหนดความสาํเร็จของโครงการ และพอจะสามารถกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัสาํหรับองคก์รท่ีตอ้งการสร้าง

ความสาํเร็จในการบริหารโครงการได ้ 

3. วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาระดบัสูง ท่ีมีช่ือเสียง ของบริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ปี 2558 มีผลประกอบการดา้นกาํไรสุทธิ ติด 1 ใน 10  โดยมี

โครงการคอนโดมิเนียม 20 โครงการข้ึนไป ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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การศึกษาครัง้นี ้ได้ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ท่ีมีช่ือเสียง ของบริษัทพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ปี 2558 มีผลประกอบการด้านกําไรสทุธิ ติด 1 ใน 10  โดยมีโครงการ

คอนโดมิเนียม 20 โครงการขึน้ไป ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1) รศ.ดร.ชชัชาติ  สทิธิพนัธ์                  ประธานกรรมการเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บมจ.ควอลตีี ้เฮ้าส์ 

 2) ผศ.ดร.เกษรา  ธญัลกัษณ์ภาคย์    กรรมการผู้จดัการเฮ้าส์                      บมจ.เสนาดิเวลลอปเม้นท์ 

3) คณุพิเชษฐ์  ศภุกิจจานสุนัติ์             กรรมการผู้จดัการ                               บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ 

4) คณุไตรเตชะ  ตัง้มติธรรม                 กรรมการ                                             บมจ.ศภุาลยั 

5) คณุวิโรจน์  กปัปิยจรรยา                 กรรมการผู้จดัการ                               บมจ.อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

6) คณุเลอสขุ  สวุรรณฑล                    ผู้ช่วยกรรมการ                                   บมจ.แลน แอนด์ เฮ้าส์ 

7) คณุอรนชุ อิติโกศิน                           ผู้ช่วยกรรมการ                                   บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท 

8) คณุพรชยั  ชยัมงคลทรัพย์               ผู้ อํานวยการอาวโุส                            บมจ.แสนสริิ  

9) คณุชชีูพ  ดิษฐ์เสถียร                        ผู้ อํานวยการอาวโุส                           บมจ.แสนสริิ 

10) คณุอษัฎางค์  ถิรชยานนท์             ผู้ อํานวยการอาวโุส                           บมจ.แสนสริิ 

11) คณุองอาจ  สวุรรณกลุ                  ผู้ อํานวยการ                                       บมจ.แสนสริิ 

12) คณุกนกอร  หลมิกําเนิด                ผู้ อํานวยการ                                       บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท               

 และสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีเปิดดําเนินการในประเทศไทยดงั

รายช่ือตอ่ไปนี ้

13)ดร.โสภณ  พรโชคชยั     ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จดัการ   บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  

14)รศ.มานพ พงศ์ทตั                        ประธานหลกัสตูร RECU                         จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

15)คณุอลวิสัสา  พฒันถาบตุร           กรรมการผู้จดัการ                                  บจก.ซีบีอาร์อี (ปทท) 

 

รวมทั้งหมด 15 ท่าน ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงปัจจยั

ความสาํเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม จึงไดข้อ้สรุปทั้งหมด 9 ปัจจยัหลกั 1)ปัจจยัการจดัหา

ท่ีดินและทาํเลท่ีตั้งโครงการ 2)ปัจจยัการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑข์องโครงการ 3)ปัจจยัช่องทางการจดัจาํหน่าย

และการส่ือสารการตลาด 4) ปัจจยัการจดัหาและบริหารคู่คา้ทางธุรกิจ (supply Chain) 5) ปัจจยัการบริหารก่อสร้าง

โครงการ 6)ปัจจยัการส่งมอบหอ้งชุดเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิ 7) ปัจจยัการสร้างภาพลกัษณ์ 8) ปัจจยัการวางกลยุทธ์และ

บริหารจดัการ 9)ปัจจัยความสามารถผูบ้ริหาร ซ่ึงในปัจจยัหลักสามารถวิเคราะห์ค้นพบปัจจัยย่อยได้โดยใช้

กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process; AHP) เป็นเคร่ืองมือกาํหนดลาํดบัความสาํคญัและ

สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดต้ามรูปท่ี 1 ดา้นล่างน้ี 
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      กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การเลือกคดัเลือกผูรั้บเหมาและ Supplier (D1) 

การควบคุมตน้ทุน (D2) 

การควบคุมคุณภาพ (D3) 

การประเมินปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่การประสบความสาํเร็จในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม 

การจดัหาท่ีดิน

และทาํเลท่ีตั้ง

โครงการ  

(X1) 

การออกแบบพฒันา

ผลิตภณัฑข์อง

โครงการ  

(X2) 

ช่องทางการจดั

จาํหน่ายและการ

ส่ือสารการตลาด  

(X3) 

การจดัหาและบริหาร

คู่คา้ทางธุรกิจ 

(Supply Chain)  

(X4) 

การบริหาร

ก่อสร้าง

โครงการ  

(X5) 

การส่งมอบหอ้ง

ชุดเพ่ือโอน

กรรมสิทธ์ิ  

(X6) 

การสร้าง

ภาพลกัษณ์ 

  

(X7) 

การวางกลยทุธ์

และบริหารจดัการ 

  

(X8) 

ความสามารถ

ของผูบ้ริหาร  

 

(X9) 

การจดัทาํแผนธุรกิจประจาํปี (A1) 

ความเหมาะสมทาํเลท่ีตั้งและราคา (A2) 

วิเคราะห์จุดคุม้ทุนและตน้ทุนการก่อสร้าง (A3) 

การเจรจาต่อรองเพ่ือทาํการซ้ือท่ีดิน (A4) 

 

การออกแบบวางผงัอาคารและตกแต่งภายใน (B1) 

การขออนุญาตแบบเพ่ือการก่อสร้าง (B2) 

การขออนุญาตผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ELA) (B3) 

การกาํหนดราคาขายห้องชุด (B4) 

 

การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์และ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (C1) 

สถานท่ีตั้งสาํนกังานขายห้องชุด (C2) 

พนกังานขาย (C3) 

โมเดลจาํลองและห้องตวัอยา่ง

โครงการ (C4) 

การส่งเสริมการขาย (C5) 

 

ทกัษะความชาํนาญและความสามารถของ

ทีมงาน (E1) 

การควบคุมเวลา ตน้ทุน และงบประมาณ (E2) 

การตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง (E3) 

สภาพเศรษฐกิจ (F1) 

คุณภาพของห้องชุดท่ีส่งมอบ (F2) 

วตัถุประสงคก์ารซ้ือของลูกคา้ (F3) 

คุณภาพของลูกคา้ (F4) 

การรายงานผลประกอบการดีข้ึน

ต่อเน่ือง (G1) 

การสร้างแบรนดใ์ห้น่าเช่ือถือ (G2) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้

ส่วนไดเ้สีย (G3) 

การบริหารหลงัการขาย (G4) 

การบริหารบุคลากร (H1) 

การบริหารความมัน่คงดา้นการเงิน (H2) 

การประเมินความเส่ียง (H3) 

ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายอสงัหาริมทรัพย ์(H4)  

การตดัสินใจทางธุรกิจ (I1) 

การบริหารแบบมืออาชีพ (I2) 

การวางโครงสร้างและกลยทุธ์ (I3) 
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ขั้นตอนการวจิยั 

1) ศึกษาความเป็นไปไดถึ้งการใหค้วามร่วมมือของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการส่งจดหมายไปยงักลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริหารท่ี

มีช่ือเสียงในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํนวน 5 ท่าน ไดรั้บการตอบรับใหเ้ขา้พบ จึงดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 2)ศึกษาคน้ควา้จากงานวิจยัและทฤษฎีต่างๆ จากบทความ เว็ปไซด์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ดว้ยเน้ือหาปัจจยั

ความสาํเร็จต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใชใ้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม 

3) จัดทาํกรอบการวิจัย และจัดทาํแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผ่านคณะกรรมการท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญด้าน

อสงัหาริมทรัพย ์3 ท่าน ตรวจสอบ เพ่ือนาํมาปรับปรุงเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ 

4) จัดทาํหนังสือขอเข้าพบผูบ้ริหารทั้ งหมดท่ีไดต้ั้ งเป้าหมายไวจ้นครบ  และทาํการนัดหมายตามวนัและเวลา 

ตามลาํดบั เพ่ือเขา้ดาํเนินการสมัภาษณ์ พร้อมทาํแบบสอบถาม  

5) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างน้ีในงานวิจยัน้ี เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง คณะกรรมการท่ีปรึกษา  จึงแนะนาํใหจ้ดัทาํหนงัสือ

เพ่ือใหผู้บ้ริหารท่ีใหส้มัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ลงนามอนุญาตใหผู้วิ้จยั อา้งอิงช่ือ และ บทสมัภาษณ์ ของท่าน    

นาํไปเป็นบทวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ี 

6) ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย นาํแบบสอบถาม และ หนงัสือลงนามอนุญาต ทาํการเขา้พบผูบ้ริหาร ตามวนัเวลาท่ี

ไดน้ดัหมายไว ้ 

7) นาํแบบสอบถามและคาํใหส้มัภาษณ์มาประมวลผล ตามกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลการวิจยั 

 

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ – สกลุ เพศ อาย ุ ตาํแหน่ง  สถานท่ีทาํงาน ประสบการณ์

การทาํงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปลายปิดของปัจจยัหลกัและปัจจยัย่อยประเมินปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียม 

 ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสมัภาษณ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาการประเมินปัจจยัความสาํเร็จของอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม เพ่ือนาํผล 

โดยผา่นกระบวนการ 

1. วิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งจากส่วนท่ี 1 ถึงคุณภาพของกลุ่มตวัอยา่ง  

2. การนาํผลขอ้มูลจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ส่วนท่ี 2 และ 3 นาํมาประมวลผลวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น

และ โดยการสร้างเมทริซ์การเปรียบเทียบเป็นคู่ จากนั้นใชก้ารตดัสินใจดว้ยอตัราส่วนท่ีสอดคลอ้ง และ การคาํนวณ

แลมดา้และดชันีท่ีสอดคลอ้งกนั 
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4. ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีตอบแบบสอบถามและใหก้ารสมัภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา

โท มีประสบการณ์ดา้นอสังหาริมทรัพย ์21 – 30 ปี ตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงเหล่าน้ีถือไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์ ทั้ง

คุณวุฒิ และ วยัวุฒิ ความรอบรู้ในในธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโด  สามารถนาํพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีจะ

นาํไปสู่ปัจจยัของการประสบความสาํเร็จได ้

ในการศึกษาขอ้มูลคร้ังน้ี ทาํใหค้น้พบปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม โดยผลท่ี

ไดค้วามสาํคญัสูงสุดคือ ปัจจยัการจดัหาท่ีดินและทาํเลท่ีตั้งโครงการค่าความสาํคญั 0.201 รองลงมาเป็นปัจจยัดา้น

การออกแบบผลิตภณัฑข์องโครงการ ค่าความสําคญั 0.120 จากนั้นผูบ้ริหารทั้ง 15 ท่านไดใ้ห้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมถึง

ปัจจยัท่ีจะทาํให้ประสบความสําเร็จในอนาคตคือ ปัจจยัดา้นบริหารหลงัการขาย ปัจจยัดา้นคุณภาพ ปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ และ ปัจจยัดา้นการพฒันาผงัเมือง โดยผลท่ีไดน้ั้นสามารถนาํไป 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในอนาคตจะเกิดการเปล่ียนแปลงของประชากรก่อใหเ้กิดนยัยะเชิงนโยบายหลายประการ คือ การเกิดใหม่แต่ละปีจะ

ลดนอ้ยลง รัฐบาลจึงมิตอ้งกงัวลเร่ืองปริมาณ แต่สามารถมุ่งเนน้คุณภาพของเดก็เกิดใหม่ ประชากรในวยัศึกษาเล่า

เรียนมีแนวโนม้ลดลง แมแ้ต่ประชากรวยัแรงงานท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั แต่ความตอ้งการแรงงานในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพ่ิมข้ึน การนาํเขา้แรงงานจากต่างประเทศอาจจะเป็นส่ิงจาํเป็น และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในอนาคตประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุในอตัราส่วน ประชากรวยัแรงงาน 2 คนต่อ ผูสู้งอาย ุ1 คน ในอีก 30 

ปี ขา้งหนา้ ฉะนั้นหวัขอ้ในงานวิจยัท่ีน่าสนใจในคือ 

1. การประเมินปัจจยัท่ีนาํไปสู่การประสบความสาํเร็จสาํหรับท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอาย ุ

2. ปัจจยัการออกแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสาํหรับผูสู้งอาย ุ

3. การบริหารจดัการแรงงานภายในประเทศใหเ้พียงพอต่อการความตอ้งการสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการซ้ือซ้ําดลีส่วนลดพเิศษบนเวบ็ไซต์ 

Factors Affecting the Repeat Purchase Discount Deals On Website 

 ณัฐพชัญ์ ธนพานิชพนัธ์ 
1 และ ธงชัย ศรีวรรธนะ

2 

Nattapat Thanapanichipan and Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต ์จากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต ์โดยใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามออนไลนไ์ปยงักลุ่มผูใ้ช้

จาํนวน 400 คน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตแ์ละช่องทางโซเชียลมีเดียอิเลก็ทรอนิกส์ และนาํขอ้มูล

มาทดสอบสถิติเชิงอนุมานคือ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดย

ใชส้ถิติทดสอบการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) และสถิติเชิง

พรรณนา จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดโมเดลธุรกิจเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดพิเศษ ผลจากการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผล

มากท่ีสุดในการซ้ือซํ้าดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซตคื์อ ช่องทางการส่ือสารส่ือออนไลน์ อย่างมีนยัสาํคยัท่ีระดบั 0.05 

รองลงมาคือมิติการบอกต่อดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต์ และระดบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภค ตามลาํดบั ทาํให้

ทราบถึงแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ดา้นการตลาดและปรับปรุงการใหบ้ริการของธุรกิจเวบ็ไซตดี์ลส่วนลด ใหมี้

ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

คาํสาํคัญ: ซื้อซํา้, ดีลส่วนลดพิเศษ, การส่ือสารแบบปากต่อปาก,  ช่องทางส่ือออนไลน์, ร่วมกันซื้อแล้วลด 

Abstract 

This research is aimed to study the factors that affect the repeat purchase discount deals on website. The data are 

collected from 400 customers that had purchased discount deals on website by using online questionnaires. The data 

were tested for inferential statistics and the regression analysis multiple correlation study. From the reviewing the 

literatures regarding this study the concepts daily deals business model on website. The test results the hypothesis 

showed that the factor most likely to repeat purchase discount deals on website is the channel of communication 

media. There were significant at the 0.05 level. The second dimension is word of mouth about deals website. And 

the involvement of consumers respectively. This research can be the information for other researchers who are 

interested in deals business model on website and useful guideline for strategies development in marketing 

Keywords: Repeat Purchase, Discount Deals, E-Word of Mouth, Online Communication Channels, Group Buying 
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1. บทนํา 

     การดาํเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์รูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ไดถู้กพฒันาข้ึนมาเพ่ือรองรับ

กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป การซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จึงถือเป็น

ส่วนหน่ึงของการสร้างมูลค่าในยุคของเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ท่ีมีการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการทาํงานหรือการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ดา้นต่างๆ นกัการตลาดตอ้งพฒันากลยุทธ์ในหลาย ๆ ดา้น รวมทั้งดา้นการพาณิชยผ์่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Commerce : S-Commerce) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนํามาใช้ในการสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือการกระตุน้การซ้ือขายสินคา้ บริการ เป็นตวัช่วยพฒันาและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัธุรกิจ

เพราะสามารถช่วยลดตน้ทุนได ้ดว้ยความท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ออนไลน์หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิม

มากข้ึน อตัราการเติบโตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตและเวบ็ไซตท์างธุรกิจจึงมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงทาํใหเ้กิดการ

แข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงมากในปัจจุบนั (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2557) 

      ธุรกิจบนโลกออนไลน์รูปแบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีอยู่หลายรูปแบบ เติบโตข้ึนแบบกา้วกระโดดในช่วง 2-3 

ปีท่ีผ่านมา จากผลสาํรวจของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่า มูลค่าอีคอมเมิร์ซเติบโต

ต่อเน่ือง 3.65% มีมูลค่าสูงถึง 2,107,692.88 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีมีมูลค่า 2,033,493.36 ลา้นลา้นบาท 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตเป็นผลมาจากการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต พบว่าจาํนวนการใชส้มาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง

การใชร้ะบบชาํระเงินออนไลน์ท่ีแพร่หลายมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนไทยมีความต่ืนตวัใน

เร่ืองอีคอมเมิร์ซ ผูบ้ริโภคไทยมีแนวโนม้ซ้ือของผ่านทางออนไลน์กนัมากข้ึน ผูท่ี้เคยซ้ือของผ่านทางออนไลน์แลว้

จะนิยมซ้ือของออนไลน์มากข้ึน เกิดจากผูซ้ื้อไดรั้บขอ้มูลรีวิวทางอินเทอร์เน็ตและการอ่านความเห็นของผูเ้คยใช้

สินคา้ นิยมเลือกซ้ือสินคา้ตามความพอใจท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งรสนิยมในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการโดย

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคสนใจสินคา้จะเร่ิมหาขอ้มูล 

รวบรวมความคิดเห็นประเมินราคาและความคุม้ค่าของโปรโมชัน่ท่ีจะไดรั้บ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

     รูปแบบแนวคิดโมเดลอย่างธุรกิจเว็บไซต์ดีลส่วนลดพิเศษเป็นหน่ึงในโมเดลทางธุรกิจของ (S-Commerce) ท่ี

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนัเพียงในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาตั้งแต่เร่ิมปี 2552 พบว่าแนวโน้มการ

เติบโตของธุรกิจเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดพิเศษในประเทศไทยมีมากกว่า 10 เวบ็ไซตอ์ย่างเวบ็ไซต์กรุปปอน (Groupon) 

เอนโซโก ้(Ensogo) เป็นตน้ ผูป้ระกอบการภาคธุรกิจต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมและการท่องเท่ียว ไดมี้

การใชบ้ริการธุรกิจเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดพิเศษเสมือนเป็นตวักลางในการนาํเสนอโปรโมชัน่แก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการทดลอง

ซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้งกงัวลกบัเร่ืองราคามากนกัเพ่ือกระตุน้ยอดขายและเพ่ิมช่องทางการส่ือสารรับรู้ทั้งแบบออนไลน์และ
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แบบออฟไลน์ (Online to Offline) โดยการสาํรวจพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตแ้ละในส่วนของประเทศไทยจากสาํนกัวิจยันีลเส็น (นีลเส็น, 2555) พบวา่ผูบ้ริโภคไทย (73%) ใชอิ้นเตอร์เน็ทเพ่ือ

สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อุปโภคบริโภคมากเป็นอนัดบั 2 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยคร่ึงหน่ึงสืบคน้บนโลก

ออนไลน์เป็นกิจวตัรทุกวนั ราคายงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (58%) ผูบ้ริโภคคนไทย

มากกว่า 7 ใน 10 คน เปรียบเทียบราคาและอ่านวิจารณ์สินคา้บนอินเตอร์เน็ตเป็นกิจวตัร โดยช่องทางหลกัท่ีมี

บทบาทเป็นแหล่งขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ คือ ช่องทางการส่ือสารส่ือออนไลน์ (Social 

Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของไลฟ์สไตล์ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัน้ี 

อิทธิพลปากต่อปากมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากผูบ้ริโภค 9 ใน 10 คนจะใหค้วามสาํคญักบัความคิดเห็น

และประสบการณ์ใชง้านและราว 3 ใน 4 ของผูบ้ริโภคก็จะโพสตค์วามคิดเห็นของตนลงบนอินเตอร์เน็ตเช่นกนั ซ่ึง

อาจส่งผลทั้งแง่ลบและแง่บวกเม่ือกลุ่มผูบ้ริโภคแชร์ประสบการณ์หลงัจากไดท้ดลองดีลส่วนลดนั้นๆ 

 

      จากเหตุผลท่ีกล่าวมาทาํให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าดีลส่วนลดพิเศษบนเว็บไซต์                          

โดยพิจาณาจากดา้นระดบัความเก่ียวพนัระหว่างส่วนบุคคล (Personal Factors Involvement) ระดบัความเก่ียวพนั

ระหว่างสินค้า (Product Factors Involvement) ระดับความเก่ียวพันระหว่างสถานการณ์ (Situational Factors 

Involvement) พฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อ (E-WOM) พฤติกรรมการส่ือสารทางออนไลน์ ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่า                       

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี จะสามารถนาํไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางสําหรับธุรกิจในปัจจุบนั และแนวคิดโมเดล

ธุรกิจเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดพิเศษจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับรู้และการเพ่ิมยอดขายใน

ธุรกิจ เม่ือผูบ้ริโภครายใหม่ ๆ เขา้มาทดลองใชบ้ริการซ้ือในคร้ังแรกแลว้ยอ่มเป็นโอกาสท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคกลบัมา

ซ้ือซํ้าอีก 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัระดบัความเกีย่วพนั (Involvement Theory) 

      (Ching-Yuan Huang, 2010) ทาํการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค (Causes 

of Consumer Involvement) โดยข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ 3 รูปแบบท่ีกระทบระดบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภค คือ 1) 

ระดบัความเก่ียวพนัระหว่างส่วนบุคคล (Personal Factors) ไดแ้ก่ ความนิยม ประสบการณ์เฉพาะตน ความตอ้งการ

และการมีส่วนร่วมรุนแรงท่ีสุดเม่ือสินคา้หรือบริการนั้นเพ่ิมพูนภาพพจนข์องตนเอง 2) ระดบัความเก่ียวพนัระหว่าง

สินคา้ (Product Factors) การมีส่วนร่วมมากข้ึนถา้ลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้นั้นมีความสําคญัต่อผูบ้ริโภค 
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การทุ่มเทหรือการมีส่วนร่วมก็สูงตามสามารถปรับแต่งการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคได ้โดยการมีส่วนร่วมมากข้ึนถา้

สินคา้ตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมท่ีสาํคญั 3) ระดบัความเก่ียวพนัระหวา่งสถานการณ์ (Situational Factors) 

การมีส่วนร่วมตามสถานการณ์นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา มกัเกิดข้ึนเฉพาะในบางสถานการณ์เม่ือ

ผูบ้ริโภคคิดถึงหรือ เฉพาะเจาะจงสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือและเป็นเพียงชัว่คราวและหมดไปเม่ือผลการซ้ือปรากฏออกมา 

นอกจากนั้นสินคา้อาจจะเป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงภาพพจน์หรือลกัษณะของกลุ่มอีกดว้ย เช่น กรณีของเส้ือผา้แฟชัน่ การ

มีส่วนร่วมมมากในตอนแรกและความตอ้งการลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีคนส่วนมากใส่กนั  

2.2 แนวคดิและทฤษฎกีารส่ือสารแบบบอกต่อ (E-WOM) 

      การแสวงหาข่าวสาร หรือเปิดรับสารนั้นเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เพราะส่ือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีใช้

ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ความตอ้งการส่ือจะเพ่ิมมากข้ึน เม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจ 

หรือมีความไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และบุคคลจะไม่รับข่าวสารอย่างท่ีผ่านเขา้มาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเป็นผู ้

เลือกใชส่ื้อประเภทต่างๆ เอง จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ โดยข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจในการ

ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไวข้องตน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ตามความตอ้งการ ทศันคติ 

ความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่เหมือนกัน Lavidge and Steiner (2003) อ้างใน Kotler, 2003: 568 - 569 ได้แบ่งขั้ นตอน

กระบวนการส่ือสารผ่านแนวคิดแบบจาํลองการจดัลาํดบัชั้นของผลกระทบ (Hierachy of Effects Model) ดงัน้ี 1) 

สร้างการรับรู้ (Awareness) 2) สร้างองค์ความรู้ (Knowledge) 3) สร้างช่ืนชอบ (Liking) 4) สร้างความอยาก 

(Preference) 5) สร้างความเช่ือมัน่ (Conviction) 6) ส่งเสริมการซ้ือ (Purchase) การส่ือสารแบบบอกต่อไม่ไดเ้กิดข้ึน

อยา่งบงัเอิญ แต่เกิดจากการสนบัสนุนกนัในดา้นความตอ้งการระหวา่งผูส่้งขอ้มูลและผูรั้บขอ้มูล ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ือง

ยากนกัหากเราตอ้งการจะเร่ิมปรากฏการณ์กระแสพฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อข้ึนในกลุ่มผูบ้ริโภค และการริเร่ิม

กระบวนการส่ือสารแบบบอกต่อกส็ามารถทาํไดโ้ดยใชข้ั้นตอนตามท่ีไดเ้สนอแนะไว ้ 

 

      ดร.ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2555) ไดอ้ธิบายถึงกลยุทธ์การส่ือสารบอกต่อรูปแบบหน่ึงบนโลกออนไลน์ (WOM 

Marketing) ว่าคาํนิยามน้ีไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อปากต่อปากเหมือนเม่ือก่อน แต่หมายถึง

พฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อดว้ยการคลิกเมาส์ เพ่ือบอกเร่ืองราวต่าง ๆ ใหเ้พ่ือนไดรั้บรู้ผ่านโลกออนไลน์ และเม่ือ

ผูบ้ริโภครู้สึกดีหรือไม่ดีกบัแบรนดใ์ดก็พร้อมท่ีจะคลิกเมาส์เพ่ือบอกต่อทนัทีอย่างรวดเร็ว ดงันั้นนกัการตลาดตอ้ง

รู้จกัเรียนรู้และสร้างกระแสผ่านช่องทางน้ีดว้ยกระแสปากต่อปากบนโลกออนไลน์ นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารการตลาด เรียกว่า “การตลาดแบบบอกต่อ” (Buzz Marketing) หรือ การตลาดแบบปากต่อปาก (WOM) 

รูปแบบการส่ือสารประเภทน้ีทรงอิทธิพลและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคเป็นอย่าง

มาก เน่ืองจากการรับขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการจากผูใ้กลชิ้ดมีความน่าเช่ือถือมากกวา่การไดรั้บขอ้มูลจากการ

โฆษณา นอกจากน้ี พฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อหรือแนะนาํขอ้มูลจากผูใ้กลชิ้ดจะช่วยให้การตดัสินใจเลือกซ้ือ

หรือใชบ้ริการง่ายข้ึน 
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      Isabelle Goyette (2010) ทาํการศึกษาเร่ือง E-WOM Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale for e-Services 

Context ไดก้ล่าววา่ การส่ือสารแบบบอกต่อเป็นการบอกต่อข่าวสารจากบุคคลหน่ึงท่ีมีอิทธิพล (Influencer) ไปยงัอีก

บุคคลหน่ึง ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผูบ้ริโภค หรือ ผูบ้ริโภคต่างก็ไดรั้บอิทธิพลใน

การซ้ือสินคา้หรือบริการจากการส่ือสารแบบบอกต่อ โดยไดจ้าํแนกประเภทของการส่ือสารบอกต่อในกลุ่มผูบ้ริโภค

แบ่งออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ระดบัของปฎิสัมพนัธ์ในการส่ือสารบอกต่อ (WOM Intensity) คือ พฤติกรรมการ

ส่ือสารบอกต่อจะเน้นปริมาณการแพร่กระจายข้อมูลและถ่ายทอดไปสู่ผูอ่ื้นอย่างรวดเร็ว (activity, volume, 

dispersion) เพ่ือใหก้ลุ่มเครือข่ายเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในตวัสินคา้หรือการบริการ 2) การส่ือสารบอกต่อเชิง

บวก (Positive valence word-of-mouth) คือ พฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้ริโภคพอใจในตัว

สินคา้หรือการบริการ และถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวัไปสู่ผูอ่ื้นเพ่ือใหก้ลุ่มเครือข่ายเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใน

เชิงบวก 3) การส่ือสารบอกต่อเชิงลบ (Negative valence word-of-mouth) คือ พฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อจะ

เกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจในตวัสินคา้หรือการบริการท่ีไดรั้บ และถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สึกไม่พอใจ

นั้นไปสู่ผูอ่ื้นเพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเชิงลบ 4) เน้ือหาในการส่ือสารบอกต่อ (Word-of-

mouth content) คือ พฤติกรรมการส่ือสารบอกต่อจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลของ

ตราสินคา้และตวัสินคา้ และถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวั แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันขอ้มูลเน้ือหาต่อคุณภาพ

สินคา้หรือบริการนั้น  

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎช่ีองทางการส่ือสารออนไลน์  

    

     ช่องทางโซเชียลมีเดียอิเลก็ทรอนิกส์ ( Social Media) หมายถึง ช่องทางการส่ือสารในสงัคมออนไลนท่ี์ในปัจจุบนั

นิยมใชง้านกนัมากและมีการใชง้านในรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Interactive) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงช่องทาง

โซเชียลมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาแบ่งปันความรู้

ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้แก่กันได้อย่างอิสระและสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างทันทีทันใด 

(Thumbsup , 2554)  

และจากหนังสือ The New Rules of Marketing & PR (Deirdre Breakenridge , 2008) ได้อธิบายถึงทิศทางในการ

สร้างการตลาดผ่านกลยุทธ์ (O2O Marketing) คือ การใช้อิทธิพลของส่ือออนไลน์ผลักดันให้เกิดยอดขายทาง

ออฟไลน์ ดว้ยพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีกา้วลํ้าไปตามเทคโนโลยี รูปแบบใน

การนาํเสนอสินคา้หรือบริการต่าง ๆ ผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์นั้นจะตอ้งสร้างแรงดึงดูดใหเ้ขา้ไปคน้หาและ

เลือกชม นอกจากน้ีผูบ้ริโภคออนไลน์ยงัมีพฤติกรรมพร้อมท่ีจะจากไปจากกระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา้ได้

เสมอ แมว้า่จะถึงกระบวนการสุดทา้ยในการเลือกซ้ือสินคา้หรือกระบวนการชาํระเงินสินคา้แลว้กต็าม ซ่ึงในทางการ

ขายแลว้จึงเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปิดการขายได ้ธุรกรรมในการซ้ือจึงไม่เกิดข้ึน  
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    นอกจากน้ีสํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไดท้าํการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ในปี 2557 

พบว่า ผูบ้ริโภคมกัจะเปิดรับทั้งส่ือออนไลน์และออฟไลน์ แต่ในทา้ยท่ีสุดของการตดัสินใจซ้ือจะใชอ้อนไลน์ ส่ือ

ออนไลน์จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน โดยช่องทางการส่ือสารออนไลน์ผ่านอีเมล์ 

(Email) เป็นช่องทางแรกเร่ิมท่ีช่วยในการสร้างการรับรู้ (Awareness), การไตร่ตรองหรือพิจารณา (Consideration) 

และความตั้งใจซ้ือสินคา้ ส่วนขั้นตอนในช่วงตดัสินใจซ้ือจะอยู่ในช่องทางส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) และ

เพ่ือนแนะนาํหรืออา้งถึง (Referral) นอกจากน้ี บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ กลุ่มเพ่ือนหรือคนรู้จกั

ท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการจากเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากกว่าความคิดเห็นของ Blogger หรือโฆษณา

ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผา่นออนไลน ์3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) การนาํเสนอขอ้มูลของ

สินคา้มีโปรโมชัน่ท่ีถูกใจ 2) ขอ้มูลสินคา้จากเวบ็ไซต์ของผูข้ายมีมากพอต่อการตดัสินใจซ้ือ และ 3) ระบบความ

ปลอดภยัของเวบ็ไซต ์ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้าดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต ์จากกลุ่มตวัอย่าง            

ท่ีเคยซ้ือดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต ์ทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาย ุ20 

ปีข้ึนไป ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงักลุ่มผูใ้ชจ้าํนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและช่องทางโซเชียลมีเดียอิเล็กทรอนิกส์  จากนั้นนาํ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การซ้ือดีลจาํนวน 30 คน มาทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประ

สิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าท่ีคาํนวณได ้0.85 ถือว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมี

ความเช่ือมัน่จึงนาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างและนาํขอ้มูลมาทดสอบสถิติเชิง

อนุมานคือ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติทดสอบการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple regressions) และสถิติเชิงพรรณนา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

    จากกลุ่มตัวอย่างผูท่ี้เคยมีประสบการณ์การซ้ือดีลส่วนลดพิเศษบนเว็บไซต์ จํานวน 400 คน พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 อาชีพ
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ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 36.2  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 

บาท จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามลาํดบั 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คุ้นเคยการซ้ือดีลส่วนลดราคาพิเศษและเว็บไซต์ดีลท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ เอนโซโก้ 

(Ensogo) จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีความถ่ีในการใชบ้ริการเวบ็ไซต์ดีลส่วนลดพิเศษในระยะเวลา 3 

เดือนท่ีผา่นมา 3-6 คร้ัง จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีการซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดท่ีผ่าน

มาต่อคร้ังมูลค่า 1,000 - 5,000 บาท จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ประเภทหมวดการสินคา้หรือบริการใน

รูปแบบการซ้ือดีลส่วนลด คือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และมีช่องทางการชาํระ

เงินค่าสินคา้หรือบริการท่ีสะดวกต่อการตดัสินใจซ้ือดีลมากท่ีสุด คือ บตัรเครดิต จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 

ตามลาํดบั  

 

    ในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงสอบถามถึงระดบัความเก่ียวพนัในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ า

ดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซตน์ั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัระดบัความเก่ียวพนัระหว่างสถานการณ์มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.49 รองลงมาคือระดบัความเก่ียวพนัระหว่างสินคา้ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.27 และระดบัความ

เก่ียวพนัระหวา่งบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.09 ตามลาํดบั  

    ดา้นระดบัความเก่ียวพนัระหว่างสถานการณ์ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัช่วงระยะเวลาและการจาํกดัจาํนวน

ในการซ้ือดีลส่วนลดของเว็บไซต์ทาํให้ตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.66 รองลงมาเป็นเง่ือนไขในการใช้ดีลมี

รายละเอียดท่ีเพียงพอ การใช้บริการไม่ตอ้งรอระยะเวลานาน มีค่าเฉล่ีย 3.59 และยอมใช้เวลาในการรอรายการ

ส่งเสริมการขายท่ีใหโ้ค๊ดส่วนลดเพ่ิมจากขอ้เสนอท่ีเป็นบริการหลกัเวบ็ไซตดี์ล มีค่าเฉล่ีย 3.08 ตามลาํดบั 

   ดา้นระดบัความเก่ียวพนัระหวา่งสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลและคุณภาพของสินคา้และบริการจาก

เวบ็ไซตดี์ลส่วนลดจะบ่งบอกถึงการเลือกซ้ือสินคา้อย่างชาญฉลาด มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมาเป็นเม่ือดีลสินคา้และ

บริการท่ีซ้ือไม่ตรงตามเง่ือนไขและมีการบริการท่ีไม่เหมาะสมจะรู้สึกอารมณ์เสียและไม่พอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.60 และ

ประเภทหมวดสินคา้บนเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

มีค่าเฉล่ีย 2.68 ตามลาํดบั  

   ดา้นระดบัความเก่ียวพนัระหวา่งบุคคล กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือดีลส่วนลดจาก

ผูมี้ประสบการณ์ใชโ้ดยตรง มีค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมาเป็นการชกัชวนเพ่ือนมาใชบ้ริการเวบ็ไซต์ดีลจะไดรั้บโค๊ต
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ส่วนลดเพ่ิม มีค่าเฉล่ีย 3.16 และเว๊บไซต์ดีลส่วนลดมีสินคา้หลากหลายท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการใชบ้ริการ

เป็นประจาํ 2.74 ตามลาํดบั 

   พฤติกรรมการบอกต่อท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้าดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการ

ส่ือสารบอกต่อในเชิงลบมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.70 รองลงมาคือมิติการบอกต่อ มีค่าเฉล่ีย 3.62 และเน้ือหาการส่ือสาร

บอกต่อ มีค่าเฉล่ีย 3.06 ตามลาํดบั  

   ดา้นการบอกต่อในเชิงลบ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการบอกต่อถึงประสบการณ์ท่ีไม่ดีจากการซ้ือดีลบน

เวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ีย 3.94 รองลงมาเป็นการบอกต่ออย่างตรงไปตรงมาถึงการไดรั้บสินคา้และบริการจากเวบ็ไซต์ดีล

ส่วนลด                  มีค่าเฉล่ีย 3.47 ตามลาํดบั 

   ดา้นมิติของการบอกต่อ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการบอกต่อในส่วนลดท่ีไดรั้บจากเวบ็ไซต์ต่อบุคคลอ่ืน

บ่อยคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 3.81 รองลงมาเป็นการบอกต่อถึงรายละเอียดการใชเ้วบ็ไซตดี์ลต่อบุคคลอ่ืนหลายๆคน มีค่าเฉล่ีย 

3.68 และบอกต่อถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชเ้วบ็ไซตดี์ลส่วนลดน้ีเป็นประจาํ มีค่าเฉล่ีย 3.37 ตามลาํดบั 

   ดา้นเน้ือหาการส่ือสารบอกต่อ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการบอกต่อถึงความปลอดภยัดา้นธุรกรรมทาง

การเงินของเวบ็ไซตดี์ลส่วนลด มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมาเป็นการบอกต่อถึงขอ้มูลข่าวสารดีลโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ มี

ค่าเฉล่ีย 3.57 และ บอกต่อถึงดีลส่วนลดท่ีไดรั้บมีโค๊ดส่วนลดเพ่ิมจากขอ้เสนอท่ีเป็นประเภทหมวดสินคา้บริการ

หลกัของเว็บไซต์ มีค่าเฉล่ีย 2.61 ตามลาํดบั ซ่ึงตรงกบัผลงานวิจยัของ Isabelle Goyette (2010) ซ่ึงศึกษาเร่ือง e-

WOM Scale: word-of-mouth measurement scale for e-services context พบว่าการส่ือสารแบบปากต่อปากนั้นเป็น

การส่ือการตลาดท่ีมีพลงั และมีนํ้าหนกัในการสร้างความเช่ือถือมากกว่าการโฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มกัจะเผยแพร่ขอ้มูลสินคา้และบริการ มีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ การกระจายการรับรู้ในเชิงบวก ก็จะ

เกิดผลตอบรับกลบัมาอย่างดีเยี่ยม ทั้งจากยอดขายและเป็นท่ีรู้จกัของสังคมผูบ้ริโภค แต่หากทา้ให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความรู้สึกในเชิงลบก็ทา้ใหเ้กิดผลเสียได ้ดงันั้นปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัท่ีไดน้าํเสนอไวข้า้งตน้ลว้นมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร

แบบปากต่อปากในยคุของเศรษฐกิจดิจิทลัทั้งส้ิน 

 

    พฤติกรรมการส่ือสารทางส่ือออนไลนผ์า่นช่องทางโซเชียลมีเดียอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดนิยมใช้

งานกันปัจจุบันน้ี คือ 1) ช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ (Website) 2) ช่องทางการส่ือสารผ่านอีเมล (E-mail 

marketing) 3) ช่องทางการส่ือสารผ่านทางเฟซบุค (Facebook) 4) ช่องทางการส่ือสารผ่านทางเวบ็ไซตบ์ลอ็ค (Blog 

Online Forums) 5) ช่องทางการส่ือสารผา่นทางวีดีโอออนไลน ์(Online Video) 6) ช่องทางการส่ือสารผา่นทาง LINE 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บข่าวสารโปรโมชั่นดีลส่วนลดจากจากเว็บไซต์โดยตรงมากท่ีสุด คือ ช่อง
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ทางการส่ือสารผ่านทางอีเมลล์ มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมาคือช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Facebook) มีค่าเฉล่ีย 3.59 และได้รับข่าวสารโปรโมชั่นดีลส่วนลดจากเว็บไซต์ ผ่านช่องทางการส่ือสาร

แอพพลิเคชัน่มือถือ (Line) มีค่าเฉล่ีย 3.57 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2557) ไดท้าํการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ในปี 2557 พบว่า ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ผ่านอีเมล ์(Email) 

เป็นช่องทางแรกเร่ิมท่ีช่วยในการสร้างการรับรู้ (Awareness), การไตร่ตรองหรือพิจารณา (Consideration) และความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้ ส่วนขั้นตอนในช่วงตดัสินใจซ้ือจะอยูใ่นช่องทางส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media)  

 

    ดา้นพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าดีลส่วนลดพิเศษบนเวบ็ไซต ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตั้งใจจะซ้ือดีลส่วนลดคร้ังต่อไป

บ่อยคร้ังข้ึน และจะชกัชวนเพ่ือนๆ หรือคนรอบขา้งใหร่้วมกนัซ้ือดีล มีค่าเฉล่ีย 3.58 รองลงมาเป็นจะซ้ือดีลสินคา้

และบริการคร้ังต่อไปกบัเวบ็ไซตดี์ลส่วนลดอีกในอนาคต มีค่าเฉล่ีย 3.45 และยงัคงซ้ือสินคา้และบริการของเวบ็ไซต์

ดีล แมไ้ม่มีโปรโมชัน่โค๊ตส่วนลดเพ่ิมก็เต็มใจซ้ือต่อ มีค่าเฉล่ีย 2.42 ตามลาํดบั ซ่ึงตรงกบัผลงานวิจยัของ Edward 

Shih-Tse Wang (2014) ซ่ึงศึกษาเร่ือง Consumer Characteristics, Social Influence, And System Factors On Online 

Group-Buying Repurchasing Intention พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัจะเลือกใช้บริการเว็บไซต์ดีลส่วนลดจาก

คาํแนะนาํจากเพ่ือนผูบ้ริโภคดว้ยกนัท่ีเคยซ้ือดีลและมกัจะซ้ือซํ้าดีลอีกในอนาคต 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสบู่ก้อนเพ่ือความสวยงาม โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการ

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Cluster Analysis of Beauty Soap Consumers in BKK Metropolitan Using 

Consumer Behavior Factors 

ธนากร จิรยาภากร1 และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์ 2 

Tanakorn Jirayapakorn and Jaratchwahn Jantarat,Ph.D. 

 

บทคดัย่อ 
        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการ

บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในในการเก็บรวมรวบขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการ

จาํนวน 200  ราย เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ

ทดสอบสมมติฐานใชค่้าสถิติ มาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็น 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1  มีพฤติกรรมในการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามในแต่ละดา้นทั้งตํ่ากว่าและสูงกว่าค่าเฉล่ีย

รวม กลุ่มท่ี 2  มีพฤติกรรมในการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามในแต่ละดา้นสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม และกลุ่มท่ี 3 มี

พฤติกรรมในการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามในแต่ละดา้นตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

สาํคัญ: สบู่ก้อนเพ่ือความสวยงาม,พฤติกรรมผู้บริโภค 

Abstract 

        This research aimed to identify segmentation of beauty soap consumers in BKK Metropolitan using consumer 

behavior factors. Surveys of 200 questionnaires were distributed to sample of consumers. Statistical techniques of 

percentage, mean, and standard deviation were used to analyze descriptive data.  Cluster analysis was used for 

hypotheses tastings. Results showed 3 groups of beauty soap consumers as follows: Group one revealed mix of high 

and low consumer scores behavior factor then total average, Group two has higher scores of all consumer behavior 

factors: Group three exhibited low consumer behavior scores on all aspects. 

Keywords: beauty soap, consumer behavior 
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1. บทนํา 

        ปัจจุบนัไม่สามารถปฎิเสธไดเ้ลยว่าความสวยงามเป็นใบเบิกทางในการดาํเนินชีวิตของคนในยุคสมยัน้ี ตลาด

ความงามเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง จากมูลค่าการตลาดกวา่หน่ึงแสนลา้นบาทการเติบโตของตลาดกลุ่มน้ีอาจจะมา

จากปัจจยัหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึงบุคลิกภาพของตนมากข้ึน, สินคา้มีนวตักรรมใหม่ๆ มาก

ข้ึน, การเติบโตของสงัคมเมืองทาํใหแ้รงซ้ือมีมากข้ึน 

        สบู่ เป็นสินคา้อุปโภคท่ีมีความจาํเป็นต่อการใชชี้วิตประจาํวนัจดัอยู่ในกลุ่มสินคา้ส้ินเปลืองปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่

ไม่มีใครใชส้บู่อาบนํ้าตั้งแต่เด็กเลก็จนถึงผูสู้งวยัลว้นแลว้แต่ตอ้งชาํระลา้งร่างกายใหส้ะอาดท้ิงส้ิน ปัจจุบนัส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของสบู่นั้น การลงทุนทาํธุรกิจ ในกลุ่มสินคา้น้ี ค่อนขา้งเติบโตไดง่้าย และมีความมัน่คงในระยะยาว 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการทาํการตลาดของแต่ละแบรนดสิ์นคา้ดว้ย ดว้ยภาพรวมของตลาดสบู่ในปัจจุบนั มีมูลค่าราว 10,000 

ลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดสบู่ก้อน 5,000 ลา้นบาท และ ตลาดครีมอาบนํ้ า 5,000 ลา้นบาท ส่งผลให้ทั้ง 2 ตลาดมี

สดัส่วนการแบ่งตลาดท่ีเท่ากนั โดยตลาดสบู่กอ้นมีอตัตาการเติบโตอยูท่ี่ 10% ต่อปี  โดยยงัมีผูป้ระกอบการใหม่ๆเขา้

สู่ตลาดสบู่อยา่งต่อเน่ือง สาํหรับในดา้นราคาของสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามนั้นจะมีราคาตั้งแต่ 30 – 350 บาท ตามแต่

วตัถุดิบ ส่วนผสมและการตั้งราคาตามแต่ละผูผ้ลิต สบู่เพ่ือความสวยงาม เช่นสบู่กลูตา้, สบู่เพ่ือผิวขาว, สบู่สิว เป็น

ตน้ 

        สบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม เป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือทาํความสะอาดผิวบนร่างกายท่ีมีส่วนประกอบจากปฏิกิริยาของ

ด่างกบัไขมนัจากพืชหรือสตัว ์สบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามจดัเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปไม่ไดค้วามยึดติดกบัตรา

สินคา้มากนกั เน่ืองจาก สามารถหามาใชท้ดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ การท่ีสินคา้สบู่กอ้นมีผูผ้ลิตหลากหลายราย

ประกอบกบั ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่สูงมาก จึงเกิดช่องทางให้ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดง่้าย และเกิดการ

แข่งขันในตลาดค่อนข้างรุนแรง ผูผ้ลิตจึงพยายามพฒันาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้ได้

มาตรฐานสูงข้ึน มีความหลากหลายและใหผ้ลิตภณัฑมี์ความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์เพ่ิม

ตราผลิตภณัฑ์ เพ่ิมส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีทาํให้เกิดจุดเด่นในตราสินคา้ เช่น สี หัวนํ้ าหอม สารให้ความชุ่มช้ืน 

วิตามิน ต่าง ๆ สารเพ่ิมจาํนวนฟอง สารในการระงบัเช้ือ สารสะกดัจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้นบางตราจะ

เพ่ิมสารผสมกลูตา้ไทโอน คอลลาเจน อลัฟ่าอาบิตบูติน สารสกลัจากพืชบางชนิดเพ่ือเพ่ิมทางเลือกท่ีหลากหลายให้

ผูบ้ริโภค 

        จากค่านิยมของสังคมไทยท่ีเร่ิมเปล่ียนไปโดย ดูจากงานวิจยั “ทศันคติของชาวอีสานต่อค่านิยมการมีมีผิวขาว” 

พบว่าจากกลุ่มวยัรุ่นตอ้งการมีผิวขาวแบบเกาหลี-ญ่ีปุ่น โดยผูห้ญิงจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองของความขาวเป็นอยา่ง

มาก โดยในกลุ่มน้ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารประกอบประเภทกลูต้าไทโอน ในขณะท่ีกลุ่มวยัทาํงานงานจะให้

ความสําคญักบัรูปร่าง ผิวพรรณ ความกระจ่างใส ไม่มีสิว ฝ้า กระ มากกว่าความขาว ( หมอชาวบา้น. (ออนไลน์). 

www.http:// docter.or.th/ ) ดงันั้นผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองสําอางค์ อาหารเสริม ต่างๆ จึงมกันิยมใส่สารประกอบ

กลูตา้ไทโอน อลัฟ่าอาบูติน วิตามินต่างๆ เพ่ือสนองความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะสบู่กอ้นเพ่ือความ

สวยงามต่างๆ ท่ีทาํออกมาเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้กว่าสบู่เหลว เน่ืองจากมีราคาถูก หาซ้ือได้
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ง่าย พกพาสะดวก จึงทาํใหส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามมีมูลค่าตลาดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในตลาดสูง

มาก และมีผูผ้ลิตจาํนวนมากมองเห็นช่องทางท่ีจะเขา้มาดาํเนินธุรกิจในตลาดน้ี 

         เน่ืองจากตลาดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามมีอตัตาการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม

การบริโภคสบู่ท่ีหลากหลาย ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเร่ิมทาํการศึกษาวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชส้บู่

กอ้นเพ่ือความสวยงามของผูบ้ริโภคของแต่ล่ะกลุ่มวา่เป็นอยา่งไร รวมทั้งการพิจารณาถึงลกัษณะผลิตภณัฑข์องตนท่ี

ตอ้งการปรังปรุงในอนาคต คดัสรรผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบ และคุณภาพเหมาะสมเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการนาํคาํตอบท่ี

ไดม้าเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง การกาํหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การ

พัฒนาธุรกิจ ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดรวมไปถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินกิจการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

        1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

        2.  เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชพ้ฤติกรรมการบริโภค        

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทําการค้นหา 

(Searching) ซ้ือ (Purchasing) ใช้ (Using) ประเมินผล และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

        Schiffman and Kanuk (2007) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตดัสินใจและการะกระทาํ

ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

        Solomon (2002) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของ

ผูบ้ริโภคแต่ละคนเม่ือทาํการประเมินผล (Evaluating) การไดรั้บ (Obtaining) การใช ้(Using) และดาํเนินการภายหลงั

การบริโภค (Disposing) ผลิตภณัฑ ์

        กิตติญา แสนเจริญ (2557) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาจาก

ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่โดยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และกาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินทางเลือก ตดัสินใจ

เลือกซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แหล่งขอ้มูล 

สถานท่ี เวลา วิธีการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ งบประมาณ และปริมาณการซ้ือ 

        ปัจจยักาํหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยมีดงัน้ี 

        ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัดา้นจิตวิทยา จะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัต่อไปน้ี 

        1.การรับรู้ หมายถึงการเปิดรับ ให้ความสนใจ และตีความหมายส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บผ่านประสาท

สมัผสัทั้งหา้ 
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        2.การเรียนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

        3.แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคปรารถนา เกิดความต่ืนตวัและพลงัท่ีจะกระทาํส่ิงต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุส่ิง

ท่ีตอ้งการ 

        4.บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความเป็นปัจเจกบุคคล  

        5.ทศันคติ หมายถึง ผลสรุปของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงบ่งช้ีส่ิงนั้นวา่ ชอบหรือไม่ชอบ น่าพอใจหรือไม่น่า

พอใจ 

        ปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกตวัของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการบริโภคไดแ้ก่ปัจจยัต่อไปน้ี 

        1.ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมีความเก่ียวพนักนัทางสายเลือด หรือการแต่งงาน หรือการ

รับเล้ียงดูบุคคลท่ีเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ยกนั 

        2.กลุ่มอา้งอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงๆ โดยมุมมองหรือ

ค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงจะถูกนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมต่างๆของบุคคล 

        3.วฒันธรรม หมายถึง แบบแผนการดาํเนินชีวิตของกลุ่มคนในสงัคม จะมีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง 

        4.สังคม หมายถึง การจาํแนกกลุ่มบุคคลในสังคมออกเป็นชั้นๆ โดยบุคคลท่ีอยู่ในชั้นเดียวกันจะมีความ

คลา้ยคลึงกนัในค่านิยม ความสนใจ พฤติกรรม 

        พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้จะผ่านเขา้มาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541)  

        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 และจะเลือกส่วนตลาดท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการ

สร้างกาํไรใหแ้ก่องคก์รสูงสุด ซ่ึงจะเรียกส่วนตลาดท่ีเลือกนั้นว่า ตลาดเป้าหมาย (Target Markets) โดยจะพฒันากล

ยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ตลาดเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด จากนั้นจะทาํการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) ขององคก์ร เพ่ือให้

ทราบถึงลกัษณะความไดเ้ปรียบเสียเปรียบของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะนาํไปใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ได ้

3. วธีิการศึกษา 

 

        ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ชุด โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area 

Cluster Sampling)โดยจดักลุ่มพ้ืนท่ีตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของสํานกังานเขตรวมทั้งส้ิน 6 เขต จากนั้นใช้
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) เลือกเฉพาะคนเคยใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม สาํหรับรายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในคร้ังน้ี จะ

แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา เป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา นาํมาบรรยายถึง

ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ตลอดจนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

คาํถามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาน 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงเพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ท่ี

ไดน้ั้นไปอา้งอิงแทนประชากร ซ่ึงประกอบไปดว้ยการคดัเลือกคาํถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี 

Hierarchical การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Meansและการอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ล่ะกลุ่ม 

 

สรุปผลการศึกษา 

        ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีต่อปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความ

สวยงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        ตารางแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีต่อปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความ

สวยงามส่วนใหญ่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่มรีายละเอยีดดงันี ้ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง 113 66.50 

อาย ุ 26-30 ปี 46 23.00 

สถานภาพ โสด 121 60.50 

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 56 28.00 

รายได ้ 10,000-20,000 บาท 80 40.00 

        ระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อปัจจยัต่อพฤติกรรมการบริโภค พบว่าระดบัความสอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ ท่ีอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภค บริโภคอย่างไร (How) บริโภคอะไร (What) บริโภคทาํไม 

(Why) ใครคือผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม (Who) บริโภคท่ีไหน (Where) ส่วนระดบัความสอดคลอ้งท่ีอบู่ใน

ระดบัปานกลางถึงระดบัตํ่าคือ พฤติกรรมการบริโภค บริโภคเม่ือใด (When) 

        ตารางแสดงระดับความสอดคลอ้งกับตัวผูต้อบท่ีมีต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคสบู่ก้อนเพ่ือความ

สวยงามในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละดา้น  
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ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการบริโภคสบู่ก้อนเพ่ือความ

สวยงามมรีะดบัความสอดคล้องกบัตวัผู้ตอบ สูงสุด 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการบริโภคสบู่ก้อนเพ่ือความ

สวยงามมรีะดบัความสอดคล้องกบัตวัผู้ตอบ ตํา่สุด 

พฤตกิรรมการบริโภค บริโภคอย่างไร (How) 

ท่านใช้สบู่ก้อนเพ่ือความสวยงามทุกคร้ังท่ีทําความ

สะอาดร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 

ท่านใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามในการชาํระร่างกาย

เท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 

พฤตกิรรมการบริโภค ใครมอีทิธิพลต่อการบริโภค (Who) 

ท่านใช้สบู่ก้อนเพ่ือความสวยงามตามคาํแนะนาํของ

ญาติหรือเพ่ือนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 

ท่านใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีนาํสินคา้มาสาธิต

กบัตวัท่านเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 

พฤตกิรรมการบริโภค บริโภคอะไร (What) 

ท่านเลือกใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีมีลกัษณะกอ้น

ขุ่นฟองมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

ท่านใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีมีขนาด 70 กรัม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 

พฤตกิรรมการบริโภค บริโภคทําไม (Why) 

ท่านใช้สบู่ก้อนเพ่ือความสวยงามเพ่ือให้เนียนนุ่ม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 

ท่านใช้สบู่ก้อนเพ่ือความสวยงามเพ่ือรักษาฝ้า  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 

พฤตกิรรมการบริโภค บริโภคเม่ือใด (When) 

ท่านใชส้บู่เพ่ือความสวยงามท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในตลาด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 

ท่านใชส้บู่เพ่ือความสวยงามท่ีท่านสมคัรเป็นสมาชิก

สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 

พฤตกิรรมการบริโภค บริโภคที่ไหน (Where) 

ท่านใช้สบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีขายในร้านคา้เพ่ือ

ความสวยงามโดยทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 

ท่านใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีขายโดยตัวแทน

จาํหน่าย(ขายตรง) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 

พฤตกิรรมการบริโภค ใครคือผู้บริโภคสบู่ก้อนเพ่ือความสวยงาม (Who) 

ท่านซ้ือสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามเพ่ือใชเ้อง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.23  

ท่านซ้ือสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามเพ่ือเป็นของขวญั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45 
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        ส่วนท่ี 2 สรุปผลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม โดยใชร้ะดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบท่ีมี

ต่อพฤติกรรมการบริโภค 

จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด2 00 คน สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามออกไดเ้ป็น 3 

กลุ่ม ดงัน้ี 

ตารางแสดงขอ้มูลสรุปลกัษณะท่ีสาํคญัในแต่ละส่วนตลาด 

กลุ่มที่ 1 “กลุ่มซ้ือง่ายราคาถูก” 

(ผู้ใช้บริการ 65 คน) 

กลุ่มที่ 2 “กลุ่มรักความงาม

ถึงขีดสุด” 

(ผู้ใช้บริการ 99 คน) 

กลุ่มที่ 3 “กลุ่มหนุ่มนักรัก” 

(ผู้ใช้บริการ 36 คน) 

1. เพศหญิง  

2. รับจา้ง 

3. รายไดอ้ยูท่ี่10,000-20,000 บาท 

4. สถานภาพสมรส 

5. ชอบใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวก่อนออกจาก

บา้นเป็นอยา่งยิ่ง 

6. ไม่ชอบใชเ้วลาวา่งในการเลือกซ้ือสินคา้

เพ่ือความสวยงามบนอินเตอร์เน็ต 

7. ไม่ชอบใชเ้วลาวา่งในการเลือกซ้ือสินคา้

เ พ่ื อ ค ว า ม ส ว ย ง า ม ด้ ว ย ก า ร ไ ป

หา้งสรรพสินคา้  

8. มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสบู่ก้อน

เพ่ือความสวยงามท่ีมีลกัษณะกอ้นขุ่นฟอง

มาก9. มีพฤติกรรมการใช้สบู่เพ่ือความ

สวยงามท่ีกาํลงัลดราคา 

1. เพศหญิง 

2. เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

3. รายได้อยู่ท่ี10,000-20,000 

บาท 

4. สถานภาพโสด 

5. ชอบใช้ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว

ก่อนออกจากบา้น 

6. ชอบใช้เวลาว่างในกา ร

เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ น ค้า เ พ่ื อ ค ว า ม

สวยงามบนอินเตอร์เน็ต 

7. ชอบใช้เวลาว่างในกา ร

เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ น ค้า เ พ่ื อ ค ว า ม

ส ว ย ง า ม ด้ ว ย ก า ร ไ ป

หา้งสรรพสินคา้ 

8. มีระดบัความสอดคลอ้งกบั

ตัวผู ้ตอบในทุกปัจจัยข อง

1. เพศชาย 

2. นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 

3. รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 

4. สถานภาพโสด 

5. ไม่ชอบใช้ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว

ก่อนออกจากบา้น 

6. ไม่ชอบใชเ้วลาวา่งในการเลือก

ซ้ือสินค้าเพ่ือความสวยงามบน

อินเตอร์เน็ตเป็นอยา่งยิ่ง 

7. ไม่ชอบใชเ้วลาวา่งในการเลือก

ซ้ือสินคา้เพ่ือความสวยงามด้วย

การไปหา้งสรรพสินคา้เป็นอย่าง

ยิ่ง 

8. มีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบในทุกปัจจยัของพฤติกรรม

การบริโภค (6W1H) อยู่ในระดบั

ท่ีตํ่า 
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10. มีพฤติกรรมการใช้สบู่ก้อนเพ่ือความ

สวยงามท่ีขายในร้านคา้เพ่ือความสวยงาม

โดยทัว่ไป (หาซ้ือง่าย) 

11.ไม่สนใจในคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ว่า

ใชเ้พ่ืออะไร 

12. ไม่สนใจบริโภคข้อมูล หรือติดตาม

ข่า วสา ร ท่ี เ ก่ียวกับส บู่ก้อ นเ พ่ือ ค ว า ม

สวยงาม 

13.มีการบริโภคสบู่กอ้นท่ีมีราคาถูก 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 

(6W1H) อยูใ่นระดบัท่ีสูง 

9. ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ใ น

ผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัลดราคา 

9. มีพฤติกรรมการซ้ือสบู่ก้อน

เ พ่ื อ ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ พ่ื อ เ ป็ น

ของขวญั 

 

 

5.  อภิปรายผล 

 

        การศึกษาระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อธิปรายผลตามแนวคิดพฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behavior) หรือ 6W1H (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน,์ 2550) และจากการทบทวนงานวิจยัดงัน้ี   

1. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค บริโภคอย่างไร (How) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมี

พฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามเป็นประจาํทุกวนั และใชทุ้กคร้ังท่ีมีการทาํความสะอาดร่างกาย โดยสบู่

กอ้นเพ่ือความสวยงามสามารถตอ้งสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ พรพิมล ศรีพนัธานุสรณ์ (2546) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใชส้บู่เหลวเพ่ือสุขภาพผิวเป็นประจาํทุก

วนั 

2. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค บริโภคอะไร (What) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดย

ส่วนผสมต่างๆท่ีมีอยู่ในสบู่เป็นตวัสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจบริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น การใชส้บู่กอ้นเพ่ือ

ความสวยงามท่ีมีลกัษณะกอ้นขุ่นฟองมาก ใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีมีส่วนผสมจากวิตามินบี3 สบู่กอ้นเพ่ือ

ความสวยงามท่ีมีแพค็เก็ตสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จงรัก ชิน

เกลา้กาํจร (2554) รายไดแ้ละอาชีพท่ีมีความแตกต่างกนัจะมีลกัษณะการซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรท่ีแตกต่างกนั 
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3. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค บริโภคทาํไม (Why) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมี

พฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามเพ่ือให้ผิวขาวซ่ึง ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาลดั ฐิติภาณุเวช 

(2549) สาเหตุท่ีซ้ือสบู่เหลวเน่ืองจากผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี 

4. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค ใครมีอิทธิพลต่อการบริโภค (Who) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ โดยมีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามตามคาํแนะนาํของญาติหรือเพ่ือน และไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ

โฆษณาทางการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาลดั ฐิติภาณุเวช (2549) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือมากท่ีสุดคือ เพ่ือน 

5. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค บริโภคเม่ือใด (When) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยมี

พฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในตลาด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาลดั 

ฐิติภาณุเวช (2549) สถานท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ดิสเคานส์โตร์  

6. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค บริโภคท่ีไหน (Where) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดย

ท่านใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีขายในร้านคา้เพ่ือความสวยงามโดยทัว่ไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ดาลดั ฐิติภาณุเวช (2549) สถานท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ดิสเคาน์สโตร์ และสาํหรับรายการส่งเสริมการตลาดท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือมากท่ีสุด 

7. ดา้นพฤติกรรมการบริโภค ใครคือผูบ้ริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม (Who) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

สอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยท่านตดัสินใจซ้ือสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามดว้ยตวัท่านเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ วนัวิสาข ์บวัแกว้ (2549) พบวา่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ คือ ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจ 

        ขอ้แนะนาํในเร่ืองต่างๆของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มซ้ือง่ายราคาถูก” เป็นกลุ่มท่ีบริโภคสบู่ก่อนเพ่ือความสวยงามเป็นประจาํทุก บริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความ

สวยงามเม่ือสินคา้กาํลงัลดราคา และบริโภคสบู่กอ้นท่ีสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านคา้เพ่ือความสวยงามทัว่ไป แต่คน

กลุ่มน้ีจะไม่สนใจในเร่ืองของสารสกดัหรือสารประกอบท่ีมีอยูใ่นสบู่กอ้น และไม่สนใจติดตามช่องทางการส่ือสาร

ในตวัผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหเ้ขา้ถึงคนกลุ่มน้ีมากยิ่งข้ึน ผูจ้ดัจาํหน่ายควรใหค้าํแนะนาํถึงคุณสมบติัท่ีสาํคญัของสบู่กอ้น

เพ่ือความสวยงามอย่างถูกตอ้ง และติดตามผลการใชเ้พ่ือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัคงกลบัมาใชอ้ย่างต่อเน่ือง สําหรับ

ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีน่าสนใจและแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพ

รับจา้ง และมีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงามเพ่ือรักษาฝ้ามากท่ีสุด อีกทั้งยงัสนใจใช้

ผลิตภณัฑต์ามพรีเซนเตอร์ท่ีช่ืนชอบดงันั้นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย จึงควรทาํการตลาดโดยการใช ้ดารา พรีเซนเตอร์

ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีการใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือรักษาฝ้า เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกเช่ือถือในผลิตภณัฑ ์  

        กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มรักความงามถึงขีดสุด” เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรท่ีมีมากท่ีสุด ม่ีค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคลอ้ง

กบัตวัผูต้อบดา้นพฤติกรรมการบริโภค 6W1H ในระดบัท่ีสูงสุด ดงันั้นจึงควรสร้างตราสินคา้ท่ีมีความชดัเจน ให้

กลุ่มลูกคา้ สามารถจดจาํตราสินคา้และสร้างความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้ดียิ่งข้ึนไป และรักษาความ
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สมํ่าเสมอในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึน และนาํไปสู่การทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด สําหรับขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีน่าสนใจและแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือ

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-40 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ไม่สนใจ

ในสินคา้ท่ีกาํลงัลดราคา และไม่นิยมบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงามท่ีขายในร้านคา้เพ่ือความสวยงามโดยทัว่ไป 

ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจท่ีจะติดตามสบู่ท่ีตนเองช่ืนชอบผ่านส่ือโฆษณาทางการตลาดต่างๆ ทาํใหผู้บ้ริโภค

กลุ่มน้ีมีแนวโน้มจะบริโภคสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือบริโภคสินคา้ภายในเคาน์เตอร์แบรนด์ห้างสรรพสินค้า

มากกว่า ดงันั้นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย จึงควรทาํการตลาดโดยการใชส่ื้อโฆษราทางอินเตอร์เน็ต การรีวิวสินคา้ การ

บอกต่อ และมีการนาํสินคา้วางจาํหน่ายผา่นเคาน์เตอร์แบรนดห์า้งสรรพสินคา้และร้านคา้สะดวกซ้ือ เช่น 7-11 หรือ 

แฟมิล่ีมาร์ท 

        กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มหนุ่มนกัรัก” เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรท่ีนอ้ย ม่ีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภค 6W1H ในระดบัท่ี

ตํ่าท่ีสุด เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดใ้นความใส่ใจกบัสบู่เพ่ือความสวยงาม ไม่ติดตามช่องทางในการจดัจาํหน่าย และ

บริโภคสบู่เพ่ือความสวยงามเพ่ือชาํระร่างกายเท่านั้น สําหรับขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีน่าสนใจและ

แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุตํ่ากวา่ 15 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 

แต่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เพ่ือความสวยงามเพ่ือเป็นของขวญั ดงันั้นผูจ้ดัจาํหน่ายจึงควร ออกผลิตภณัฑส์บู่ในรูป

ของการจดัชุดผลิตภณัฑเ์ป็นเซ็ต เพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการบริโภค อีกทั้งผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้น

เพ่ือความสวยงามท่ีมีขนาด 100 กรัม ซ่ึงเป็นขนาดมาตราฐานโดยทัว่ไป หากเจา้ของธุรกิจตอ้งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี

ในอนาคตก็ควรปรับผลิตภณัฑเ์พ่ือความสวยงามสาํหรับเพศชายโดยเฉพาะ ทั้งใหส่้วนของขนาดของสบู่ กล่ิน และ

คุณสมบติัอ่ืนๆท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี 

        ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

        1. ควรวางแผนในการเก็บแบบสอบถามให้ดีกว่าน้ี เพ่ือใหไ้ดป้ระชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความหลากหลายใน

พฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม 

        2. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสบู่กอ้นเพ่ือความสวยงาม ดว้ยการสังเกตและการสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึก

จากผูบ้ริโภคโดยตรง เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีแท้จริง และพฤติกรรมท่ีซ่อนเร้นของตัวผูบ้ริโภคเพ่ือนํามา

ออกแบบ แบบสอบถามท่ีตรงกบัตวัผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

        3.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เ ป็นผู ้บริโภคท่ี ซ้ือและใช้สบู่ก้อนเ พ่ือความสวยงาม ในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของคุณสมบติัและสารประกอบท่ีดีพอในสบู่กอ้นเพ่ือความ

สวยงาม ดงันั้นผูอ้อกแบบสอบถามจึงควรใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นแก่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีถูกตอ้งมาก

ยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาพาลาเดยีมเวลิด์ช้อปป้ิง (ประตูนํา้)  

โดยใช้ปัจจยัด้านระดบัความคดิเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ 

Segmentation of customers using the service of the Krungthai Bank,  

Palladium World Shopping (Pratunum) Branch,                                                   

Using the Quality of Service. 

รัตนาพร ดูกขุนทด1 และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

Rattanaporn Dookhuntod and Prasert Sirisereewan 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ แบ่งกลุ่มของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และ

ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธนาคารกรุงไทย สาขาพาลาเดียมเวิลด์  ช้อปป้ิง 

(ประตูนํ้า) กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการดา้นเงินฝากจาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มลูกคา้โดยวิธี 

Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis จากนั้นจึงวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวิธี One Way 

ANOVA ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

การศึกษาปริญญาตรี รายได ้20,001 – 25,000 บาท ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการคือฝากเงิน – ถอนเงิน ความถ่ี 1 คร้ัง / สปัดาห์ 

และระยะเวลา 10 – 20 นาที ผลการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนรอ กลุ่มคนรู้  และกลุ่มคนรีบ และ

จากขอ้คน้พบน้ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดต้รงตาม

ความตอ้งการ 
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Abstract 

 This research aimed to investigate the opinions of customers who use the service. Segmentation of 

customers using the service. And satisfaction of the marketing mix (7P's) of the Krungthai Bank, Palladium World 

Shopping (Pratunum) Branch. The samples used in the research are those who come to deposit a total of 200 

peopleby questionnaire was used to collect data from a sample is divided into three parts, first personal 

characteristics of the respondents, second is the quality level of the bank service Section Likert - Scale and the 

third is level of satisfaction with the marketing mix (7P's) a section Likert – scale The data were analyzed using 

frequency, percentage, average, standard deviation. Segmentation by Hierarchical and K-Means Cluster Analysis. 

Then analyze the differences of each customer segment with One Way ANOVA. The research found that Most of  

the respondents were female, aged 31 - 40 years, private company employees. Educational Is Bachelor degrees, 

income is 20,001 – 25,000 baht transaction types is deposit - withdrawal the frequency is 1 time / week and time 

of the transaction is 10 - 20 minutes. The analysis segmented into three groups is The people who waiting for, The 

people who know and The people in a hurry and the findings could be useful in the management with the needs of 

each client group needs. 

 

 

1. บทนํา 

 

     ธนาคารกรุงไทยสาขาพาลาเดียมเวิลดช์อ้ปป้ิง (ประตูนํ้า) เป็นหน่ึงธนาคารท่ีไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ และจาก

การสังเกตพบปัญหาคือ ลูกคา้บางส่วนประเมินคุณภาพการบริการของเจา้หนา้ท่ี การบริการดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝาก 

และภาพรวมของสาขา ซ่ึงไดรั้บการประเมินอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า บางคร้ังยงัมีการร้องเรียนจากลูกคา้บางท่าน

เก่ียวกบัเร่ืองการบริการท่ีไม่เป็นท่ีประทบัใจ และผลิตภณัฑเ์งินฝากท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้หลายราย จาก

ขอ้มูลพบว่าคะแนนของคุณภาพการให้บริการของสาขาลดลงอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดงันั้นการศึกษาเร่ือง

คุณภาพการบริการ และการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นเงินฝาก จึงเป็นส่ิงสาํคญัยิ่งต่อ

การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงการบริการ และพฒันาการดาํเนินงานของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  สรุป

ประเดน็ปัญหาคือคุณภาพการใหบ้ริการท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อการบริการและความพึงพอใจต่อการเขา้มาใช้

บริการของลูกคา้ 

     วตัถุประสงคข์องงานวิจยัเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ เพ่ือแบ่งกลุ่มของลูกคา้โดย

ใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของทางสาขา

ประโยชน์ คือทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกคา้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อคุณภาพการบริการ ช่วยในการ



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2022 
 
แบ่งกลุ่มของลูกคา้อนันาํไปสู่การพฒันาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ และทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์ในการบริการลูกคา้ และการพฒันา

ประสิทธิภาพการบริการ  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     คุณภาพบริการ คือส่ิงใดก็ตามท่ีลูกคา้รู้สึกพึงพอใจ และพูดถึงอยู่เสมอ เม่ือไดใ้ช้สินคา้และบริการ ซ่ึงไม่ได้

คาํนึงถึงแต่ประโยชน์การใชส้อย แต่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ความประทบัใจ ความพึงพอใจ ไปจนถึง

ความภกัดีของลูกคา้ (ณฐัพชัร์ ลอ้ประเสริฐ ,2549) 

     ความพึงพอใจของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้ทาํใหเ้กิดความสุข และความสุข

จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึก

ในทางบวกมากกว่าความรู้สึกในทางลบ จะเห็นไดว้่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บในส่ิงท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง และจะลดลงเม่ือจุดมุ่งหมายนั้นไดรั้บ

การตอบสนอง (Shelly, 2003) 

     ส่วนประสมทางการตลาด คือ 7P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากรตอ้งอาศยัการคดัเลือกเพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดดี้เหนือคู่แข่ง ลกัษณะทางกายภาพ

เช่น ธนาคารตอ้งพฒันารูปแบบในการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ไม่วา่จะเป็นทางดา้นความสะดวก ความ

รวดเร็ว ความถูกตอ้ง หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ และมีกระบวนการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้

รวดเร็ว และประทบัใจลูกคา้  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ, 2538) 

ภาพที่  1  ตารางแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงิน

ทางดา้นเงินฝาก 

ประชากรที่จะศึกษา 

กลุ่มท่ี 1   กลุ่มท่ี 2                          

กลุ่มท่ี 3 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ คือการ

บริการดา้นรูปลกัษณ์ (Tangibles) การบริการดา้นความ

ไวว้างใจ (Reliability) การบริการดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

(Responsiveness การบริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 

(Assurance) และการบริการดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy)  
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3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัสาขาเป็นประจาํ 1 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นอย่างตํ่า โดยใชจ้าํนวนบญัชีเงิน

ฝาก และบญัชีสินเช่ือท่ีมีอยู่กบัทางสาขา คือบญัชีเงินฝาก 13,348 บญัชี และบญัชีสินเช่ือ 4,562 บญัชี รวมทั้งหมด 

17,910 บญัชี ( แหล่งท่ีมาของขอ้มูล : รายงานสรุปจาํนวนบญัชีเงินฝาก และสินเช่ือ ณ วนัท่ี 21 ก.ย. 2558 )       

     กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นประจาํ 1 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นอยา่ง

ตํ่าวิธีการคาํนวณเพ่ือหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งตํ่า โดยใชต้ารางคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งสาํเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970) ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งโดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมใหมี้การคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

ซ่ึงสามารถคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่างกบัจาํนวนประชากรตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป จากประชากรทั้งส้ิน 17,910 คน 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 375 คน 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างอย่างสะดวก คือเลือกกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการช่วงเดือน ธนัวาคม 2558 โดยแจกแบบสอบถามหลงัจากท่ีใชบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ การตอบแบบสอบถามจะ

ให้ผูม้าใช้บริการตอบเอง ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด เม่ือรวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามครบถว้นจะนาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป และทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ 

     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ Cluster  Analysis ดังน้ี กําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่ม 

ออกแบบการวิจยั กาํหนดวิธีการ อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลโดยใชค้วามถ่ี 

และร้อยละ หาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการ วิเคราะห์ค่าตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มไขวก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใชต้าราง Crosstab  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อบริการของธนาคาร  

     ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ พบว่าภาพรวมความคิดเห็นของลูกคา้อยู่

ระดบัดีค่าเฉล่ีย 3.53 จดัอนัดบัไดด้งัน้ี  ความคิดเห็นดา้นความไวว้างใจ และดา้นการตอบสนองลูกคา้อยูร่ะดบัดี ส่วน

ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการให้ความมัน่ใจอยู่ระดบัพอใช ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

บริการดา้นรูปลกัษณ์ (Tangibles) ลูกคา้มีความคิดเห็นสูงสุดคือความสวยงาม และการตกแต่งสถานท่ีของธนาคาร 

และความคิดเห็นตํ่าสุดคือความทนัสมยัของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการดา้นความไวว้างใจ (Reliability) ลูกคา้มี

ความคิดเห็นสูงสุดคือความความถูกตอ้งของการให้คาํปรึกษา และความคิดเห็นตํ่าสุดคือความถูกตอ้งของการ

ให้บริการ บริการด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) ลูกค้ามีความคิดเห็นสูงสุดคือหากต้องการความ

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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ช่วยเหลือเป็นพิเศษพนักงานจะตอบสนองลูกคา้ทันที บริการดา้นการให้ความมัน่ใจ (Assurance) ลูกคา้มีความ

คิดเห็นสูงสุดคือความปลอดภยัขณะท่ีใชบ้ริการ และความคิดเห็นตํ่าสุดคือความสามารถของพนกังานในการตอบ

ขอ้สงสัย บริการดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ลูกคา้มีความคิดเห็นสูงสุดคือพนกังานใหค้าํอธิบายอย่างชดัเจน 

เขา้ใจง่าย และความคิดเห็นตํ่าสุดคือเม่ือมีบริการใหม่ของทางธนาคาร พนกังานแจง้ใหลู้กคา้ทราบเสมอ  

4.2 การแบ่งกลุ่มลูกค้า 

     การแบ่งกลุ่มของลูกคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มที่ 1 กลุ่มเน้นความสวยงามน่าใช้บริการกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีเนน้การบริการเร่ืองความสวยงาม และการตกแต่งสถานท่ีของธนาคารตลอดจนความปลอดภยั

ขณะท่ีใช้บริการ  กลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นความถูกต้องและการบริการใหม่ๆ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีเน้นการ

บริการเร่ืองความถูกตอ้งของการใหค้าํปรึกษา ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการ และเม่ือมีบริการใหม่ของทางธนาคาร 

พนกังานแจง้ใหลู้กคา้ทราบเสมอ  กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นความสามารถของพนักงานเป็นหลกั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใน

กลุ่มน้ีเนน้การบริการเร่ืองหากตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพนกังานจะตอบสนองลูกคา้ทนัทีความสามารถของ

พนกังานในการตอบขอ้สงสยั ความสามารถของพนกังานในการแกไ้ขปัญหาและพนกังานใหค้าํอธิบายอยา่งชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 

4.3 ความพงึพอใจของลูกค้าต่อบริการของธนาคาร  

     ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้อยู่ระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 

3.24 จดัอนัดบัไดด้งัน้ี ดา้นบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝากอยูร่ะดบัมาก ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการอยู่ระดบัปานกลาง สุดทา้ยดา้นราคาอยู่ระดบันอ้ย 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝากลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือความหลากหลายของการให้บริการ

ดา้นเงินฝาก และพึงพอใจตํ่าสุดคือความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝาก ดา้นราคาลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือความ

เหมาะสมของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และพึงพอใจตํ่าสุดคือความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมบริการ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือความสะดวกในการติดต่อธนาคารผา่นทางโทรศพัท ์และพึงพอใจตํ่าสุดคือความ

สะดวกในการถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม ดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือความน่าสนใจดา้นการ

โฆษณาผ่านส่ือ และพึงพอใจตํ่าสุดคือการออกเยี่ยมลูกคา้เงินฝากเพ่ือเสนอบริการเงินฝากประเภทใหม่ๆ ดา้น

บุคลากรลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือพนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีบุคลิกน่าเช่ือถือ และพึงพอใจตํ่าสุดคือพนกังาน

เสนอบริการตรงกบัความตอ้งการของ ดา้นกระบวนการลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือความเหมาะสมของขั้นตอนในการ

ใหบ้ริการง่ายสะดวกต่อการใหบ้ริการ และพึงพอใจตํ่าสุดคือจาํนวนพนกังานมีเพียงพอในการให้บริการ และดา้น



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2025 
 
ลกัษณะทางกายภาพลูกคา้พึงพอใจสูงสุดคือความสะอาดของอาคารสถานท่ี และพึงพอใจตํ่าสุดคือความสะดวกของ

สถานท่ีจอดรถ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุป 

     ความคิดเห็นของลูกคา้เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่ภาพรวมลูกคา้มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัดี จดัอนัดบัไดด้งัน้ี

ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการให้ความมัน่ใจ

ตามลาํดบั ส่วนของการแบ่งกลุ่มลูกคา้แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มเนน้ความสวยงามน่าใชบ้ริการ  กลุ่มเนน้ความ

ถูกตอ้งและการบริการใหม่ๆ และกลุ่มเนน้ความสามารถของพนกังานเป็นหลกั โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะมีความตอ้งการท่ี

แตกต่างกนัออกไป , ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่าภาพรวมลูกคา้พึงพอใจระดบัปานกลาง จดั

อนัดบัไดด้งัน้ี ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝาก ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นราคาตามลาํดบั 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการวิจยั และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธี Cluster Analysis ไดผ้ลวิจยัแยกเป็นกลุ่ม จาํนวน 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มเนน้ความสวยงามน่าใชบ้ริการ  กลุ่มเนน้ความถูกตอ้งและการบริการใหม่ๆ และกลุ่มเนน้ความสามารถของ

พนกังานเป็นหลกั จากผลการแบ่งกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม มีขอ้เสนอแนะสาํหรับองคก์รธุรกิจในการนาํผลวิจยัไปประยุกตใ์ช ้

ดงัน้ี  

     กลุ่มที่ 1 กลุ่มเน้นความสวยงามน่าใช้บริการ มีแนวทางการบริหารจดัการคือ ทางธนาคารควรมีการเพ่ิมการจดั

ตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามดึงดูดใจแก่ลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ รวมถึงการจดัวางส่ิงอาํนวยความสะดวกบริเวณ

ภายใน และบริเวณภายนอกสาขาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกบัการเขา้มาใชบ้ริการต่างๆกบัทางสาขา 

และเพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากข้ึน และทางธนาคาร และพนักงานควรเพ่ิมเติมความ

ปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ขณะท่ีเขา้มาใชบ้ริการ โดยการมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเพ่ิมเติม หรือมีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

มาประจาํสาขา เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัตวัลูกคา้เอง และทรัพยสิ์นของลูกคา้กลุ่มน้ีในการเขา้มาทาํธุรกรรมในแต่

ละคร้ัง 

     กลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นความถูกต้องและการบริการใหม่ๆ มีแนวทางการบริหารจดัการคือ พนกังานควรศึกษาขอ้มูล 

รายละเอียดของสินคา้และบริการของทางธนาคารเพ่ิมเติมใหแ้ม่นยาํ เพ่ือตอบสนองการใหค้าํปรึกษากบัลูกคา้กลุ่มน้ี

อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพ่ือลดการรอคอยและลดความผิดพลาดของขอ้มูลท่ีแจง้ต่อลูกคา้และจะช่วยเพ่ิมความเช่ือถือต่อ

ตวัพนกังานอีกดว้ย , พนกังานควรทาํรายการใหถู้กตอ้งแม่นยาํตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ิมความละเอียดถ่ีถว้นสาํหรับ

การทาํธุรกรรมใหก้บัลูกคา้กลุ่มน้ีเพ่ือลดเวลาการรอคอยของลูกคา้ และจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ และไวว้างใจในการ
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กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไป , พนกังานควรศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นสินคา้และบริการใหม่ๆ ของทางธนาคารเพ่ือท่ีจะได้

นาํมาแจง้ใหลู้กคา้ทราบเสมอเน่ืองจากลูกคา้บางท่านไม่มีเวลาท่ีจะเขา้มาศึกษาขอ้มูลสินคา้และบริการของธนาคาร 

ทางธนาคารจึงตอ้งมีหนา้ท่ีแจง้ใหลู้กคา้ทราบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการเสนอสินคา้และบริการต่อลูกคา้

โดยตรง 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มเน้นความสามารถของพนักงานเป็นหลัก มีแนวทางการบริหารจดัการคือ พนกังานควรให้ความ

สนใจ ใส่ใจต่อลูกค้าทุกท่านท่ีเข้ามาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

พนกังานจะตอ้งตอบสนองลูกคา้ไดท้นัทีเพ่ือลดเวลาการรอคอยและลดความเส่ียงหากเป็นธุรกรรมท่ีมีเวลาอนัจาํกดั

และจะช่วยเพ่ิมความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดว้ย , พนกังานควรมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของขอ้มูลสินคา้และ

บริการของทางธนาคารเพ่ือตอบขอ้สงสยักบัลูกคา้กลุ่มน้ีเพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นความสามารถ

ในการตอบขอ้สงสัยเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ และไวว้างใจในการเขา้มาใช้บริการ , 

พนกังานควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นท่ีพึงพอใจ

ของลูกคา้ โดยเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ควรทาํให้ลูกคา้รู้สึกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้มากนกั และทาํการแกไ้ขปัญหา

ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง สุดทา้ยตอ้งขอโทษลูกคา้ท่ีทาํใหเ้สียเวลาดว้ย เพ่ือลดความไม่พึงพอใจและ

กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไปอีก , พนกังานควรให้คาํอธิบายอย่างชดัเจน และเขา้ใจง่ายโดยการใชค้าํพูด การให้

คาํอธิบายท่ีเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายต่อการรับรู้ของลูกคา้หลีกเล่ียงการใชค้าํพูดท่ีเป็นทางการของศพัท์ทางธนาคาร 

เพราะจะทาํใหลู้กคา้ไม่เขา้ใจและไม่สนใจท่ีจะฟังขอ้มูล และควรอธิบายขอ้มูลอย่างกระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑข์องทางธนาคารไดง่้ายข้ึน                                       

     จากผลการวิจยัดา้นการศึกษาความพึงพอใจลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ไดผ้ลวิจยัเป็นค่าระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั และ มีขอ้เสนอแนะสาํหรับองคก์รธุรกิจในการนาํผลวิจยัไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

     ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มแีนวทางการบริหารจัดการดังนี ้ด้านผลติภัณฑ์เงนิฝากลูกคา้

พึงพอใจระดบัมากสมควรใหรั้กษามาตรฐานการบริการน้ีไว ้โดยท่ีเร่ืองความหลากหลายของการใหบ้ริการดา้นเงิน

ฝากควรมีตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ ความหลากหลายของบริการหักบัญชีอัตโนมัติควรมี

หลากหลายเพ่ือความสะดวกสบายของลูกคา้ ความสวยงามของบตัรเอทีเอม็ควรเปล่ียนแปลงไปตามความนิยมของ

คนในสงัคมเพราะจะไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝากควรมีสีสัน และรูปแบบท่ี

สวยงามมากข้ึนกว่าน้ี ด้านราคาลูกคา้พึงพอใจระดบัน้อยสมควรให้รีบดาํเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน โดยท่ีเร่ือง

ความเหมาะสมของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก สมควรใหใ้นอตัราท่ีดีกว่าคู่แข่งบา้งเลก็นอ้ยในเฉพาะเงินฝากท่ีตอ้งการ

เป็นพิเศษ ส่วนความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมบริการอ่ืนๆ เช่น การโอนเงิน การจ่ายบิล การโอนเงินไป

ต่างประเทศกจ็ะมีการแนะนาํบริการอ่ืนๆ ใหไ้ดใ้ชเ้พ่ือท่ีจะเป็นการประหยดัค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ละคร้ัง และ

เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการกบัทางธนาคารหลายๆ บริการดว้ย และเพ่ือความสะดวกในการทาํ

ธุรกรรมเพราะลูกคา้สามารถทาํรายการดว้ยตนเองได ้ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายลูกคา้พึงพอใจระดบัปานกลาง
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สมควรใหรั้กษาระดบัมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีเร่ืองความสะดวกในการติดต่อ

ธนาคารผ่านทางโทรศพัทดี์อยู่แลว้แต่ควรเพ่ิมเติมเร่ืองการแจง้ขอ้มูลกลบัถึงลูกคา้กรณีลูกคา้ถามขอ้มูลเยอะๆ แลว้

ตอ้งใชเ้วลาในการหาขอ้มูลควรแจง้กลบัใหเ้ร็วกว่าท่ีควร ความสะดวกในการมาติดต่อกบัทางสาขาพาลาเดียมเวิลด ์

ชอ้ปป้ิง (ประตูนํ้ า) ควรเพ่ิมเติมเร่ืองสถานท่ีจอดรถเฉพาะลูกคา้ท่ีมาติดต่อกบัธนาคารโดยตรงเพราะจะเป็นความ

สะดวกสบายต่อลูกคา้มากข้ึน ความสะดวกในการถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มมีปัญหาเป็นอย่างมาก สมควรให้มีการ

ตรวจเช็คสภาพการใชง้านของเคร่ืองอย่างต่อเน่ือง และมีการอพัเดทขอ้มูลของเคร่ืองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ

ความมัน่ใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดลูกคา้พึงพอใจระดบัปานกลางสมควรใหรั้กษา

ระดบัมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีเร่ืองความน่าสนใจดา้นการโฆษณาผ่านส่ือ เช่น 

โทรทศัน์ วิทยุเป็นท่ีน่าพอใจอยู่แลว้ เน่ืองจากทางธนาคารมีขอ้จาํกดัเร่ืองการโฆษณาจากทางธนาคารแห่งประเทศ

ไทยดว้ย การใหข้อ้มูล ประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์www.ktb.co.th เป็นท่ีน่าพอใจอยูพ่อสมควรเน่ืองดว้ยมีขอ้มูลให้

ลูกคา้ท่ีสนใจเขา้ไปศึกษาไดอ้ย่างสะดวกสบายต่อเวลา ด้านบุคลากรลูกคา้พึงพอใจระดับมากสมควรให้รักษา

มาตรฐานการบริการน้ีไว ้ส่วนเร่ืองพนกังานเสนอบริการตรงกบัความตอ้งการของคุณยงัเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้ยงัไม่พึง

พอใจเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงตอ้งเสนอสินคา้และบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด ไม่ยดัเยียดสินคา้หรือ

บริการใหก้บัลูกคา้เพราะจะเป็นการบงัคบัลูกคา้จนเกินไป ด้านกระบวนการลูกคา้พึงพอใจระดบัปานกลางสมควร

ใหรั้กษาระดบัมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานเพ่ิมมากข้ึนสมควรใหมี้การรับบตัรคิวกนัทุกคนเพราะจะ

ไดไ้ม่เกิดการแซงคิวกนัเกิดข้ึน ส่วนเร่ืองจาํนวนพนกังานในการใหบ้ริการสมควรใหมี้การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เพราะ

บางวนัหรือบางช่วงเวลามีจาํนวนพนกังานให้บริการนอ้ยเกินไป จึงเห็นว่าช่วงเวลาเร่งด่วนคือ เวลา 12.00 น. และ 

17.00 น. พนกังานไม่ควรไปรับประทานอาหารช่วงเวลาน้ี  และถา้วนัใดมีจาํนวนพนกังานทาํงานนอ้ยเห็นสมควร

ใหมี้การขอพนกังานจากสาํนกังานเขตมาช่วยงานเป็นกรณีพิเศษ และด้านลักษณะทางกายภาพลูกคา้พึงพอใจระดบั

ปานกลางสมควรใหรั้กษาระดบัมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีเร่ืองความสะอาดของ

อาคารสถานท่ี ความชดัเจนของป้ายบริการประเภทต่างๆ ความพร้อมของส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี นํ้ าด่ืม 

หนงัสือพิมพ ์และมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน และแสงสวา่งเหมาะสมภายในสาขาเป็นท่ีน่าพึงพอใจอยูแ่ลว้ ส่วน

เร่ืองความสะดวกของสถานท่ีจอดรถยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง เน่ืองจากทางอาคารท่ีจอดรถหาท่ีจอด

ค่อนขา้งยาก ลูกคา้จึงไม่สะดวกในการนาํรถมาดว้ยในบางคร้ัง 
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การจาํแนกความแตกต่างด้านพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคระหว่างผู้

ซ้ือชุดว่ายนํา้แฟช่ันผ่านช่องทางออนไลน์กบัผู้ซ้ือชุดว่ายนํา้แฟช่ันผ่านช่องทาง

ออฟไลน์ 

The Classification different of consumers behavior for buying swimsuit fashion 

between the online channel and the offline channel 

ปริชญา สุทธิราช1 และ ดร.ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี2 

Parichaya Suttirat and Sivarit Sultornsanee 

 

บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี คือ การศึกษาเร่ืองการจาํแนกความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าของผูบ้ริโภคระหว่างผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์กับผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นผ่านช่องทาง

ออฟไลน์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิงอนุมาน ประชากรในการศึกษาคือ ผูซ้ื้อหรือผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ชุดวา่ย

นํ้าแฟชัน่ผ่านทางร้านออนไลนแ์ละออฟไลน์ โดยใชก้ารเดินแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง จาํนวน 204 ชุด จากการ

วิจยัพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีทั้งซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยทางออนไลน์ส่วนใหญ่ซ้ือผา่น

เฟสบุค้ และทางออฟไลนส่์วนใหญ่ซ้ือผา่นเคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ ประเภทสินคา้ส่วนใหญ่เป็นกางเกงว่ายนํ้าขา

สั้นราคา 501-1000 บาทต่อชุด โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือตวัเอง 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดว่ายนํา้แฟช่ัน 

Abstrac 

 

The objective of this project is classify the different of behavior for decision to buy the swimsuit between 

online and offline consumer by using descriptive statistics. by using by using descriptive statistics and inferential 

statistics. The population for this study is swimsuit buyers or who ever been purchased via online shopping and 

offline shopping. The total of questionnaires are 204 series. The study founded that consumers buy swimsuit both 

online shopping and offline shopping. In online shopping, most consumers buy swimsuit via facebook. In offline 

shopping, consumers buy swimsuits via counter in department store. Products that comsumers buy is swimming 

trunks that price between 501-1,000 bahts/piece. The people that have influence buying decision is itself. 

Keywords: The customers’ behavior decision to swimsuit 

_________________________________ 
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การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2030 
 

 

1.บทนํา 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของธุรกิจ หลังจากท่ีดิฉันได้ร่วมลงทุนเปิดร้านขายเส้ือผา้แฟชั่นกับหุ้นส่วนก็ได้ประสบ

ความสาํเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ จึงมีความตอ้งการขยายหนา้ร้านเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีเพียงหนา้ร้านเดียว โดยหนา้ร้านใหม่

จะมีการแบ่งส่วนสาํหรับการจดัจาํหน่ายชุดว่ายนํ้าแฟชัน่เพ่ิมเขา้มาดว้ย และยงัมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายไป

ยงัตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านช่องทางส่ือสังคมอย่าง โซเชียลมิเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ค อีกดว้ย เหตุผลท่ีสนใจในเร่ือง

การจดัจาํหน่ายชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ เพราะจากสถานการณ์ในปัจจุบนัค่านิยมของผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ของสุขภาพกนัมากข้ึน และกิจกรรมทางนํ้ากเ็ป็นอีกกิจกรรมท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการว่าย

นํ้าเพ่ือการออกกาํลงักาย การเดินเล่นริมชายหาดเม่ือไปเท่ียวทะเลกบัครอบครัว,เพ่ือนหรือคนรัก และท่ีกาํลงันิยม

มากในปีน้ีคือกิจกรรมการเล่นสวนนํ้า จากผลการวิจยั ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ไดส้รุปแนวโนม้ของตลาดชุดว่ายนํ้ าไว้

ดงัน้ี  

     ปัญหาและความสาํคญัของงานวิจยั แมว้่าธุรกิจชุดว่ายนํ้ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเป็นท่ีน่าสนใจ แต่

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ท่ียงัไม่มีความมัน่ใจในเร่ืองรูปร่างของตนเองมาก อาจเป็นเพราะการยึด

มัน่ของวฒันธรรมและประเพณีของประเทศไทยไดขี้ดกรอบไวใ้นเร่ืองของภาพลกัษณ์ อีกทั้งในปัจจุบนัคู่แข่งขนั

ทางการตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทั้งในกิจการร้านคา้ปลีกและตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ และร้านจดัจาํหน่ายชุดวา่ยนํ้าก็มีจาํนวน

เพ่ิมมากข้ึน ก็เป็นสาเหตุของปัญหา การวางแผนธุรกิจของร้านจะตอ้งมีรอบคอบเพ่ือท่ีลดความเส่ียงต่อการดาํเนิน

ธุรกิจในคร้ังน้ี ซ่ึงจะเห็นไดว้่าก่อนหนา้น้ีการจาํหน่ายชุดว่ายจะมีแค่ผ่านทางหนา้ร้านหรือห้างสรรพสินคา้เพียง

อยา่งเดียว แต่ต่อมาไดมี้การเพ่ิมช่องทางในการขายผา่นทางออนไลนเ์พ่ิมมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจุบนัสงัคมเรานั้นอยู่ใน

ยุคกระแสโลกาภิวตัน์ เครือข่ายสังคมอ่อนไลน์เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีไดย้น่โลกของเราใหเ้ลก็ลง ดว้ยความทนัสมยัใหม่ของเทคโนโลยีไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการเสพติดส่ือสังคมออนไลน์ โซเชียลมิเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็น

การช่องทางเสนอซ้ือ-ขาย,การซ้ือขายผ่านช่องทางตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งเป็นช่องทางเผยแพร่

ข่าวสารต่างๆมากมายจนกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตและในสงัคมอยา่งยิ่ง สงัเกต

ไดจ้ากผลสาํรวจตลาดอีคอมเมิร์ซไทย ปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่า 700,000 ลา้นบาท เติบโตถึง ร้อยละ 30 ดงัรูปภาพ 1.2 

 
รูปภาพ 1.2 ตลาดอีคอมเมิร์ซไทย ปี 2557 

ท่ีมา : บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) อา้งอิงจากสาํนกัสถิติแห่งชาติ 
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ความสาํคญัของงานวิจยั ดิฉันมีสนใจศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ระหว่างผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์กบัผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ผา่นทางช่องทางออฟไลน์ ลกัษณะของ

การจดัสินใจซ้ือชุดวา่ยนํ้าเพ่ือท่ีสามารถนาํมาตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุดและความแตกต่าง

กนัของช่องทางการจดัจาํหน่าย เพ่ือสามารถนาํผลสาํรวจท่ีไดม้าใชส้าํหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจจากร้านเดิมและสร้างผลกาํไรใหก้บัร้านเดิมและร้านใหม่ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนอีกดว้ย  

 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคของผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นผ่านช่องทาง

ออนไลน ์

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคของผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นผ่านช่องทาง

ออฟไลน ์

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นท่ีสามารถใช้ในการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภค

ระหวา่งผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออฟไลนแ์ละผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน ์ 

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือกาํหนดประเด็นในการตดัสินสินใจในและวางแผนทางเลือกดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคของผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านช่องทางออฟไลน์ มาตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสูงสุด 

2. เพ่ือรับรู้ปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์ ตรวจสอบถึงปัญหา รวมไปถึงการพยากรณ์ถึงผลลพัธ์เพ่ือใชใ้นการ

วางแผนการดาํเนินการ ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทาง

ออฟไลน์และผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางออฟไลน์ ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม ออนไลน์ และ ออฟไลน์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของช่องทางการจดัจาํหน่ายไดเ้หมาะสมและเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่างถูกวิธี ขอ้มูลจากผูซ้ื้อทาํให้

นกัการตลาดปรับแผนและกลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นของผูซ้ื้อจะเป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงสินคา้ ราคา เง่ือนไขและกลยทุธ์การตลาดต่างๆได ้

3. สามารถนาํขอ้มูลมาช่วยในการกระตุน้ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมยอมกาํไรในการทาํธุรกิจ 

สามารถนาํขอ้มูลมาแกไ้ขปัญหา วางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)ขั้นตอนท่ีสําคญัในกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงในขั้นน้ีเป็นการศึกษาความเขา้ใจของผูบ้ริโภคว่ามีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออย่างไร โดยแต่ละ

ขั้นตอนจะเป็นแนวทางในการทาํการตลาดเพ่ือศึกษาแนวทางในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคว่าเป็นอย่างไร จาก

การสํารวจรายงานของผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคจะตดัสินใจผ่านกระบวนการห้า
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ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ, การค้นหาข้อมูล, การประเมินผลพฤติกรรม, การตัดสินใจซ้ือ, และ

ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ E-Commerce (ปณิศา ลญัชานนท ์2548) พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Commerce หรือ E-Commerce) คือการทาํธุรกิจทางอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการประมวลและการส่ง

ขอ้มูลท่ีมีขอ้ความเสียงและภาพ ประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขายสินคา้ และบริการดว้ยส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ การขนส่งผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นเน้ือหาขอ้มูลแบบดิจิทอลในระบบออนไลน์การโอนเงินแบบอเล็กทรอ

นิกส์การจาํหน่ายหุน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์การประมูลการออกแบบทางวิศวกรรมรวมกนั การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ 

การขายตรงการให้บริการหลงัการขาย ทั้งน้ีใชก้บัสินคา้ เช่นสินคา้บริโภคอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละ บริการเช่น 

บริการขายขอ้มูล บริการดา้นการเงิน บริการดา้นกฎหมายรวมทั้งกิจการทัว่ไป เช่น สาธารณสุขการศึกษาศูนยก์ารคา้

เสมือน (Virtual Mall) การทาํธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการการโฆษณาผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท โทรทศัน ์วิทย ุรวมไปถึงอินเทอร์เน็ต เป็นตน้  

2.3   แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับ การตลาดออนไลน์(Online Marketing) (สิทธิศักด์ิ บุญมาก,2556) คือการใช้

อินเตอร์เน็ตทาํการตลาด ในปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นวิธีทาํการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว,และใชต้น้ทุน

นอ้ยท่ีสุดเพราะสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย ทั้งในเร่ืองของพนกังานขายท่ีไม่ตอ้งเสียเงินจา้ง,การโฆษณาและการ

ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น นิตยาสาร,หนงัสือพิมพ,์โทรทศัน์,ยงัสามารถขายสินคา้ไดต้ลอดทั้ง 24 

ชัว่โมง อีกดว้ย จึงเป็นทางเลือกท่ีดีและตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย อีกทั้งลูกคา้สามารถให้

คาํแนะนาํและรายละเอียดเพ่ือนาํไปพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑข์องตนเองใหดี้และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

มากยิ่งข้ึนอีกดว้ย   

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2.4.1 งานวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือชุดว่ายนํ้ าของผู ้บริโภคในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร 

(อรทยั อริยพฒันกลุ 2549)        

 2.4.2 งานวิจยัเร่ือง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการตดัสินใจซ้ือสินคห้นงัสือขอผูบ้ริโภค โดย

มุ่งเนน้ไปท่ีดา้นช่องทางการซ้ือสินคา้ระหวา่งออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Park, 2007) 

2.4.3 งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการซ้ือสินคา้แฟชั่นทาง

ออนไลนแ์ละทางออฟไลน ์(วิภาดา พงศพ์ุทธิพูล, 2553) 

 2.4.4 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ทของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

(ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ,์ 2554) 

2.4.5 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้และปัจจยัท่ีสําคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ ผ่านทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ประเภท Facebook ในดา้นปัจจยัทางการตลาด ในเขตบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี (ธญัวรรณ  เยาวสังข,์ 

2555) 

2.4.6 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม (เบญจวรรณ แยม้เพกา และ 
 
ดร.กานตจิ์รา ลิมศิริธง,2555) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

       ประชากร 

กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีผูวิ้จยัใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จาํนวนประชากรท่ีซ้ือชุดชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นประมาณ  

98,325 คน   

       กลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดรั้บขอ้มูลสนบัสนุนเร่ือง ตลาดรวมปี 2556 ชุดว่ายนํ้ าและอุปกรณ

เสริมในไทยมีมูลค่ารวมมากกวา่ 3,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ 75% จากหวัขอ้ข่าว “ชุดวา่ยนํ้า 4 พนั ระอุ 

ICCควา้มิซูโน่ฮบัเอเซีย” (นายชยัเลิศ มนูญผล,2558 ,โดย ASTV ผูจ้ดัการรายวนั) และยงัมีแหล่งขอ้มูลเสริม ผูท่ี้ซ้ือ

ในกลุ่มแฟชัน่ กลุ่มซ้ือเพ่ือแฟชัน่จะซ้ือปีละ 2-3 ตวัเท่านั้น (ชญัญา ปวีณ เมธา,2558 ,จากหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์) โดย

นาํขอ้มูลขา้งตน้ดงักล่าวมาคาํนวณหาจาํนวณประชากรในคร้ังน้ี โดยคิดจากสัดส่วนประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวณ 5,692,284 ลา้นคน  เปรียบเทียบกบัจาํนวณประชากรทั้งประเทศจาํนวณ 65,124,717 ลา้น

คน (กรมการปกครอง,กระทรวงมหาดไทย 2557)  

       การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากการเกบ็ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลการจาํแนกความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ระหว่างผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์กบัผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ผา่นทางช่องทางออฟไลน์ โดยใชปั้จจยั

ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ จากการเกบ็แบบสอบถามจาํนวน  204 ชุด โดยมีการใชวิ้ธีการเลือก

ตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) และการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ดงัน้ี 

- ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวนเขตพ้ืนท่ี 50 เขต โดยมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม

กรุงเทพเหนือ,กรุงเทพใต,้กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก,กลุ่มกรุงเทพกลาง,กลุ่มกรุงธนเหนือ,กลุ่มกรุงธนใต ้ตามความ

สอดคลอ้งของสภาพพ้ืนท่ี สังคม เศรษฐกิจ วิถีการดาํเนินชีวิต ความหนาแน่นของประชากร เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการ

แบ่งกลุ่ม และใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling)มาช่วยในการเลือกห้างสรรพสินคา้ 3 พ้ืนท่ี จาก

หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว , หา้งยูเน่ียน มอลล,์ดิ อเวนิว 

แจง้วฒันะ 

- สวนนํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สวนนํ้าเดอะมอลลง์ามวงศว์าน,สวนนํ้าเดอะมอลลบ์างแค,สวน

นํ้าเดอะมอลลบ์างกะปิ,สยามปาร์ค ซิต้ี หรือ สวนสยาม และสวนนํ้าท่ีอยูใ่นบริเวณจงัหวดัใกล้ๆ กรุงเทพมหานครท่ีมี

ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ สวนนํ้ าซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี จ.เพชรบุรี,สวนนํ้ าวานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์, 

Black Mountain Water Park จ.ประจวบคีรีขนัธ์,วอเตอร์ ฟัน ดรีมเวิล์ด จ.ปทุมธานี,สวนนํ้ ารามายณะ จ.ชลบุรี, 

Cartoon Network Amazone จ.ชลบุรี ใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling)มาช่วยในการเลือกสวนนํ้ า 

3 พ้ืนท่ี ซ่ึงได ้สวนสยาม,สวนนํ้าซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี , Cartoon Network Amazone 

- ชาดหาดหรือเกาะ ท่ีบริเวณจงัหวดัใกล้ๆ กรุงเทพมหานครท่ีเป็นท่ีนิยม โดยกาํหนดระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน

สามชัว่โมงหรือสามชัว่โมง ไดแ้ก่ ชายหาดชะอาํ เพชรบุรี, ชายหาดหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์, เกาะลา้น ชลบุรี, เกาะสี

ชงั ชลบุรี, พทัยา ชลบุรี, หาดบางแสน ชลบุรี, เกาะเสม็ด ระยอง, เกาะชา้ง ตราด ใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ 

(Quota Sampling) มาช่วยในการเลือกชาดหาดหรือเกาะ 2 ชาดหาด ซ่ึงได ้ชายหาดชะอาํ, หาดบางแสน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

      การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการจาํแนกความแตกต่าง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการคาํนวณเพ่ือท่ีจะหาค่า

ทางสถิติ โดยใช ้3 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย Discriminant Analysis, ANOVAและ Chi-Square Test (จาํแนกความ

แตกต่างดว้ยวิธี Wilks’Lambda วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-Way ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการทาํ Discriminant Analysis ดว้ยวธิคี่า Wilks' Lambda 

Wilks' Lambda 

Test of 
Function(s) 

Wilks' 
Lambda 

Chi-
square df Sig. 

1 .676 72.510 33 .000 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่า Wilks' Lambda มีความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั .000 

แสดงใหเ้ห็นวา่ มีความสามารถในการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคระหวา่งผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์กบัผู ้

ซ้ือชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออฟไลน ์ 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทาํ Discriminant Analysis แสดงค่า Functions at Group Centroids  

Functions at Group Centroids 

ชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ท่ีท่านใส่เป็นประจาํท่านซ้ือผา่นช่องทางหลกัช่องทางใด  Function 

1 

ผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน ์ -.688 

ผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออฟไลน ์ .688 

     จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ Functions at Group Centroids จุด Cutting Score ไดเ้ท่ากบั 0.000 แสดงให ้Cutting 

Score ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกบั Discriminant Score มีค่าเท่ากบั 0.000 เม่ือผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นผ่าน

ช่องทางออนไลน ์Discriminant Score มีค่ามากกว่า Cutting Score -.688 และ  เม่ือผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทาง

ออฟไลน ์Discriminant Score มีค่านอ้ยกวา่ Cutting Score .688 

 

สรุปผลการทาํ Discriminant Analysis แสดงค่า Discriminant Function 

     การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช ้Discriminant Analysis  มีความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ี

ระดบันัยสําคญั เท่ากบั .000 มีความสามารถในการอธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (𝑅𝑅2) เท่ากบั 32% มี

ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบั 74% ซ่ึงมีค่ามากกว่า เกณฑ ์1.25เท่าของ Cpro ท่ีมีค่าเท่ากบั 63.3% 

มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มท่ี 1 เท่ากบั 63%  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2035 
 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะในภาพรวมพบว่า จากตารางการแสดงความสําคญัของตวัแปรที่ใช้ในการจําแนกกลุ่ม  

ศึกษาขอ้มูลผ่าน ส่ือทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มออฟไลน์มีความเห็นดว้ยมากกว่าทางกลุ่มออนไลน์ สูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม 0.34 , ซ้ือในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ กลุ่มออนไลน์มีความเห็นดว้ยมากกว่าทางกลุ่มออฟไลน์ สูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม 0.25 ,ใน 1 ปี ท่านใชชุ้ดว่ายนํ้าแฟชัน่ตวัเดิมมากกว่า 1 คร้ัง กลุ่มออนไลน์มีความเห็นดว้ยมากกว่าทาง

กลุ่มออฟไลน์ สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม 0.26 , ดูจากชนิดของเน้ือผา้ กลุ่มออนไลน์มีความเห็นด้วยมากกว่าทางกลุ่ม

ออฟไลน์ สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม 0.34 และมีบริการหลงัการขายท่ีดี กลุ่มออนไลน์มีความเห็นดว้ยมากกว่าทางกลุ่ม

ออฟไลน ์สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 0.20  ดงักราฟท่ี 1 

 

 
กราฟท่ี 1 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม  

หมายเหตุ: ดูจากชนิดของเน้ือผา้เสน้ตรงสีม่วงซอ้นทบักบัเส้นสีเหลืองในเร่ืองมีบริการหลงัการขายท่ีดี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษาลกัษณะทั่วไปของประชากรศาสตร์ 

พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 204 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.7 และเพศ

หญิง ร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ท่ี 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.6 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจะอยู่ท่ี 10,000 – 30,000 บาทต่อ

เดือย คิดเป็นร้อยละ 47.1  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีผลต่อการเลือกซ้ือชุด

วา่ยนํ้าแฟชัน่ท่ีแตกต่างกนั  

จากการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วน

ใหญ่ซ้ือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 26 และซ้ือผ่านทางช่องทางออฟไลน์ ส่วนใหญ่ซ้ือผ่าน
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เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 31.4 จากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 204 คนของทั้ง 2 กลุ่ม ส่วน

ใหญ่แลว้เลือกซ้ือกางเกงว่ายนํ้าขาสั้น คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาเป็นชุดว่ายนํ้าแบบทูพีช คิดเป็นร้อยละ 49 ดา้น

มูลค่าเฉล่ียต่อคร้ังราคา 501 – 1,000 บาทต่อชุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่ซ้ือจาํนวน 1 ชุดต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

79.9 อุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากชุดวา่ยนํ้าส่วนใหญ่ซ้ือแว่นกนันํ้า คิดเป็นร้อยละ 63.7 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจคือตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 56.9 

สรุปผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผู้ ซ้ือชุดว่ายนํ้าแฟช่ันผ่านช่องทางออนไลน์และผู้ ซ้ือชุดว่ายนํ้า

แฟช่ันผ่านช่องทางออฟไลน์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของการตัดสินใจซ้ือชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 204 คน จากทั้ง 2 กลุ่ม ตามจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง ดา้น

กระบวนการซ้ือขอ้มูลเชิงปริมาณ มีทั้งหมด 6 ดา้น  

ดา้นท่ี 1 ดา้นการรับรู้ปัญหา ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งใช ้เท่านั้น มีค่าเฉล่ีย 4.18  

ดา้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ส่วนใหญ่เลือกศึกษาขอ้มูลผา่น ส่ือทางอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.95 

ดา้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ส่วนใหญ่เลือกดูจากชนิดของเน้ือผา้ มีค่าเฉล่ีย 4.18  

ดา้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่เลือกมีระบบการชาํระเงินมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.24 

ดา้นท่ี 5 พฤติกรรมการใช ้ส่วนใหญ่เลือกท่านสวมใส่ชุดว่ายนํ้ าแฟชัน่ทุกคร้ังในสถานท่ี สําหรับทาํกิจกรรม

ทางนํ้า เช่น สวนนํ้า , สระวา่ยนํ้า , ชายหาด เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.66 

ดา้นท่ี 6 การประเมินหลงัการซ้ือ เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ท่านจะกลบัไปซ้ือซํ้ าร้านเดิมอีกในอนาคต มีค่าเฉล่ีย 

4.00 

สรุปผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือผู้ซ้ือชุดว่ายนํา้แฟช่ันผ่านช่องทางออนไลน์ 

พบว่ามีการซ้ือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ส่วนมากซ้ือชุดว่ายนํ้าประเภทวนัพีชและทูพีช โดยเฉล่ีย

ราคาต่อคร้ังท่ีซ้ืออยู่ท่ี 500-1,000 บาทต่อชุด ส่วนมากซ้ือ 1 ชุดต่อ 1 คร้ัง และแว่นกนันํ้ าเป็นอุปกรณ์เสริมสาํหรับ

การทาํกิจกรรมทางนํ้าท่ีเลือกมากท่ีสุด อิทธิพลในการซ้ือชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่คือตวัเอง 

สรุปผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือผู้ซ้ือชุดว่ายนํา้แฟช่ันผ่านช่องทางออฟไลน์ 

 พบวา่มีการซ้ือผา่นเคานเ์ตอร์หา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด ส่วนมากซ้ือชุดวา่ยนํ้าประเภทแบบกางเกงวา่ยนํ้าขาสั้น 

โดยเฉล่ียราคาต่อคร้ังท่ีซ้ืออยู่ท่ี 500-1,000 บาทต่อชุด ส่วนมากซ้ือ 1 ชุดต่อ 1 คร้ัง และแว่นกนันํ้าเป็นอุปกรณ์เสริม

สาํหรับการทาํกิจกรรมทางนํ้าท่ีเลือกมากท่ีสุด อิทธิพลในการซ้ือชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่คือตวัเอง 

สรุปผลการศึกษาปัจจยัด้านด้านกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

     จากการศึกษาการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มใชก้ารทดสอบ ANOVA  พิจารณาจากค่า Significant ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เป็นการรายงานผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคาํถามเชิงปริมาณ ดา้น

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคระหวา่งผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลนแ์ละผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้า

แฟชัน่ผา่นช่องทางออฟไลน ์คาํถามขอ้ท่ีจาํแนกความแตกต่างกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ศึกษาขอ้มูลผา่น ส่ือทางอินเทอร์เน็ต 

,ซ้ือในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชั่นมีค่า , ศึกษาขอ้มูลจากส่ือทางโทรทศัน์, ใน 1 ปี ท่านใช้ชุดว่ายนํ้ าแฟชั่นตวัเดิม

มากกว่า 1 คร้ัง,มีชุดว่ายนํ้ าให้เลือกหลายขนาด, จากชนิดของเน้ือผา้, ,มีบริการหลงัการขายท่ีดี,ท่านใชชุ้ดว่ายนํ้ า
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แฟชัน่มากกว่า 1 ชุด ต่อการเท่ียว 1 ทริป โดยกลุ่มผูซ้ื้อชุดว่ายนํ้ าแฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ มีความเห็นดว้ยใน

เร่ือง ซ้ือในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ ,ใน 1 ปี ท่านใชชุ้ดว่ายนํ้าแฟชัน่ตวัเดิมมากกว่า 1 คร้ัง ,ดูจากชนิดของเน้ือผา้ 

และมีบริการหลงัการขายท่ีดี ซ่ึงเห็นดว้ยมากกวา่กลุ่มออฟไลน ์

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

       จากการศึกษาเร่ืองการจาํแนกความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคระหว่างผูซ้ื้อชุด

วา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลนก์บัผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นทางช่องทางออฟไลนไ์ดดงัน้ี  

1.ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน ์ 

       จากขอ้มูลทาํใหผู้ท่ี้มีความสนใจในการประกอบธุรกิจชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ สามารถนาํผลท่ีไดม้าใชใ้นวางแผนทาํ

การตลาดผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์อาจมีการจดัทาํแฟนเพจบน Facebook และ Instragram โดยมีการแจง้ขอ้มูลท่ี

จาํเป็นใหแ้ก่ลูกคา้อย่างครบถว้น เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนยุคใหม่ ดงันั้นควรโพสตรู์ปภาพสินคา้ พร้อม

รายละเอียดอยา่งครบถว้น ลูกคา้จะสามารถตดัสินใจเลือกสินคา้ไดใ้นทนัที โดยไม่ตอ้งถามขอ้มูลเพ่ิมเติมใหเ้กิดการ

เสียเวลา การรีวิวสินคา้โดยลูกคา้ยงัเป็นกลยุทธ์ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั นอกจากนั้นอาจมี

จา้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียง อาทิเช่น เน็ทไอดอล บุคคลดงัท่ีเป็นท่ีรู้จกั มาทาํการรีวิวสินคา้ผ่านการโฆษณาผ่านเครือข่าย

สงัคมออนไลน ์ในช่วงของการเปิดตวัในระยะเร่ิมตน้ จะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งรวดเร็วและง่ายต่อการกระจ่ายสินคา้ อีก

ทั้งควรมีการเปิดรับสมคัรตวัแทนขายสินคา้เพ่ือไดก้ระจายสินคา้ไดท้ัว่ประเทศ เป็นโอกาสในการเพ่ิมยอดขายใหแ้บ

รนดไ์ดอี้กทางหน่ึง 

       ดา้นผูซ้ื้อชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลนเ์ลือกชุดวา่ยนํ้าประเภทวนัพีชและทูพีช ในส่วนน้ีทางผูท่ี้มีความ

สนใจในการประกอบธุรกิจชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ ควรเนน้การออกแบบชุดว่ายนํ้าหรือการเลือกชุดว่ายนํ้าท่ีจะมาวางจดั

จาํหน่าย ใหมี้ความดึงดูดจุดสนใจลูกคา้ สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสินคา้ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสีสัน เน้ือผา้ รูปทรง

และความยืดหยุ่นของเน้ือผา้ ใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งหลายอ่ืนๆ นาํกลยุทธ์การออกแบบชุดว่ายนํ้าใหต้รงตาม

ฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆมาใช ้เช่น เนน้โทนสีท่ีตรงตามฤดูกาล ถา้ช่วงหนา้ร้อนก็เนน้สีสัน ฤดูหนาวก็เนน้โทนสี

สบายตา สามารถใชง้านไดน้าน เป็นตน้ เพ่ือสร้างจุดขายใหก้บัทางร้าน ในเร่ืองของคุณภาพควรมีความเหมาะสมกบั

ราคา ไม่ควรตั้งราคาท่ีสูงเกินจริง และมีการหาอุปกรณ์อ่ืนๆ มาวางจาํหน่าย อีกทั้งผูป้ระกอบธุรกิจชุดว่ายนํ้าแฟชัน่

ควรมีความรู้ในเร่ืองแฟชัน่ในช่วงต่างๆมีการศึกษาขอ้มูลทางการตลาด ในเร่ืองของกระแสความนิยมของผูบ้ริโภค 

ณ ตอนนั้นเพ่ือนาํมาออกแบบชุดวา่ยนํ้าใหต้รงตามความตอ้งการลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 

2. ในดา้นรูปแบบพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดวา่ยนํ้าแฟชัน่รูปแบบออฟไลน ์

       จากขอ้มูลทาํใหผู้ท่ี้มีความสนใจในการประกอบธุรกิจชุดว่ายนํ้าแฟชัน่ อาจมีการศึกษาเก่ียวกบัการเช่าพ้ืนท่ีใน

ห้างสรรพสินคา้เพ่ือขอพ้ืนท่ีสําหรับการเช่าจดัจาํหน่ายสินคา้ เพ่ือเป็นการทาํให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัอีกทั้งยงัสามารถ

สร้างภาพลกัษณ์ทั้งตวัร้านและตวัสินคา้ใหดู้น่าเช่ือมัน่และดึงดูดลูกคา้อีกดว้ยหรือการจดับู๊ทแสดงสินคา้ ควรศึกษา

ทาํเลท่ีตั้งของหา้งและคู่แข่งขนั ก่อนนาํสินคา้ไปวางจาํหน่าย ทั้งเร่ืองของการเขา้-ออกของตวัหา้ง,สถานท่ีต่างๆทั้ง

ภายนอกและภายในตวัหา้ง,ความหนาแน่นของลูกคา้,กาํลงัการซ้ือสินคา้ของลูกคา้,สัญญาค่าเช่ากบัความเหมาะสม

ในการลงทุน 
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อยากใหมี้ความกาํหนดเวลาท่ีมากกวา่น้ี   
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ตอ้งการนาํเร่ืองน้ีไปศึกษาต่อ ควรทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่างมากกว่าน้ี คน และตอ้งเก็บรวบรวมจาํนวน 384 ชุด โดย
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ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวตัศิาสตร์เขาพนมรุ้ง 

The Destination Image of Phnom Rung Historical Park 

 

เอกพล  แสงศรี1 ยุพาวรรณ  วรรณวาณชิย์2 และ ศุภชาต  เอีย่มรัตนกูล3 

Ekapon  Sangsri,Yupawan  Vannavanit and Supachart  Iamratanakul 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยักระตุน้ท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของ

อุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง และเพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามในเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวชม จาํนวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และประเภทส่ือส่งผล

ต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งและพบวา่ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวโดยรวม

มีความโดดเด่นมาก มีเพียงดา้นเดียวท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคือดา้นการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คาํสาํคัญ: ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว, อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

Abstract 

The purposes of research are to investigate personal factor and stimulator factor the affect of perceptual and 

cognitive the destination image Phnom Rung Historical Park and the destination image. The study is a survey 

research which used questionnaire as an instrument to collect the data from 400 Thai tourists. Use convenient 

sampling was applied. The statistics used to analyze data are frequency, percentage, mean, standard deviation, T-

test and F- test analysis. The result show that gender marries status education and type of information source are 

affect perceptual and cognitive to the destination image. The result appear all 7side outstanding destination image; 

but only one most outstanding is learning at the significant level of .05. 

Keywords: Destination image, Phnom Rung Historical Park 
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บทนํา 

     

     ประเทศไทยเป็นประเทศในภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูง เน่ืองจากมี

ทรัพยากร มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  มีศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์ดึงดูดใจ ในปี 2558- 2559 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีนโยบาย ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ในแนวคิด “หลงรักประเทศไทย” 

และ “ปีท่องเท่ียววิถีไทย” และบุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพท่ีไดรั้บคดัเลือก (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 

2557) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขอข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีแหล่งมรดกโลก

ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เยี่ยมชม ในปี 2557 ถึงร้อยละ 78.50 (สาํนกังานสถิติจงัหวดั

บุรีรัมย,์ 2557) ถึงแมว้่าอุทยานจะประสบความสําเร็จทางดา้นการท่องเท่ียว จะเห็นไดจ้ากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึนทุกปี ร้อยละ15.60 ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย (อุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง, 2557) แต่อยา่งไรก็

ตามเพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  อุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ศึกษาถึงภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือหาความโดดเด่น ในการสนบัสนุนการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรมให้กา้ว

ไกลและยัง่ยืน ก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางท่องเท่ียวจะตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

ล่วงหนา้ไวก่้อน (วิวฒัน์  จนัทร์ ก่ิงทอง, 2557 อา้งถึง Govers and Go, 2009)  โดยท่ีผูน้ั้นยงัมิไดไ้ปเห็นและสัมผสั

จริงดว้ยตนเอง เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นซ่ึงเรียกวา่ “ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว” ซ่ึงส่งผลต่อความคาดหวงัในการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว (วิวฒัน ์ จนัทร์ ก่ิงทอง, 2557 อา้งถึง Gallarza, Saura and Garcia, 2002 ; Govers, Go and 

Kumar, 2007 ) และการประเมินภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวนั้นจะข้ึนอยู่กบัตวัของบุคคลและส่ิง

กระตุน้ (Baloglu  and McCleary, 1999) ส่วนการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจะพิจารณาจากภาพลกัษณ์

แหล่งท่องเท่ียวท่ีดี เช่น มีความสวยงาม มีความสะอาด มีความปลอดภยั( Echtne and Ritchie,2003)  และภาพลกัษณ์

ท่ีดี ดา้นทิวทศัน์ท่ีสวยงามและผูค้นเป็นมิตรช่วยส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวยากเดินทางมาเปิดประสบการณ์ (บริษทั

ยเูรกา้คอนซลัต้ิง จาํกดั 2012)ท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นทาํใหเ้ห็นชดัเจนวา่ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวมีความสาํคญั 

ดงันั้นผูวิ้จยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยักระตุน้

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งและเพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์   

เพ่ือท่ีจะนาํไปสร้างจุดยืน จุดเด่นและพฒันาภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในส่วนท่ีบกพร่องใหดี้ข้ึน ใหน้กัท่องเท่ียว

เลือกท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งและเกิดเป็นภาพความประทบัใจแบบไม่รู้ลืม

ตลอดไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ภาพลกัษณ์ 

     ภาพลกัษณ์ เกิดจากการรับรู้แลว้ทาํความเขา้ใจผ่านความรู้สึก ดวงพร  คาํนูญวฒัน์ และ วาสนา  จนัทร์สว่าง, 

(2555) เป็นความเช่ือ จากประสบการณ์ของบุคคล ต่อองคก์ร ต่อสถานท่ี ทาํใหเ้กิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏข้ึนในใจ 
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ส่ิงนั้นจะเช่ือมโยงอยูภ่ายในใจ พจน ์ใจชาญสุขกิจ, (2549) จนกลายเป็นภาพความจดจาํต่อส่ิงนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล

ท่ียากแก่การลบเลือน  

 

     ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

     ภาพลกัษณ์แหล่งท่องท่องเท่ียว คือส่ิงท่ีแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจ ความประทบัใจ และอคติ จินตนาการ 

ความรู้สึกส่วนบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีร่วมกนัต่อสถานท่ีนั้น โดยอาศยัประสบการณ์ ความนึกคิด  Olivia, 1999 อา้งถึง 

Lawson and Bovy, (1977) เช่น เดียวกบั ชาติ  สุนทรสมยั, 2551 อา้งถึง Kotler, (1998) ภาพลกัษณ์คือ ความเช่ือ จาก

การรับรู้ของบุคคล ความประทบัใจ สนบัสนุน ตติยาพร  จารุมณีรัตน,์ 2548 อา้งถึง Echtner and Ritchie, (1999)  

ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ทาํใหเ้กิดทศันคติภายในใจต่อส่ิงนั้น ๆ วฒิุชาติ  สุนทรสมยั, 2551 อา้งถึง Kotler, 

(1998)   

 

     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว  

     ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียว มี 2 ปัจจัย คือปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยกระตุ้น      

(วิวฒัน์ จนัทร์ ก่ิงทอง อา้งถึง Baloglu and McCleary, (1999) โดย มีผลต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว ดา้นการรับรู้ 

ดา้นความรู้สึก และภาพลกัษณ์โดยรวม  

 

     ปัจจยัส่วนบุคคล 

      เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจยัน้ีประกอบดว้ย ปัจจยัยอ่ยๆ ดงัน้ี      

          ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เป็นความตอ้งการซ่ึงเกิดจากสภาพจิตใจ และส่งผลต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว อนั

ประกอบดว้ย คุณค่าการท่องเท่ียว เช่น คุณค่าจากการแสวงหาความสุขในชีวิต คุณค่าจากการแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ 

คุณค่าท่ีตอ้งการสร้างความสมัพนัธ์ รวมถึงคุณค่าท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากการไปท่องเท่ียว  

               การจูงใจนกัท่องเท่ียว เป็นการกระตุน้หรือผลกัดนัใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความตอ้งการอยากไปท่องเท่ียว เช่น 

แรงจูงใจในการไปท่องเท่ียว เดินทางเพ่ือพกัผ่อน เพ่ือหลีกหนีความจาํเจ หรือการท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความรู้

ใหม่ๆ 

               บุคลิกภาพของนกัท่องเท่ียว บุคลิกสะทอ้นภาพลกัษณ์ความเป็นตวัตนรวมถึงแนวคิดของแต่ละบุคคล 

          ปัจจัยด้านสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านภาพลกัษณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ และการประเมิน

ภาพลกัษณ์โดยรวม ซ่ึงประกอบดว้ย 

               อาย ุเน่ืองจากช่วงอายมีุผลต่อการรับรู้ และการประเมินความรู้สึกท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว 

               ระดบัการศึกษา สร้างความแตกต่างในการประเมินการรับรู้ ดา้นขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว  

               สถานภาพการสมรส อาจมีกระบวนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีต่างกนั อ่ืนๆ เช่น  เพศ อาชีพ และ รายได ้  

     ปัจจยักระตุน้ 

      เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียว ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัเหล่าน้ีได ้แก่ 

          ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

               ชนิดของส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน ์ส่ือวิทย ุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือทางอินเทอร์เน็ต  
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               จาํนวนส่ือ หรือความหลากหลายของส่ือ 

     ประสบการณ์ท่ีผ่านมา ถือว่าเป็นส่ิงท่ี สาํคญัอย่างมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยากกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ า รวมถึง

แนะนาํสถานท่ีนั้น ต่อไปยงัคนใกลชิ้ด เพ่ือน ครอบครัว ญาติ พ่ีนอ้งได ้

     การกระจายขอ้มูลข่าวสาร คือ การกระจายขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวไดแ้ก่เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก A Model of Destination image Formation Baloglu and McCleary, (1999) 

วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey research) ดงัน้ี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีมาเท่ียวชมอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผิดพลาดไดไ้ม่เกิน 5% ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 385 ชุด เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด 

ผูวิ้จยัไดเ้กบ็ขอ้มูลเพ่ิมเติมอีก 15 ชุดจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ชุด  

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม มี 4 ส่วน ในสองส่วนแรก เป็นคาํถามแบบให้

เลือกตอบเพียงขอ้คาํตอบเดียวตามท่ีรับรู้และเขา้ใจมากท่ีสุด ส่วนท่ีสามเป็นคาํถามแบบให้เลือกใส่ระดบัคะแนน

ตามท่ีรับรู้และเขา้ใจมากท่ีสุด คาํถามส่วนท่ีส่ีเป็นส่วนขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

      

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1.  เพศ 

 2.  อาย ุ

 3.  สถานภาพสมรส 

 4.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 5.  อาชีพหลกั 

 6   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยักระตุน้ 

1.  แหล่งขอ้มูล 

  จาํนวนส่ือ 

  ประเภทส่ือ 

 2.  ประสบการณ์  

 3.  การกระจายขอ้มูลข่าวสาร 

   

การรับรู้และความเขา้ใจภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว 

  1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศัน์ทางธรรมชาติ 

  2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 

  3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

  4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 

  5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 

  6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 

  7.  ดา้นการเรียนรู้ 

 

ตวัแปรอิสระ                                                                         ตวัแปรตาม                                                                      
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

     สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (Validity) ดว้ยวิธีการค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามแต่ละขอ้

กบัวตัถุประสงค ์หรือค่าดชันี IOC ผูวิ้จยัจะเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึน 

     ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) นาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน ดว้ย

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ท่ีมีค่ามากกว่า 0.7 ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยั

ส่วนบุคคล เท่ากบั 0.86 ปัจจยักระตุน้เท่ากบั 0.95 และภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง เท่ากบั 0.83 

ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 แสดงวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

     เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม ณ จุดบริการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

โดยแจกนกัท่องเท่ียวชาวไทยทุกคนท่ีเขา้เท่ียวชมอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

คืน ณ จุดทางออก จนครบ จาํนวน 400 ชุด 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

     ส่วนท่ี 1และ ส่วนท่ี 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ีของขอ้มูลในรูปค่าร้อยละ ส่วนท่ี 3.  วิเคราะห์ดว้ย

การหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และและการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต T-test และ 

F-test ส่วนท่ี 4.  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และนาํเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากผูต้อบแบบสอบถาม  400  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  245 ราย (ร้อยละ 61.25 ) ในช่วงอาย ุ20-30 ปี 165 ราย 

(ร้อยละ 41.25) มีสถานภาพโสด  274 ราย (ร้อยละ 68.50) การศึกษาระดบัปริญญาตรี  204 ราย (ร้อยละ 51.00) มี

อาชีพเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา 216 ราย(ร้อยละ 54.00) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10000 บาท 261 ราย (ร้อยละ 

65.25) ในแต่ละปีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร มากกวา่ 1 คร้ังแต่ไม่เกิน 3 คร้ัง 188 ราย (ร้อยละ 47.00) โดยผา่นส่ือประเภท

อินเตอร์เน็ต  234 ราย (ร้อยละ 58.50) รับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์จากประสบการณ์ตรงดว้ยตนเอง จาํนวน 261 ราย 

(ร้อยละ 65.25) และทราบข่าวสารทางทางอินเตอร์เน็ต 158ราย (ร้อยละ 39.50) 

ตาราง 1 เปรียบเทียบระหวา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยาน

ประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

เพศ 

T Sig ชาย หญิง 

X  S.D X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.17 0.52 4.31 0.44 -2.63 0.00 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.29 0.61 4.52 0. .52 -3.96 0.00 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.85 0.72 3.89 0 .63 -.51 0.60 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2044 
 

 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 3.99 0.69 4.14 0 .70 -2.09 0.03 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.89 0.69 3.97 0 .67 -1.19 0.23 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 3.93 0.74 4.04 0 .62 -1.53 0.12 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.45 0.68 4.64 0 .5181 -2.96 0.00 

รวม 4.04 0.48 4.16 0 .4200 -2.52 0.01 

จากตาราง 1 พบวา่เพศชายและเพศหญิงส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ยกเวน้ดา้นความปลอดภยัและส่ิง

อาํนวยความสะดวก และดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึกท่ีไม่ แตกต่างกนั 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบอายท่ีุส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
อาย ุ F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 1.08 0.37 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 2.56 0.02 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 1.99 0.07 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 2.60 0.02 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 1.07 0.37 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 .86 0.50 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 1.12 0.34 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 1.36 0.23 

จากตาราง 2 พบว่าอายุท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งโดยรวมไม่

แตกต่างกนัหากพิจารณารายดา้นยกเวน้ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียวรวมและดา้นการบริการและการ

ตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

ตาราง 3 เปรียบเทียบสถานภาพท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
สถานภาพ F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 1.32 0.26 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 .813 0.48 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 2.14 0.09 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 4.29 0.00 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 3.09 0.02 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 4.77 0.00 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 4.23 0.00 
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ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 3.10 0.02 

จากตาราง 3 พบวา่สถานภาพท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งโดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั .05 หากพิจารณารายดา้นยกเวน้ดา้นดา้นสถานท่ีและทิวทศัน์

ทางธรรมชาติดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียวและดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ตาราง 4 เปรียบเทียบระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
ระดบัการศึกษา F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 2.06 0.10 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 .217 0.88 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 3.16 0.02 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 6.56 0.00 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 3.46 0.01 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 1.59 0.19 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 2.02 0.11 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 3.44 0.01 

จากตาราง 4 พบว่าระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั .05 หากพิจารณารายดา้นยกเวน้ดา้นดา้นสถานท่ีและ

ทิวทศัน์ทางธรรมชาติ ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว และดา้นคุณค่าของเงินและดา้นการเรียนรู้ท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ตาราง 5 เปรียบเทียบอาชีพหลกัท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
อาชีพหลกั F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 .39 0.81 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.438 0.57 1.31 0.26 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 3.14 0.01 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 2.51 0.04 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 1.07 0.36 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 1.23 0.29 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 0.59 0.66 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 1.37 0.24 
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จากตาราง 4 พบวา่อาชีพหลกัท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งโดยรวม

ไม่แตกต่างกนั หากพิจารณารายดา้นยกเวน้ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการบริการและการ

ตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยานท่ีแตกต่างกนั 

ตาราง 5 เปรียบเทียบระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์

เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 1.91 0.09 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 0.40 0.84 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 0.59 0.70 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 1.54 0.17 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 0.60 0.69 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 1.16 0.32 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 0.33 0.89 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 0.60 0.69 

จากตาราง 5 พบว่าระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขา

พนมรุ้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

ตาราง 6 เปรียบเทียบจาํนวนคร้ังของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยาน

ประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

จาํนวนคร้ังของขอ้มูล

ข่าวสารท่ีไดรั้บ 

F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 2.2 0.06 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 1.5 0.18 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 2.0 0.09 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 0.11 0.97 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 0.49 0.74 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 0.62 0.64 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 0.85 0.49 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 0.77 0.54 

จากตาราง 6 พบว่าจาํนวนคร้ังของข้อมูลข่าวสารท่ีไดรั้บท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยาน

ประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
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ตาราง 7 เปรียบเทียบประเภทส่ือท่ีไดรั้บท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนม

รุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
ประเภทส่ือท่ีไดรั้บ F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 1.17 0.31 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 2.38 0.06 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 1.83 0.14 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 1.70 0.16 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 2.20 0.08 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 1.23 0.29 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 1.49 0.21 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 2.58 0.05 

จากตาราง 7 พบวา่ประเภทส่ือท่ีไดรั้บท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั .05 รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ตาราง 8 เปรียบเทียบประสบการณ์หรือคาํแนะนาํท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์

เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ประสบการณ์หรือ

คาํแนะนาํ 

F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 1.82 0.14 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 1.99 0.11 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 1.91 0.12 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.09 0.69 0.50 0.68 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.93 0.68 0.40 0.74 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 1.33 0.26 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 0.26 0.85 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 0.69 0.55 

จากตาราง 8 พบว่าประสบการณ์หรือคาํแนะนาํท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์

เขาพนมรุ้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบช่องทางการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยาน

ประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 

ช่องทางการกระจาย

ขอ้มูลข่าวสาร 

F Sig 

X  S.D 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 0.62 0.76 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.43 0.57 0.87 0.54 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.87 0.67 0.51 0.84 

4. ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.08 0.70 0.97 0.45 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 1.09 0.36 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.00 0.67 1.50 0.15 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.56 0.59 1.91 0.05 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 0.61 0.76 

จากตาราง 9 พบว่าประสบการณ์หรือคาํแนะนาํท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์

เขาพนมรุ้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัยกเวน้ดา้นการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั

นยัสาํคญั .05 

ตาราง 10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งโดยรวมและ

จาํแนกรายดา้น 

การรับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้ง 
n =400 

ระดบัการรับรู้และเขา้ใจ 
X  SD 

1.  ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ 4.26 0.48 โดดเด่นมาก 

2.  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว 4.44 0.57 โดดเด่นมาก 

3.  ดา้นความปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.88 0.67 โดดเด่นมาก 

4.  ดา้นการบริการและการตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน 4.09 0.71 โดดเด่นมาก 

5.  ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก 3.94 0.68 โดดเด่นมาก 

6.  ดา้นคุณค่าของเงิน 4.01 0.68 โดดเด่นมาก 

7.  ดา้นการเรียนรู้ 4.57 0.60 โดดเด่นมากท่ีสุด 

ภาพลกัษณ์รวม 4.12 0.45 โดดเด่นมาก 

ตาราง 10 พบวา่ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพลกัษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งโดยรวมอยูใ่น

ระดบัโดดเด่นมาก หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ภาพลกัษณ์ดา้นการเรียนรู้มีความโดดเด่นมากท่ีสุด รองลงมาเป็น

ดา้นส่ิงดึงดูดใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีและทิวทศันท์างธรรมชาติ ดา้นการบริการและการตอ้นรับ

ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน ดา้นคุณค่าของเงิน ดา้นร้านอาหารและของท่ีระลึก และสุดทา้ยเป็นดา้นความปลอดภยัและส่ิง

อาํนวยความสะดวก  
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สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยกระตุ้นท่ีส่งผลต่อการรับรู้และเข้าใจภาพลักษณ์ของอุทยาน

ประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งไดแ้ก่  เพศ สถานภาพ และระดบัการศึกษา และประเภทส่ือท่ีไดรั้บซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

แนวคิดการประเมินภาพลกัษณ์ของ A Model of Destination image Formation Baloglu and McCleary,( 1999) และ

ยงัพบว่าภาพลกัษณ์โดยรวมท่ีนกัท่องชาวไทยรับรู้และเขา้ใจอยูใ่นระดบัโดดเด่นมากและหากพิจารณาเป็นรายดา้น

แลว้ พบว่าภาพลกัษณ์ของพนมรุ้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีความโดดเด่นมากท่ีสุดดา้นการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Echtne and Ritchie ,(2003) และงานวิจยัของ บริษทัยูเรกา้คอนซลัต้ิง จาํกดั (2012) แต่ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวประเมินตํ่า

ท่ีสุดในทุกดา้นคือ รถโดยสารใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว และเพ่ือเป็นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวเลือกท่ี

จะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งและเกิดเป็นภาพความประทบัใจซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Baloglu  and McCleary, (1999) ควรให้มีการพฒันาภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวในส่วนท่ีบกพร่องให้ดีข้ึนนั้น

และในทางกลบักบักจ็ะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรใหค้วามร่วมมือกนัพฒันาดา้นต่าง ๆ ของอุทยานประวติัศาสตร์เขาพนมรุ้งไดแ้ก่ 

รถโดยสารใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยัเร่ิมตั้งแต่ถนนท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวควรสาํรวจและปรับปรุง

ให้อยู่ในสภาพท่ีดี นอกจากน้ีควรปรับปรุงเร่ืองป้ายบอกทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว  และควรเพ่ิมตน้ไมด้อกไมใ้น

บริเวณลานจอดรถนกัท่องเท่ียวและทางเดินก่อนถึงประตูทางเขา้อุทยาน 

สําหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป  ควรมีการสํารวจความพึงพอใจและภาพลกัษณ์ของจังหวดัด้านการจัดการการ

ท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและการวางแผนการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของ

จงัหวดัไดต้รงกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในอนาคต นอกจากน้ีการวิจยัน้ีควรขยายผลการวิจยัไปยงักลุ่ม

นกัท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสดา้นการท่องเท่ียว 
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อทิธิพลของโครงสร้างของผู้ถือหุ้น  การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี  ความรับผดิชอบต่อสังคม  

และการวางแผนภาษีที่มีต่อมูลค่าของกจิการ   

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Influencing of Ownership Structures, Good Corporate Governance, Corporate 

Social Responsibility and Tax Planning which will Impact on the Firm Value of 

Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. 
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Pattra Techatanaset, Orawon Chuamaungphan, Nongluck Phudphuek, Suree Bosakoranut 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นแนวคิดในการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างของผูถื้อหุน้ การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสงัคม และการวางแผนภาษีท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 จาํนวน 423 บริษทั  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากระบบ

ฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์

การถดถอยแบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บทาํใหท้ราบ

ถึงตัวแปรอิสระสําคัญท่ีใช้ในการพยากรณ์อิทธิพลท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํสําคัญ : โครงสร้างของผู้ ถือหุ้น, การกาํกับกิจการท่ีดี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวางแผนภาษี, มูลค่าของ

กิจการ 

Abstract 

This article is the concept of research. The objective was to study  the influencing of ownership structures, good 

corporate governance, corporate social responsibility and tax planning which will impact on the firm value of listed 

companies in the stock exchange of Thailand between the year  2012 – 2014.  The simple size of 4 5 1 

companies. The secondary data source used for this research,  was the SETSMART (SET Market Analysis and 

Reporting Tool).  Pearson correlation coefficient, multiple regression analysis and one-way ANOVA were used in 

the analysis of data.  The study aims to show how independent variables, which are used in forecasting, can have 

an influence on the values of companies listed on the SET 

Keywords : Ownership Structures, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility,  Tax Planning,                   

Firm Value  
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1. บทนํา 

     สาํหรับประเทศไทยบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่จะมีอาํนาจทางการบริหารและโครงสร้าง

การถือหุ้นแบบกระจุกตวั  กล่าวคือผูก่้อตั้งกิจการเป็นบุคคลภายในครอบครัว เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ มีอาํนาจการ

บริหารหรือตดัสินใจแทนผูล้งทุนภายนอก  เม่ือใดท่ีบริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่

ผูบ้ริหาร  มีกลไกรองรับการใช้สิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้สิทธิออกเสียงในการ

ตดัสินใจเร่ืองสําคญั  การติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโดย

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและมีความเป็นธรรม เป็นตน้  ซ่ึงกลไกเหล่าน้ีจะช่วยผลกัดนัให้บริษทัมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2552)  ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในกิจการ ไม่วา่จะเป็นความสามารถดา้นการ

แข่งขนัเพ่ือนาํไปสู่ความเจริญเติบโต  การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555)  เป็นการ

เพ่ิมข้ึนในการรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพ   (Carcelloet al., 2005)  การดาํเนินงานของกิจการต่างๆ ไม่ไดมุ่้งเนน้

ผลกาํไรและการเติบโตของธุรกิจเท่านั้น  ยงัตอ้งแสดงความตระหนกัว่าความสาํเร็จและความยัง่ยืนของธุรกิจตอ้ง

ไดรั้บการยอมรับจากสังคม   (ณัฐวุฒิ ตนัติเศรษฐ, 2556)  รวมทั้งการสร้างช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

(Emmanuel Selase Asamoah, 2015)  ส่วนใหญ่การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR)   ของบริษทัจะเนน้การช่วยเหลือสังคม  โดยอาจมีการละเลยภายในองคก์ร  เช่น การเสียภาษี

อยา่งถูกตอ้ง  การจดัระบบท่ีมีธรรมาภิบาล  การปรับกระบวนการผลิตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (clark, 2000)  

     จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้ช่ือไดว้า่โครงสร้างของผูถื้อ

หุน้  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสงัคม และการวางแผนภาษี จะมีความสมัพนัธ์กนั  และสามารถ

ใชใ้นการพยากรณ์อิทธิพลท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างของผูถื้อ

หุน้  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสงัคม และการวางแผนภาษีท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยคาดวา่โครงสร้างของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเร่ืองสาํคญั  

ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานและผลกัดนัไปสู่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ การ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส  ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน  พร้อมกบัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของธุรกิจ รวมทั้งมุมมองดา้นการวางแผนภาษี  จะนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายเพ่ือใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงาน

หรือเพ่ิมมูลค่าของกิจการ และแก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีสูงท่ีสุดและอยา่งย ัง่ยืนต่อไป  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1. ทฤษฎีตวัแทน  

     Berle & Means (1932) ไดเ้ขียนหนังสือเร่ือง The Modern Corporation and Private Property ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น

ของแนวคิดในการแยกออกจากกันระหว่างความเป็นเจา้ของและการควบคุมภายในกิจการ  ต่อมา Alchian & 

Demseta (1972)  และ Jensen & Mecking (1976) ไดพ้ฒันาและขยายความเพ่ิมข้ึน สรุปคือ “ผูถื้อหุน้” จะใหอ้าํนาจ

คณะกรรมการใหเ้ป็นตวัแทนและติดตามประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการ ขณะท่ี “คณะกรรมการ” จะใช้

ภาวะผูน้าํกาํหนดนโยบายและควบคุม  ปฎิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั แลว้มอบหมายให้ฝ่าย
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จดัการเป็นตวัแทน    “ฝ่ายจดัการ” จะปฎิบติังานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ โดยให้ความมัน่ใจว่าการ

ปฎิบติังานนั้นสอดคลอ้งกนัและปฎิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงั  

2.2. โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 

     ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552) กล่าวว่า กลไกรองรับการใชสิ้ทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ท่ีมีประสิทธภาพ  เช่น การใช้

สิทธิในการออกเสียงเพ่ือร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั  การติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน  เป็นตน้ จะใหม้ัน่ใจได้

ว่าในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารมีความเป็นธรรมและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็นตน้ โดยท่ีกลไก

เหล่าน้ีจะช่วยในการผลกัดนัให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   สาํหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วรพงศ ์แกว้คาํและ

เอกฤทธ์ิ แกว้ประพนัธ์ (2557)  พบวา่สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  การรวมหรือแยกตาํแหน่งประธานกรรมการ

หรือกรรมการผูจ้ ัดการมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคัญกับมูลค่าของกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Haniffa, Hudaib 

(2006) ท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน หรือ Kumer (2004) พบว่าโครงสร้างความเป็นเจา้ของใน

ประเทศอินเดียทาํใหมู้ลค่ากิจการเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากกิจการในประเทศอินเดียส่วนใหญ่เป็นกิจการแบบกระจุกตวัท่ีมีผู ้

ถือหุน้รายใหญ่มาจากครอบครัว  แต่งานวิจยัของ ศรายทุธ เรืองสุวรรณและคณะ (2552) พบวา่โครงสร้างความเป็น

เจ้าของในประเทศไทยแบบกระจุกตัวไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่ากิจการ หรือ Chidambaran, Palia and Zheng 

(2006) พบว่าประสบการณ์ในการทาํงานของฝ่ายบริหาร  เพศของประธานบริหาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการ

ดาํเนินงานซ่ึงวดัโดยมูลค่าตลาด (Tobin’s Q)  ดา้นโครงสร้างของผูถื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของประธานฝ่าย

บริหาร มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงวดัผลการดาํเนินงานทางดา้นบญัชีโดยใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)  จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จยัจึงตอ้งการทดสอบตวัแปรโครงสร้าง

ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 : โครงสร้างของผูถื้อหุน้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.1 : ลกัษณะของผูถื้อหุน้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแตกต่างกนั   

 สมมติฐานท่ี 1.2 : ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.3 : เพศของประธานกรรมการสูงสุดแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.4 : ประสบการณ์ดา้นการบริหารของประธานกรรรมการบริษทัแตกต่างกนั  มีอิทธิพล

ต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 : โครงสร้างของผูถื้อหุน้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อมูลค่าของกิจการแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2.1 : ลกัษณะของผูถื้อหุน้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2.2 : ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อ

มูลค่าของกิจการแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2.3 : เพศของประธานกรรมการสูงสุดแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อมูลค่าของกิจการแตกต่าง

กนั  
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สมมติฐานท่ี 2.4 : ประสบการณ์ดา้นการบริหารของประธานกรรรมการบริษทัแตกต่างกนั  มีอิทธิพล

ต่อมูลค่ากิจการของแตกต่างกนั 

     การวดัค่าตวัแปรอิสระโครงสร้างผูถื้อหุน้ มีเกณฑด์งัน้ี 

 ลกัษณะของผูถื้อหุน้แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ  กลุ่มผูถื้อหุน้แบบกระจุกตวั  (ครอบครัว) ≥ 25% ใหค่้าเป็น 1   

กลุ่มผูถื้อหุน้เป็นรัฐบาล  ≥ 25% ใหค่้าเป็น 2    กลุ่มผูถื้อหุน้เป็นผูล้งต่างประเทศ ≥ 25% ใหค่้าเป็น 3  และ กลุ่มผู ้

ถือหุน้แบบกระจายตวั (ผูถื้อหุน้รายยอ่ยมีจาํนวนมาก)  ≥ 25% ใหค่้าเป็น 4 

 ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ประธานกรรมการบริษทั

และประธานกรรมการบริหารไม่ใช่คนเดียวกัน ให้ค่าเป็น 1    ประธานกรรมการบริษัทและประธาน

กรรมการบริหารเป็นคนเดียวกนั ใหเ้ป็นค่า 2 

 เพศของประธานกรรมการสูงสุด แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ เพศชาย ใหค่้าเป็น 1     เพศหญิง ใหค่้าเป็น 2 

 ประสบการณ์ดา้นการบริหารของกรรมการบริษทั แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ประสบการณ์ดา้นการบริหาร

ของกรรมการบริษทั ≤ 10 ปี ใหค่้าเป็น 1     ประสบการณ์ดา้นการบริหารของกรรมการบริษท > 10 ปี ใหค่้าเป็น 2 

2.3 การกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี 

     Marty Stuebs (2015)  พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดี หรือ สัตยา  ตนัจนัทร์พงศ ์(2554) 

พบวา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลกระทบในเชิงบวกกบัมูลค่ากิจการ  หรือ ยวุดี เครือรัฐติกาล (2555) พบวา่ตวัแปร

กลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ในปี 2552-2553 ไดแ้ก่ จาํนวน

คร้ังการประชุมคณะกรรมการ และความเส่ียงทางการเงิน แต่ชนิดาภา ดีสุข (มปป) กล่าวว่า การกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัดีหรือไม่  ไม่มีผลต่อผลประกอบการของกิจการ โดยบริษทัท่ีมีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอาจมีผล

ประกอบการท่ีตกตํ่าได ้ แต่ในขณะท่ีบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีไม่ดีอาจสามารถทาํผลประกอบการบริษทัให้

ดีมากได ้ จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จยัจึงตอ้งการทดสอบตวัแปรการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 3 :  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 

สมมติฐานท่ี 4 :  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ 

     การวดัค่าตวัแปรอิสระการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี  ไดน้าํผลสํารวจของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึง

นําเสนอไวใ้นรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)  แบ่งเป็น 5 หมวดหลัก 

ไดแ้ก่ 1.สิทธิของผูถื้อหุน้ 2.การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้   3.บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   4.การเปิดเผยขอ้มูล

และความโปร่งใส   5.ความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ บริษทัท่ีไม่มีรายช่ือประกาศใน

รายงานการกาํกบัดูแลกิจการ ใหค่้าเป็น 0    บริษทัท่ีมีรายช่ือประกาศในรายงานการกาํกบัดูแลกิจการอยูร่ะดบัดี ให้

ค่าเป็น 1  บริษทัท่ีมีรายช่ือประกาศในรายงานการกาํกบัดูแลกิจการระดบัดีมาก ใหค่้าเป็น 2    และบริษทัท่ีมีรายช่ือ

ประกาศในรายงานการกาํกบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ ใหค่้าเป็น 3 
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2.4 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

     คณะกรรมการของบริษทัควรกาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจใหค้รบถว้น   (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) เพราะการมีส่วนร่วมใน CSR ดว้ยเหตุผลต่างๆ  จะทาํ

ใหกิ้จการมีการสร้างช่ือเสียง การสร้างภาพลกัษณ์และสร้างแบรนดท่ี์ดีของบริษทัใหไ้ดรั้บขอ้ไดเ้ปรียบบางประการ

ทางการแข่งขนั และปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจ (Emmanuel Selase Asamoah, 2015)  โดยการประเมิน

ความยัง่ยืน แบ่งเป็น 3 มิติ 18 หมวด ประกอบดว้ย 1.มิติเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ บรรษทัภิบาล  การบริหารความเส่ียงและ

ภาวะวิกฤต  จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อตา้นการทุจริต  การบราหรจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การบริหาร

จดัการห่วงโซ่อุปทาน  การดาํเนินการดา้นภาษี  และนวตักรรมทางธุรกิจและสังคม  2.มิติส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การ

เปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม   การจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรย่างมีประสิทธิภาพ  ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 3.มิติสังคม ไดแ้ก่  การเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน  

การพฒันาศกัยภาพแก่พนกังาน   การดูแลพนกังาน   สุขภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการทาํงาน   การ

มีส่วนร่วมกบัชุมชน   การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ศูนยพ์ฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2558)  จากงานวิจัยของ Choi, Kwak and Choe (2010) พบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่าง

ความสามารถทางการเงินดา้นการดาํเนินงาน กบัดชันีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยส่วนของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย  แต่ Roman Lanis & Grant Richardson (2011) พบว่าบริษทัท่ีมีรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี

สูง คาดว่าจะระมดัระวงัมากข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมเชิงรุกดา้นภาษี เพราะจะไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและอาจจะไม่สามารถรับมือกบัผลกระทบในเชิงบวกท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเพ่ือสังคม ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจจึงมีผลกระทบในทางลบต่อเชิงรุกดา้นภาษี   จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จยัจึง

ตอ้งการทดสอบตวัแปรความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 5 :  ความรับผิดชอบต่อสงัคม  มีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษี 

สมมติฐานท่ี 6 :  ความรับผิดชอบต่อสงัคม  มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ 

     การวดัค่าตวัแปรอิสระความรับผิดชอบต่อสังคม  ไดมี้การนาํเสนอไวใ้นคู่มือการเขา้ร่วมการประเมินความยัง่ยืน 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมิติเศรษฐกิจ  มิติสงัคม  และมิติส่ิงแวดลอ้ม   โดยผูวิ้จยัได้

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บริษทัท่ีไม่มีรายช่ือผ่านเกณฑ์คดักรองคุณสมบติัเบ้ืองต้นในการประเมิน ให้ค่าเป็น 0   

บริษทัท่ีมีรายช่ือผา่นเกณฑค์ดักรองคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการประเมิน ใหค่้าเป็น 1 

2.5 การวางแผนภาษี  

     บริษทัควรมีนโยบายและการวางแผนดา้นภาษีอย่างเป็นระบบ  มีการจ่ายภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

เปิดเผยขอ้มูลดา้นภาษีให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ  (ศูนยพ์ฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2558)  ส่วนใหญ่การดาํเนินงานดา้น CSR ของบริษทัจะเน้นการช่วยเหลือสังคม  ซ่ึงเป็นการให้

ความสาํคญักบัภายนอกองคก์ร  โดยอาจมีการละเลยภายในองคก์ร  เช่น การเสียภาษีอยา่งถูกตอ้ง  การจดัระบบท่ีมี

ธรรมาภิบาล  การปรับกระบวนการผลิตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (clark, 2000)  จากงานวิจยัของ  Roman 

Lanis & Grant Richardson (2011)  พบว่ากิจกรรมเพ่ือสังคมมีผลกระทบในทางลบต่อเชิงรุกดา้นภาษี เน่ืองจาก

บริษทัท่ีมีรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสูง คาดว่าจะระมดัระวงัมากข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมเชิงรุกดา้น

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425411001141
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425411001141
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425411001141
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425411001141
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425411001141
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ภาษี เพราะจะไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และอาจจะไม่สามารถรับมือกบัผลกระทบใน

เชิงบวกท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเพ่ือสังคม  หรือสตัยา  ตนัจนัทร์พงศ ์(2554) พบวา่การบริหารกาํไรและการวางแผน

ภาษีมีผลกระทบในเชิงลบกบัมูลค่ากิจการ  จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จยัจึงตอ้งการทดสอบตวัแปรการวางแผน

ภาษี ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 7 :  การวางแผนภาษี มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ 

     การวดัค่าตวัแปร ใช ้อตัราส่วนภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ซ่ึงคาํนวณโดยภาษีเงินได ้หาร กาํไรก่อนภาษี 

2.6 มูลค่าของกจิการ 

     จากงานวิจยัของ Y. Lu, I. Abeysekera (2014) พบว่าการเปิดเผยขอ้มูลขององค์กรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัและบวกกับขนาดของบริษทั  ความสามารถในการทาํกาํไร  และประเภทของ

อุตสาหกรรม  หรือ Y. Qiu et al. (2016) กล่าววา่ในอดีตการทาํกาํไรผลกัดนัใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางสังคม  แต่จาก

หลกัฐานในการวิจยัไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและการทาํกาํไร   การเปิดเผย

ขอ้มูลดา้นสงัคมมีความสาํคญักบันกัลงทุน  บริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลทางสังคมท่ีมากข้ึนจะมีมูลค่าทางการตลาด

ท่ีสูงข้ึน  แต่ Pham, Suchard and Zein (2007) กล่าววา่ไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการดาํเนินงานของบริษทัและ

กลไกการกาํกบัดูแลกิจการ อีกทั้ง Tobin’s Q ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงหรือหาผลกระทบไปยงักลไกของการกาํกบั

ดูแลกิจการได ้วรกมล เกษมทรัพย ์(2553) พบวา่ขนาดของบริษทัมีความสมัพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงวดัโดย ROE และ Tobin’s Q ในขณะท่ีขนาดคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์

ในเชิงลบ และโครงสร้างเงินทุนของบริษทัมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลดาํเนินงานของบริษทั  

    การวดัมูลค่ากิจการ นิยมใช ้Tobin’s Q ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวดัมูลค่าของบริษทั เสนอโดย Professor James T. 

Tobin  ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยั Yale ซ่ึงไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี ค.ศ.1981 ทฤษฎี Tobin’s 

Q เป็นแนวคิดการผสมผสานขอ้มูลจากงบการเงินและมูลค่าของตลาด การคาํนวณนั้นมีหลายแนวทาง แต่ในทาง

ปฏิบติัแลว้นกัวิจยัจะใชข้อ้มูลท่ีองคก์รเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ดงันั้น จึงนิยมการคาํนวณในรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด 

คือ ใชมู้ลค่าทางบญัชีเป็นตวัแทนของมูลค่าทางการตลาดสาํหรับตวัแปรบางตวั มีสูตรในการคาํนวณ ดงัน้ี (สัตยา 

ตนัจนัทร์พงศ,์ 2557 อา้งถึง Tobin’s Q) 

Tobin’s  Q  =          มูลค่าทางการตลาดของหลกัทรัพย ์+ มูลค่าทางบญัชีของหน้ีสิน   

                                                                                       มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) สามารถบอกถึงผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นท่ีจะ

ไดรั้บจากความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัและส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของกิจการ หรือสะทอ้นว่ากิจการได้

ใชเ้งินทุนของผูถื้อหุน้อย่างคุม้ค่า  โดยผูถื้อหุน้เกิดความพอใจเพราะมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

กลบัมามาก  (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556)  ซ่ึงคาํนวณโดย 

                 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   =          กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ           3 

         ส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย  

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กาํไรต่อหุน้ (Earnings Per Share) ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงิน

สามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหวา่งกิจการต่างๆ ในงวดเดียวกนั ถึงแมก้าํไรของกิจการแต่ละแห่งอาจเกิด
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จากการใชน้โยบายท่ีต่างกนั  แต่การใชจ้าํนวนหุน้ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ีกาํไรต่อหุน้ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานระหวา่งงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกนัไดดี้   และวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สียของหุน้สามญัแต่ละหุน้ของบริษทัจากผลการดาํเนินงานของกิจการ   (มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 

เร่ืองกาํไรต่อหุน้, สภาวิชาชีพบญัชี, 2557) ซ่ึงคาํนวณโดย 

กาํไรต่อหุน้ (EPS)   =           กาํไรหรือขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั            3 

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้  

     จากการทบทวนวรรณกรรมจึงไดข้อ้สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 

 
 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ในการเก็บข้อมูล ผูวิ้จัยจะทาํการรวบรวมข้อมูลจากบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

ประชากรทั้งส้ิน 704 บริษทั  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไม่เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีกาํลงัอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูการดาํเนินงาน 12 บริษทั  บริษทัท่ีอาจถูกเพิกถอน 4 บริษทั 

เพราะเป็นช่วงท่ีมีการบริหารงานแตกต่างจากบริษทัปกติ  ธุรกิจการเงิน 65 บริษทั ธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

60 บริษทั  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 บริษทั เพราะมีการปฏิบติัทางการบญัชีท่ีแตกต่างกบักลุ่มอุตสาหกรรม

อ่ืน  กลุ่มหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 116 บริษทั เพราะวิธีการปฏิบติัทางภาษีแตกต่างจากบริษทัปกติ  

บริษทัท่ีซ้ือขายหุน้คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 19 บริษทั ซ่ึงขอ้มูลไม่ครบ 3 ปีและเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลช่วงปี พ.ศ. 

2555 – 2557 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมีจาํนวนทั้งส้ิน 423 บริษทั   
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้การวจิยั 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบบนัทึกขอ้มูล ท่ีรวบรวมจากระบบฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัออนไลน์ 

(SET Market Analysis and Reporting Tool : SETSMART)  ผลิตโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 

พ.ศ.2555 – 2557 จากขอ้มูลท่ีระบุไวแ้บบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   

3.3 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

คาํนวณค่าเฉล่ีย (Mean) และร้อยละในการอธิบายการโครงสร้างของผูถื้อหุน้  

2.   สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

2.1 ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) สถิติทดสอบ F-test ความ

แตกต่างโครงสร้างของผูถื้อหุน้ 

2.2 ใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) และการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวิเคราะห์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและการวางแผนภาษี และทดสอบความสัมพนัธ์ตามสมมติฐานต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยรูป

แบบจาํลองดงัน้ี 

   Tobin’s Q  = b0 + b1(CG) + b2(CSR) + b3(PLANTAX) + e 

   ROE = b0 + b1(CG) + b2(CSR) + b3(PLANTAX) + e 

   EPS = = b0 + b1(CG) + b2(CSR) + b3(PLANTAX) + e 

ซ่ึงกาํหนดให้ Tobin’s Q = มูลค่าของกิจการ ROE = อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น EPS = กาํไร

ต่อหุ้น   CG = การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี  CSR = ความรับผิดชอบต่อสังคม   PLANTAX = การวางแผนภาษี e=

ความคลาดเคล่ือน 

2.3 การทดสอบสมมติฐานเม่ือระดบันยัสาํคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานวจิัย  

     ผูวิ้จยัมีกระบวนการดาํเนินการ 6 ขั้นตอนหลกั  ดงัน้ี    

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)    

2. การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาสารสนเทศใหมี้คุณค่า

และท่ีสาํคญัยิ่งคือผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม ส่วนรวมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบบนัทึกขอ้มูล  

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยัใหค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดก้าํหนด

ไว ้ 
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6. นาํเสนอผลการวิจยั   หรือการเผยแพร่งานวิจยัโดยการตีพิมพบ์ทความวิชาการใน วารสารวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจยัใหเ้ป็นประโยชนต่์อการพฒันาดา้นวิชาการ 

 

5. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือแนวทางศึกษาช่วงต่อไปและอภิปราย 

     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือพบความสมัพนัธ์แลว้ของโครงสร้างของผูถื้อหุน้  การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม และการวางแผนภาษี  โดยจากงานในอดีตยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้ช่ือไดว้่าตวั

แปรทั้งหมดจะมีความสัมพนัธ์กนั  และสามารถใช้ในการพยากรณ์อิทธิพลท่ีมีต่อมูลค่าของกิจการ นอกจากน้ี

ผลการวิจยัอาจจะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใหผู้บ้ริหารนาํไปใชใ้นการพิจารณาวางแผน ช่วยใหอ้งคก์รมีความเตม็ใจท่ี

จะมีนโยบายในการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการวางแผนภาษีไดเ้ป็นอยา่งดีมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี เพ่ือรองรับการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีชุดเดียว ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 254 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์            การ

ถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์               

ต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

คาํสาํคัญ:  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี, คุณภาพการสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

Abstract 

This research was aimed to study the Effect of Correction of Accounting Errors on Audit Quality of Certified Public 

Accountants in Bangkok by using questionnaire as a tool for collecting data. The sample of this study was certified 

public accountants in Bangkok accounted for 254 respondents. The statistics used for data analysis were multiple 

correlation analysis and multiple regression analysis of certified public accountants. The correction of accounting 

errors was regarded as independent variable that had relationships on audit quality of certified public accountants. 

 

Keywords: Correction of Accounting Errors, Audit Quality, Certified Public Accountant  
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1. บทนํา 

     ปัจจุบนัการทาํบญัชีหลายชุดนั้นไดล้า้สมยัไปแลว้ และเลิกความคิดท่ีจะทาํบญัชีสําหรับส่งภาษี หรือทาํบญัชี

เพ่ือใหธ้นาคารปล่อยเงินกู ้เพราะส่ิงเหล่าน้ีแทนท่ีจะเป็นประโยชน์กลบัเป็นโทษมหันต์ ระบบการจดัเก็บภาษีมี

ความกา้วหนา้ข้ึนมาก โดยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย ดงันั้นการหลบหนีภาษีจึงทาํไดย้ากข้ึน และหากตรวจพบก็

จะมีบทลงโทษท่ีรุนแรง ดา้นธนาคารเองเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน และตอ้งการบญัชีชุดเดียวท่ีถูกตอ้ง

เป็นจริง การท่ีธนาคารรู้ว่ามีการทาํบญัชีหลายชุด ความน่าเช่ือถือหรือการใหเ้ครดิตของผูป้ระกอบการก็ลดนอ้ยลง

ดงันั้น จะเห็นว่าการมีบญัชีหลาย ๆ ชุดก่อใหเ้กิดปัญหามากกว่าจะเป็นเร่ืองดี การทาํบญัชีชุดเดียวเป็นการทาํบญัชี

ทุกอย่างให้ถูกตอ้งตามกฎหมายบญัชี โดยจะทาํให้กิจการมีงบการเงินท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อผูใ้ช้งบการเงินของ

กิจการ การขอสินเช่ือก็สามารถทาํไดง่้ายข้ึน สามารถรู้ตน้ทุน ปัจจุบนัการทาํบญัชีของกิจการขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม  ตอ้งทาํตามมาตรฐานท่ีเรียกว่า “มาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”

อย่างไรกต็ามในปี 2560 จะมกีารยกเลกิมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

และเปลี่ยนมาเป็นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแทน ซ่ึงได้แปลมา

จากมาตรฐานการบัญชีสากลที่เรียกว่า “มาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” 

ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดบัสากล 

     งบการเงินเป็นรายงานท่ีแสดงถึงข้อมูลสําคัญท่ีใช้ในการตัดสินใจสําหรับผูบ้ริหาร อย่างไรก็ตาม อาจมี

ขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนกบัขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงขอ้ผิดพลาดเหล่านั้นควรจะตอ้งมีการแกไ้ขให้ถูกตอ้งในทนัทีท่ีมีการ

คน้พบ โดยการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี ประกอบดว้ย 1) ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน                          

2) ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบกาํไรขาดทุน และ 3) ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบทั้งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไร

ขาดทุน หากกิจการคน้พบขอ้ผิดพลาดในงวดบญัชีใด กิจการตอ้งรีบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั้นทนัที โดยกิจการอาจพบ

ขอ้ผิดพลาดของงวดปัจจุบนั และแกไ้ขทนัก่อนท่ีงบการเงินจะไดรั้บการอนุมติัเผยแพร่ แต่หากกิจการค้นพบ

ขอ้ผิดพลาดในงวดบญัชีถดัไป ขอ้ผิดพลาดนั้นจะตอ้งถูกแกไ้ขยอ้นหลงั และงบการเงินท่ีนาํเสนอเพ่ือเป็นงบ

การเงินเปรียบเทียบ จะตอ้งนาํเสนอเสมือนหน่ึงงบการเงินไดมี้การแกไ้ขในงวดบญัชีท่ีขอ้ผิดพลาดนั้นเกิดข้ึน                      

(อญัชลี  วิรุฬห์จรรยา, 2558) การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้ถูกตอ้ง ย่อมส่งผลให้งบการเงินของกิจการมี

ความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

     คุณภาพการสอบบัญชี (Auit Quality) เป็นผลลัพธ์จากการสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีในการตรวจสอบ

ขอ้ผิดพลาดของงบการเงิน และความเป็นอิสระในการรับรองงบการเงิน คุณภาพการสอบบญัชีเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น          

จากการตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีท่ีปราศจากขอ้ผิดพลาดใด ๆ อย่างเป็นอิสระ โดยนาํรายงานการสอบ

บญัชีมาใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในการวดัคุณภาพของงานสอบบญัชี ซ่ึงคุณภาพการสอบบญัชีท่ีดีและมีความน่าเช่ือถือนั้น 

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งรายงานการสอบบญัชีในการแสดงความเห็นในงบการเงินของผูส้อบบญัชีในลกัษณะของขอ้มูล

ท่ีมีคุณภาพ ต่อผูใ้ชร้ายงานทางการเงินเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในส่วนของความถูกตอ้ง และครบถว้นในสาระสาํคญั

รวมไปถึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ

ของผูใ้ชง้บการเงิน คุณภาพการสอบบญัชีสามารถกาํหนดไวใ้นรายงานการสอบบญัชีท่ีมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีดี 
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โดยการนาํเอาแนวคิดและขอ้กาํหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบมาช่วยในการวดัคุณภาพของการสอบบัญชี                 

ซ่ึงหลกัการสาํคญัของคุณภาพการสอบบญัชีประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง (Accuracy) ของรายงานทางการเงินท่ีจะตอ้ง

มีลกัษณะเป็นไปตามความจริงท่ีเก่ียวข้องกับความถูกต้องทางด้านตัวเลข มีความเท่ียงธรรม (Objectiveness)                   

ในการส่ือสารโดยปราศจากความลาํเอียงทั้งจากทศันคติและผลการประเมินท่ีเป็นกลาง มีความชดัเจน (Clearness) 

เก่ียวกับการส่ือความให้ผูอ่้านรายงานเข้าใจและแสดงลาํดบัความเป็นเหตุเป็นผล โดยหลีกเล่ียงการใช้ภาษา               

ทางวิชาการท่ีไม่จาํเป็นมีความกะทดัรัด (Conciseness) ในการส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้ม และการตดัทอน

ข้อความท่ีไม่จําเป็นออกไป  โดยผูต้รวจสอบยงัคงต้องรักษาความต่อเน่ืองของแนวความคิดท่ีรายงานไวมี้               

ความสร้างสรรค์  (Creation) โดยเน้ือหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยากาศเชิงบวกและมีความหมายต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์การ มีความสมบูรณ์ (Completion) ในการเสนอรายงานท่ีครบถว้น ซ่ึงควรประกอบดว้ย

สารสนเทศและขอ้สังเกตท่ีสนับสนุนขอ้สรุปและขอ้แนะนาํท่ีเพียงพอและมีความทนักาล (Timeliness) ในการ

เสนอรายงานทางการเงินควรทาํในระดบัท่ีรวดเร็วเพ่ือช่วยให้การแกไ้ขมีประสิทธิผล (อุษณา ภทัรมนตรี, 2547)            

ซ่ึงคุณลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ี จะสามารถเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและทกัษะของผูส้อบบญัชีใน             

การปฏิบติังานตามมาตรฐานเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพ 

     การสอบบญัชีในประเทศต่าง ๆ ถือเป็นวิชาชีพอยา่งหน่ึงเรียกวา่ วิชาชีพสอบบญัชีเป็นวิชาชีพท่ีมีความสาํคญัใน

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกนักบัวิชาชีพกฎหมาย การแพทย ์สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เป็นตน้ 

(พยอม สิงห์เสน่ห์, 2545) การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลาย ๆ อย่าง

ในการตรวจสอบเพ่ือใหก้ารตรวจสอบสามารถคน้หาขอ้ผิดพลาดและขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่า ไดมี้การจดัทาํข้ึนในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัและ

เป็นไปตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินนั้นจะตอ้ง

ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมดว้ย วิธีการสอบต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นตวัช้ีวดัการทาํงานของ

ผูส้อบบญัชีในดา้นการปฏิบติังานทางการสอบบญัชีท่ีดี 

     จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาวิจยัผลกระทบของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเพ่ือรองรับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีชุดเดียว ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบวา่ การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีตามแนวการจดัทาํบญัชีชุดเดียว

มีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชีหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์สําหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการ

เป็นหลกัปฏิบติัท่ีดี เพ่ือก่อใหเ้กิดคุณภาพการสอบบญัชี อนัจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานมีคุณภาพและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ

มากยิ่งข้ึน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการศึกษาผลของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 

เพ่ือรองรับการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีชุดเดียว ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 ความหมายของการสอบบัญชี 

     จากการศึกษาและค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้มีผูใ้ห้ความหมายของการสอบบัญชีไวอ้ย่าง

หลากหลาย ดงัท่ี พยอม สิงห์เสน่ห์ (2548) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอบบญัชี หมายถึงการตรวจสอบสมุดบญัชี 

เอกสารประกอบการลงบญัชี และหลกัฐานอ่ืนๆ โดยผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวิชาชีพ

ไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานไว ้เพ่ือท่ีผูส้อบบญัชีจะสามารถวินิจฉยัและแสดงความเห็นไดว้า่ งบการเงินท่ีกิจการจดัทาํ

ข้ึนมีความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใด และงบการเงินดงักล่าวไดแ้สดงขอ้มูลท่ีจาํเป็น

เพ่ือใหผู้อ่้านงบการเงินไดท้ราบอย่างเพียงพอแลว้หรือไม่ นอกจากนั้นผูส้อบบญัชียงัเสนอขอ้สังเกตต่อผูบ้ริหาร

ของกิจการเพ่ือให้ทราบถึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการควบคุมภายในของกิจการ และการตรวจสอบยงัช่วยให้ผูส้อบ

บญัชีสามารถรายงานการทุจริตในกิจการให้ผูบ้ริหารงานได้ทราบดว้ย สอดคลอ้งกบั นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ 

(2545) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการสอบบญัชี ไวว้า่ เป็นการตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชี และ

หลกัฐานอ่ืนๆ โดยผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวิชาชีพไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานไว ้เพ่ือท่ี

ผูส้อบบญัชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นไดว้่า งบการเงินท่ีกิจการจดัทาํข้ึนมีความถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใด และงบการเงินดงักล่าวไดแ้สดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพ่ือให้

ผูอ่้านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอแลว้หรือไม่ ส่วน สมพงษ์ พรอุปถมัภ์ (2545) กล่าวว่า การสอบบัญชี 

หมายถึง การตรวจสอบงบการเงินเพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นไดจ้ดัทาํในส่วน

สาระสาํคญัเป็นไปตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ ซ่ึงในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี

นั้นจะตอ้งไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมดว้ยวิธีการตรวจสอบต่าง ๆ  

     สมาคมการบัญชีอเมริกัน (The American Accounting Association : AAA) (พยอม สิงห์เสน่ห์. 2545) ได้ให้

ความหมายไวว้่า การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลักฐานเก่ียวกับ

สารสนเทศเพ่ือระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนัของสารสนเทศนั้นกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

และการส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจ สอดคลอ้งกบั สุชาย ยงัประสิทธ์ิกุล (2548) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอบ

บญัชี หมายถึง กระบวนการอยา่งมีระบบเพ่ือทาํการรวบรวมและประเมินหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเหตุการณ์

ทางเศรษฐกิจและรายงานผลใหผู้ใ้ชง้บการเงินทราบ สอดคลอ้งกบั ชนญัฎา สินช่ืน (2548) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 

การสอบบญัชี คือ การตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงิน

นั้นไดจ้ดัทาํในส่วนสาระสาํคญัเป็นไปตามแม่บทการบญัชีในรายงานทางการเงินหรือไม่ การสอบบญัชีควรปฏิบติั

จากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ และผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือทาํหนา้ท่ีสอบบญัชี และ กวี วงศพ์ุฒ (2545) 

ได้ให้ความหมายไวว้่า การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชีของธุรกิจนั้ นๆ ตลอดจนเอกสาร

ประกอบการลงบญัชี รวมทั้งหลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงบญัชีว่าไดป้ฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนั

ทัว่ไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
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2.2 ความหมายของคุณภาพการสอบบัญชี    

     การสอบบญัชี (Audit) เป็นการแสดงความเห็นในลกัษณะท่ีใหค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า ขอ้มูลทางการเงิน

ดงัท่ีปรากฏในงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแส

เงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ผูส้อบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบท่ีได้วางไวอ้ย่าง

เหมาะสม เพ่ือท่ีจะใหไ้ดห้ลกัฐานเพียงพอท่ีจะทาํใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินหรือ

งบการเงินท่ีตรวจสอบใหอ้อกมามีคุณภาพ ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตอ้งใหค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลเก่ียวกบัความเช่ือถือ

ไดแ้ก่ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินหรืองบการเงินท่ีไดแ้สดงความเห็นไวน้ั้น เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพของงานสอบบญัชี จาก

การศึกษาเอกสารการวิจยั และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ มีผูใ้หนิ้ยามคุณภาพงานสอบบญัชีไว ้ดงัน้ี 

     จารุมนต ์ศรีสันต ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คุณภาพการสอบบญัชี หมายถึง การตรวจสอบความถูกตอ้งใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทางดา้นภาษีอากร และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีแสดงในงบการเงิน และ

ผลการดาํเนินงานตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า ผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถ

ปฏิบติังานในความรับผิดชอบของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบั พยอม สิงห์เสน่ห์ 

(2545) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คุณภาพการสอบบญัชี หมายถึง การท่ีงบการเงินปราศจากขอ้ผิดพลาดใด ๆ ดงันั้น         

ถา้หากผูส้อบบญัชีทาํงานบกพร่องไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี หรือละเลยต่อขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจพบจะ

ส่งผลทาํใหง้บการเงินท่ีตรวจสอบมีขอ้ผิดพลาดและจะส่ือว่างานสอบบญัชีนั้นมีคุณภาพตํ่าหรืออาจกล่าวไดอี้กนยั

หน่ึงว่า ความผิดพลาดในการปฏิบติังานสอบบญัชี ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นขอ้ผิดพลาดในรายงานทางการเงินนั้น ผูส้อบ

บญัชีสามารถวดัดูไดจ้ากอตัราการท่ีผูส้อบบญัชี หรือสาํนกังานสอบบญัชีถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาด

ท่ีปรากฏในรายงานทางการเงิน ส่วน นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ (2543) กล่าวว่า คุณภาพการสอบบญัชี หมายถึง 

คุณภาพของการรายงานผลการดาํเนินงานท่ีแสดงไวใ้นรายงานทางการเงินในลกัษณะของการเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่า

ต่อผูใ้ชร้ายงานทางการเงินหรืออีกนยัหน่ึงคือ ขอ้มูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินจะตอ้งเป็นประโยชน์ และเป็น

ขอ้มูลท่ีมีคุณค่าต่อผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

 

2.3 ลกัษณะคุณภาพการสอบบัญชี 

     คุณภาพการสอบบญัชี (Auditing Quality) สามารถวดัไดจ้ากรายงานการสอบบญัชีท่ีมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีดี 

โดยการประยุกต์แนวคิดจากหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ 7 ดา้น (อุษณา ภทัรมนตรี. 

2547) ดงัต่อไปน้ี 

     2.3.1 ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy) หมายถึง ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดบิดเบือน และเป็นไปตามความจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความถูกตอ้ง ขอ้ความทุกประโยค ตวัเลข ผูต้รวจสอบไดร้วบรวมประเมินและสรุปนาํเสนออย่างระมดัระวงัและ

แม่นยาํ 

     2.3.2 ดา้นความเท่ียงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การส่ือสารท่ีถูกตอ้งตามควรไม่ลาํเอียงทั้งจากทศันคติและ

ผลการประเมินท่ีเป็นกลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ์รอบดา้นแลว้ ทั้งน้ี การสงัเกตการณ์ การสรุป 

และการเสนอแนะของผูต้รวจสอบต้องไดม้าจากการกระทาํท่ีปราศจากอคติลาํเอียงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว 

หรือไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูอ่ื้น 
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     2.3.3 ดา้นความชดัเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการส่ือความให้ผูอ่้านรายงานเขา้ใจแสดงลาํดบั

ความเป็นเหตุเป็นผล ความชดัเจนอาจเกิดข้ึนโดยหลีกเล่ียงการใชภ้าษาทางวิชาการท่ีไม่จาํเป็นหากจาํเป็นตอ้งใช้

ศพัทเ์ทคนิคตอ้งมีคาํอธิบายหรือนิยามศพัทท่ี์ใช ้

     2.3.4 ดา้นความกะทดัรัด (Conciseness) หมายถึง การส่ือสารท่ีตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มการตดัทอนขอ้ความ 

และคาํฟุ่ มเฟือยท่ีไม่จาํเป็นออกไปโดยผูต้รวจสอบยงัคงตอ้งรักษาความต่อเน่ืองของแนวความคิดท่ีรายงานไว ้

ตลอดจนความถูกตอ้งของการใชภ้าษาเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจและใชเ้วลานอ้ย 

     2.3.5 ดา้นความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึง การส่ือสารท่ีช่วยและจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานและองค์การมีการ

ปรับปรุงในส่ิงท่ีจําเป็น โดยเน้ือหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยากาศเชิงบวกและมีความหมายต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

     2.3.6  ดา้นความสมบูรณ์ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานท่ีครบถว้นสมบูรณ์ การไม่ขาดสารสนเทศท่ีสาํคญั

ต่อผูอ่้านเป็นเป้าหมาย ซ่ึงควรประกอบดว้ยสารสนเทศและขอ้สงัเกตท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปและขอ้แนะนาํท่ีเพียงพอ 

     2.3.7 ดา้นความทนักาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานตอ้งกระทาํภายในเวลาท่ีดีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีโอกาส

แกไ้ข การเสนอผลการตรวจไม่ควรล่าชา้ และควรทาํในระดบัรวดเร็วทนักาลเพ่ือช่วยใหก้ารแกไ้ขมีประสิทธิผล 

     ดงันั้น จากคาํนิยามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้รายงานการสอบบญัชี หมายถึง ผลงานท่ีสําคญัของผูส้อบบญัชี ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งรับผิดชอบในส่วนท่ีมีนยัสําคญัต่อบุคคลทัว่ไปท่ีใชข้อ้มูล เน่ืองจากการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินในรายงานของผูส้อบบญัชี และเป็นปัจจยัในการสร้างคุณภาพงานสอบบญัชีใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบติังานสอบบัญชีท่ีดี ผูส้อบบัญชีย่อมต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพท่ีดี 

2.4 การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีตามแนวการจดัทําบัญชีชุดเดียว 

     การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบัญชี (Correction of Accounting Errors) หมายถึง เป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ือแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชีผิดหรือจดัทาํงบการเงินให้ถูกตอ้ง ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดงักล่าวเป็นขอ้ผิดพลาดท่ี

พบในงวดปัจจุบนั แต่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัท่ีทาํให้งบการเงินของงวดก่อนขาดความน่าเช่ือถือ นัก

ตั้งแต่วนัท่ีมีการนาํเสนอ โดยลกัษณะของขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาจากผลกระทบต่องบการเงิน (อญัชลี  

วิรุฬห์จรรยา, 2558) ประกอบดว้ย 

     2.4.1 ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการวิเคราะห์รายการประเภท

สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ผิดประเภท หรือบนัทึกจาํนวนเงินผิดพลาด 

     2.4.2 ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบกาํไรขาดทุน หมายถึง ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการวิเคราะห์รายการประเภท

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผิดประเภท หรือบนัทึกจาํนวนเงินผิดพลาด 

     2.4.3 ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน หมายถึง ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

วิเคราะห์รายการประเภทสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นผิดประเภท รวมถึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

วิเคราะห์รายการประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผิดประเภท หรือบนัทึกจาํนวนเงินผิดพลาด 
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กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

3. สมมติฐานการวจิัย 

3.1 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีตามแนวการจดัทาํบญัชีชุดเดียว ดา้นขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะทาง

การเงิน มีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี 

3.2 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีตามแนวการจดัทาํบญัชีชุดเดียว ดา้นขอ้ผิดพลาด ท่ีกระทบต่องบกาํไรขาดทุน มี

ผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี 

3.3 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีตามแนวการจดัทาํบญัชีชุดเดียว ดา้นขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกาํไรขาดทุน มีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี    

 

4. วธีิการศึกษา 

     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประจกัษ ์(Empirical Research) โดยศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ 

การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ ตาํรา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง             

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 750 คน (สภาวิชาชีพ

บญัชี, 2559) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 254 คน โดย

เปิดตาราง Krejcie และ Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  

Random  Sampling) 

 

 

 

คุณภาพการสอบบัญชี 

 1. ความถูกตอ้ง   

 2. ความเท่ียงธรรม   

3. ความชดัเจน   

4. ความกะทดัรัด   

5. ความสร้างสรรค ์  

6. ความสมบูรณ์   

7.  ความทนักาล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีเพ่ือรองรับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีชุดเดยีว 

1. ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน 

2. ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบกาํไรขาดทุน 

3. ขอ้ผิดพลาดท่ีกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน         

     และงบกาํไรขาดทุน 
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4.2 เคร่ืองมือการวจิยั 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งท่ีจะศึกษาผลกระทบของการแกไ้ขทางการบญัชีเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการข้อผิดพลาดบัญชีชุดเดียว ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขต

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามความมุ่งหมาย

และกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนดข้ึน เกณฑใ์นการแปลความหมาย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (Likert Scale) 

ท่ีอยูใ่นรูปแบบคะแนนเฉล่ียมี ดงัน้ี 

   ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด กาํหนดให ้     5  คะแนน 

    ระดบัความคิดเห็นมาก  กาํหนดให ้     4  คะแนน 

    ระดบัความคิดเห็นปานกลาง กาํหนดให ้     3  คะแนน 

    ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  กาํหนดให ้     2  คะแนน 

    ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด กาํหนดให ้     1  คะแนน 

 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัมีหนงัสือจากคณบดีคณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นหนงัสือนาํเพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมกบัหนงัสือแนะนาํตวัของผูวิ้จยั แบบสอบถามและคาํอธิบาย

เก่ียวกบัการกรอกแบบสอบถาม ซองจดหมายจ่าหนา้ซองส่งถึงผูวิ้จยัพร้อมติดตราไปรษณียเ์พ่ืออาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ในการส่งแบบสอบถามกลับคืน ระบุเวลาในการขอรับ

แบบสอบถามคืนและเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจดว้ยรายงานผลการวิจยั เพ่ือเป็นการเพ่ิมสัดส่วนหรืออตัราท่ี

ผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน โดยแบบสอบถามดงักล่าวผูวิ้จยัไดด้าํเนินการจดัทาํเลขรหสัเพ่ือความสะดวกในการ

ตรวจสอบและติดตามแบบสอบถาม 

 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 

     ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการกาํหนดสถิติท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางสถิติ เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีเน้ือหา 2 ส่วน ดงัน้ี 

     4.4.1 สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   

              ผูวิ้จยันาํมาใชเ้พ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยค่าสถิติ ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) 

     4.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference statistic)  

              ในส่วนสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบผลกระทบของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเพ่ือรองรับการปฏิบติั 

ตามมาตรฐานการบญัชีชุดเดียว ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร      

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดใ้ช ้t-test, F-test และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ

พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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5. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

5.1 ประโยชน์ด้านวชิาการ 

     5.1.1 เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการศึกษาโดยทาํให้ทราบถึงผลกระทบของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี           

ตามแนวการจดัทาํบญัชีชุดเดียว ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 

     5.1.2 เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงสาํหรับผูท่ี้สนใจและใชเ้ป็นพ้ืนฐานสาํหรับการคน้ควา้ในขั้นต่อไป 

5.2 ประโยชน์ด้านหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     5.2.1 เพ่ือเป็นประโยชน์สาํหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการเป็นหลกัปฏิบติัท่ีดี เพ่ือก่อใหเ้กิดคุณภาพการสอบ

บญัชี 

     5.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้กบักรมสรรพากรในการออกกฎหมายภาษี ตอ้งขอความร่วมมือกบัสภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานควบคุมวิชาชีพบญัชี และการสอบบญัชีตลอดจนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลวิชาชีพบญัชี 
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ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานกบัผลตอบแทนผู้บริหารของบริษทัจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์หมวดบริการ (การแพทย์) 

THE RELATIONSHIP OF THE PROFITABILITY RATIOS AND EFFICIENCY 

RATIOS FOR THE MANAGEMENT COMPENSATION IN THE COMPANY IS 

LISTED ON STOCK ECXHANGE OF THAILAND IN SERVICE GROUP (HELTH) 

 

พทัธ์ธีรตา  หว้ยหงษอ์ง1 

PHATTEERATA HUAYHONGTONG 

ท่ีปรึกษา: ดร.สุรีย ์ โบษกรนฏั2 

 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดบริการ (การแพทย)์ โดยมี

วตัถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ 1) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไรกบัผลตอบแทน

ผูบ้ริหาร 2) ใหท้ราบวา่อตัราส่วนการทาํกาํไรอตัราส่วนใดบา้งท่ีส่งผลต่อการจ่ายผลตอบแทนผูบ้ริหาร 3) ศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร 4) ใหท้ราบว่าอตัราส่วน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอตัราส่วนใดบา้งท่ีส่งผลต่อการจ่ายผลตอบแทนผูบ้ริหาร ของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ(การแพทย)์ โดยทาํการศึกษาขอ้มูลในปี พ.ศ. 2555 - 2557 แนว

ทางการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุในการทดสอบ

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อัตรากําไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตรา

ผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ส่วนอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานและอตัรากาํไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

ดงันั้น ผูบ้ริหารหมวดธุรกิจบริการ (การแพทย)์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถใชอ้ตัรา

กาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นการพยากรณ์อตัรา

ผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

 

คําสําคัญ: อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร, อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน, ผลตอบแทนผูบ้ริหาร 
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2อาจารย์ประจาํคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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Abstract 

  The study of the relationship of the profitability ratios and efficiency ratio for the management compensation in 

the company is listed on Stock Exchange of Thailand in service group (HEALTH). The objectives of the study are 1) to 

study the relationship between the profitability ratios and the management compensation, 2) to study the ratio of profitability 

ratio does affect management compensation, 3) to study the relationship between the efficiency ratio and the management 

compensation and 4) to study the ratio of efficiency ratio does affect management compensation. The analysis are descriptive 

and multiple regression analysis to test the hypothesis. The study showed gross profit margin, return on assets and return on 

equity have associate with management compensation. The relationship is positive at the 0.05 level. The operation margin 

and net profit margin is not related with management compensation. The executive in the company is listed on Stock 

Exchange of Thailand in service group (HEALTH) can be used gross profit margin, return on equity and return on assets to 

forecast yield management compensation. 

 

Keywords: Profitability ratios, Efficiency ratios and Management compensation 

 

 

คํานํา 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

  ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะเป็นผูก้าํกบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบและเป็นธรรม 

ส่งผลใหเ้กิดการระดมเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนและผลตอบแทนของผูบ้ริหารท่ีมาลงทุนในกิจการเพ่ือให้เกิดการพฒันา

เศรษฐกิจ  อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ของผูป้ระกอบกิจการท่ีจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนมาใชป้ระกอบการและขยายงาน

ทางธุรกิจ ในการดาํเนินการของธุรกิจท่ีประกอบการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการ

ส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถนาํไปถือปฏิบติัในขั้นเร่ิมแรก และ

เปิดเผยการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว รวมทั้งเหตุผลท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั ตลาดหลกัทรัพยเ์ช่ือมัน่วา่การดาํเนินตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว

จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานการจดัการกิจการท่ีดี อนัเป็น

ส่ิงท่ีพึงคาดหวงัจากบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะมีส่วนทาํใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับมากข้ึนทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการอนัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึน

แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยตลาดหลกัทรัพยจึ์งไดเ้ลือกหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

จาํนวน  15 ขอ้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

  การกาํกบัดูแลกิจการ หมายถึง การบริหารจดัการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และคาํนึงถึง

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เน่ืองจากประชาชนจาํนวนมากซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมบริหารจดัการบริษทัไดอ้ย่าง
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ใกลชิ้ด จึงตอ้งแต่งตั้งบุคคลท่ีไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการเพ่ือเขา้ไปควบคุมดูแลผูบ้ริหารบริษทัอีกทอดหน่ึง การกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี จะกาํหนดให้กรรมการตอ้งทาํหนา้ท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้อย่างเต็มท่ี ไม่ใช้

ตาํแหน่งในการหาประโยชน์หรือฉวยโอกาสจากบริษทั ดูแลผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการให้ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัเงินลงทุนท่ีใส่เขา้มาในบริษทั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้สิทธิผูถื้อหุ้น

รับทราบขอ้มูลของบริษทั ตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รวมถึงตรวจสอบการทาํงานของกรรมการและผูบ้ริหาร 

   ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารนั้นเกิดข้ึนมาจากการว่าจา้งบุคคล

เพ่ือมาดาํเนินการบริหารงานของผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้น หรือทฤษฎีท่ีเรียกว่า ทฤษฎีตวัการและตวัแทน (วรศกัด์ิ ทุมมา

นนท์, 2543) ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารอาจอยู่ในรูปของ เงินเดือน โบนสั บาํเหน็จ ค่าเบ้ียประชุม หรือ

รายการอ่ืนๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายบายของแต่ละกิจการ จากผลการสาํรวจขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัจดทะเบียน โดยฝ่ายพฒันาธรรมภิบาลเพ่ือตลาดทุน ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ค่าตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหารของบริษทัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี 2556 มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนทุกปี และมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน

เร่ือยๆ* (ตารางท่ี 1) 

  ช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามทิศทางการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ  การเพ่ิมข้ึนของรายไดผู้บ้ริโภค และการเติบโตของกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทั้งรูปแบบของการรักษา

และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  สะทอ้นจากค่าใชจ่้ายดา้นค่ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโนม้เพ่ิงสูงข้ึน นอกจากน้ี การเติบโต

ของธุรกิจดังกล่าวยงัสอดคล้องกับการเติบโตของผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยู่ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการบริการ(การแพทย)์ จาํนวน 16 บริษทั โดยพบว่าในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 

2556 กลุ่มธุรกิจดงักล่าวมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2.20 หม่ืนลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.35 เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรก ปี 

2555 และมีกาํไรสุทธิกว่า 4.97 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.97  ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.67  

มาอยูท่ี่ร้อยละ 19.57 ของรายไดร้วม   

  ในการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารของแต่ละกิจการท่ีดาํเนินงานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยนั้น แต่ละกิจการอาจมีหลกัการหรือเกณฑใ์นการกาํหนดท่ีแตกต่างกนั แต่กไ็ม่สามารถปฏิเสธความสามารถในการ

สร้างผลกาํไรหรือผลตอบแทนให้กบันกัลงทุนท่ีอาจส่งผลให้ผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารจึง

ตอ้งแสดงถึงความสามารถในการสร้างกาํไรและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด เกณฑใ์นการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงินท่ีนิยมใชคื้อ การวดัค่าจากอตัราความสามารถในการทาํกาํไรและประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานของกิจการ ซ่ึงอตัราความสามารถในการทาํกาํไรและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีเป็นท่ีนิยมใช้

ประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ อตัรากาํไรเบ้ืองตน้ อตัราการทาํกาํไรท่ีไดจ้ากกการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจวา่ สาํหรับหมวดธุรกิจบริการ (การแพทย)์ ท่ีดาํเนินการจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ในดา้นการกาํหนดผลตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน

การทาํกาํไรกบัความสามารถในการสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผูบ้ริหารขององคก์ร หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจ 
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วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไรกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

  2. เพ่ือใหท้ราบวา่อตัราส่วนการทาํกาํไรอตัราส่วนใดบา้งท่ีส่งผลต่อการกาํหนดผลตอบแทนผูบ้ริหารของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

  3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนบริหารของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

  4. เพ่ือให้ทราบว่าอตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอตัราส่วนใดบ้างท่ีส่งผลต่อการกาํหนด

ผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงไดไ้ดจ้าํแนกตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มดงัต่อไปน้ี  

  ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรท่ีไดจ้าก

การดาํเนินงาน และอตัรากาํไรสุทธิ) อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ) 

  ตวัแปรตาม คือ ผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ตัวแปรอสิระ                            ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 1. อตัรากาํไรขั้นตน้มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

 2. อตัรากาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

 3. อตัรากาํไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

       ความสามารถในการทํากําไร 
- อัตรากําไรข้ันตน 
- อัตรากําไรท่ีไดจากการดําเนินงาน 
- อัตรากําไรสุทธิ 
           ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
- อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูเปนเจาของ 
 

 

ผลตอบแทนผูบริหาร 
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 4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

  5. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการ (การแพทย)์ 

  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. เพ่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไร  ประสิทธิภาพในการ ดาํเนินงานกบั

ผลตอบแทนผูบ้ริหาร  ซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจลงทุน และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกิจการได ้

  2. ผูท่ี้สนใจลงทุนในกิจการสามารถเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระหว่างกิจการไดว้่ามี

ความเหมาะสมเพียงใดเม่ือพิจารณาในมุมมองของความสามารถในการทาํกาํไรและประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

  วรศกัด์ิ ทุมมานนท์, (2543) ทฤษฎีตวัแทนนั้นเกิดข้ึนมาจากการดาํเนินการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เน่ืองจากมีกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มดาํเนินการบริหารงานคือ เจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ และผูบ้ริหารองคก์รท่ีถูกว่าจา้ง

มา ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหเ้กิดเป็น “ตวัการ” และ “ตวัแทน” คาํว่า “ตวัการ” คือ ผูซ่ึ้งตอ้งการใหบ้ริษทัมีกาํไร

และไดผ้ลประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บริษทัมีผลตอบแทนสูง คุม้ค่ากบัท่ีลงทุนไปให้มากท่ีสุด โดยจะคาํนึงหรือไม่

คาํนึงถึงวิธีการไดม้าของผลตอบแทนเหล่านั้น ส่วน “ตวัแทน” เปรียบเสมือนลูกจา้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกจา้งระดบัสูงหรือ

ตํ่า ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํให้ผูว้่าจา้งหรือตวัการมีความพึงพอใจสูงสุด โดยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตค่้าใชจ่้ายหรือ

ตน้ทุนท่ีจาํกดัและออกแบบการบริหารบริษทัใหเ้หมาะสมท่ีสุดใหส้มกบัคาํท่ีวา่  ผูบ้ริหารมืออาชีพ  ทฤษฎีตวัแทนมอง

ว่า มนุษยทุ์กคนในองค์กรย่อมมีแรงผลกัดนัท่ีจะทาํเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นผูบ้ริหารหรือฝ่าย

จดัการจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บักิจการก็ต่อเม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่หนทางนั้นเอ้ืออาํนวยประโยชน์

ให้กบัตนเองดว้ย สมมติฐานท่ีอยู่เบ้ืองหลงัทฤษฎีการเป็นตวัแทนก็คือ ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร

หรือฝ่ายจัดการต่างมีความขัดแยง้ทางด้านผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน  โดยท่ีผูบ้ริหารหรือฝ่ายจัดการจะสร้าง

อรรถประโยชน์สูงสุดใหก้บัตวัเอง โดยไม่คาํนึงถึงว่าการกระทาํเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมัง่คัง่สูงสุด

แก่ตวัผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือไม่  ความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความยินยอมพร้อมใจระหว่าง

บุคคลสองฝ่ายโดยท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงคือ ตัวแทน ตกลงท่ีจะทําการในฐานะท่ีเป็นตัวแทนให้กับอีกฝ่ายหน่ึงท่ี

เรียกว่า ตวัการ โดยท่ีแต่ละฝ่ายย่อมมีแรงจูงใจท่ีจะตดัสินใจท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตวั ความขดัแยง้กนัใน

ผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายดาํเนินการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง กล่าวคือ ผูถื้อหุ้นเป็นผู ้

มอบหมายใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแทนตน  การท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถล่วงรู้ขอ้มูลการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ย่อมทาํให้

เกิดต้นทุนจากการมอบอาํนาจดําเนินการข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหาร และตน้ทุนในการจูงใจใหผู้บ้ริหารตดัสินใจดาํเนินการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้  
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  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, (2558) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดี โดยไดจ้ดัทาํและเผยแพร่รายงานการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัปรังปรุงสิงหาคม 2544 ซ่ึงนาํเสนอหลกัการท่ีคาดหวงัให้

บริษทัปฏิบติัตาม 40 ขอ้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นให้บริษทัมีการนาํแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม ตลาดหลกัทรัพยจึ์งไดเ้ลือกหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํนวน 15 ขอ้ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถนาํไป

ถือปฏิบติัในขั้นเร่ิมแรก และเปิดเผยการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว รวมทั้งเหตุผลท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้(ถา้มี) 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั ตลาดหลกัทรัพยเ์ช่ือมัน่วา่การดาํเนิน

ตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน

การจดัการกิจการท่ีดี อนัเป็นส่ิงท่ีพึงคาดหวงัจากบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะมีส่วนทาํใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับมากข้ึน

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการอนั

จะสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท์, (2553) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไรกบั

ผลตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของ

บริษทั อตัราการทาํกาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราการทาํกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน และอตัรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของลว้นเป็นตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั    

รําไพ มหาชยั, (2556) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไรกบัผลตอบแทนของ

ผูบ้ริหารในอนาคต โดยศึกษากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวบรวมข้อมูลตั้ งแต่ปี 2551-2553 ผลการศึกษาพบว่า อตัราการทาํกาํไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ผลตอบแทนของผูบ้ริหารในอนาคต    

อรุณี  ช่างสุวรรณ์, (2553) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากหุน้และกลไกการกาํกบั

ดูแลกิจการกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2552 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนจาก

หุ้นและกลไกการกาํกบัดูแลคือ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

บริษทัไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของผูบ้ริหาร  

บุญทวี  แกว้คาํสอน, (2552) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการปฏิบติังานและการจ่ายค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

ผลตอบแทนส่วนของผู ้ถือหุ้น กําไรต่อหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นในภาพตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารกนัในเชิงบวก  

กลุจิรา สมวงศ,์ (2550) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2550 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเฉพาะกลุ่มการแพทย ์ ผลการศึกษา พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
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ของผูถื้อหุน้ ขนาดของบริษทัและในส่วนของความเส่ียงทางการเงิน และอายขุองบริษทั มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร  

ทิพวรรณ ถาแกว้, (2549)  ทาํการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์กาํไรต่อหุ้นและ

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยศึกษาขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2544 – 2547 ผลการศึกษาพบวา่ กาํไรต่อหุน้สามารถอธิบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดม้ากกวา่มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ 

นอกจากนั้นมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์แสดงความสัมพนัธ์ท่ีเป็นลบกบัค่าตอบแทน  

ปัทมา วรรณะ, (2554) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํไรทางบญัชี ความเป็นเจา้ของธุรกิจและรายการ

ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจาํ กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : การศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ยกเวน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ บริษทัท่ีอยูร่ะหวา่งฟ้ืนฟูกิจการหรือถอดถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย บริษทัในอุตสาหกรรมการเงิน ทาํการเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2553 ผลการศึกษาพบวา่ กาํไรสุทธิและ

จาํนวนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นเงินอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

รูปแบบการศึกษา 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดบริการ

(การแพทย)์ เป็นการศึกษาแบบบรรยาย โดยนาํขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงินมาทาํการวิเคราะห์เพ่ือวดัความสัมพนัธ์

ของความสามารถในการทาํกาํไรและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

 

ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดบริการ

(การแพทย์) การเลือกประชากรไดก้าํหนดเง่ือนไขดังน้ี 1) เป็นบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม และ 2) มีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557  

 

ขอบเขตในการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรและ

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวด

บริการ(การแพทย)์ ท่ีมีขอ้มูลอยูร่ะหวา่งปี พ.ศ. 2555 - 2557 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 

  1. ศึกษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถใน

การทาํกาํไรและอตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารใหเ้กิดความเขา้ใจในการศึกษา 
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  2. ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของหมวดบริการ(การแพทย)์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เพ่ือใหเ้ลือกบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนด 

  3. เก็บขอ้มูลจากงบการเงินและแบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 โดยเก็บ

จากฐานขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

 กา ร ศึกษา ในค ร้ัง น้ี  ใช้แบบบันทึกข้อ มู ล เ ป็ นเค ร่ื อ งมื อใ น กา ร เ ก็บรว บร วมข้อ มู ลไ ด้จ า ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

แหล่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของแต่ละบริษทัซ่ึงจดัอยู่ในหมวดธุรกิจบริการ (การแพทย)์ ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.  2555 – 2557 โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ย อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ และผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือให้สามารถสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะนาํผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมา

ประมวลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และใชส้ถิติในการวดัค่า ขอ้มูล ซ่ึงการวดัค่าขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการ

วิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1. การทดสอบเชิงพรรณนา เป็นการสรุปลกัษณะเบ้ืองตน้ของขอ้มูลแต่ละตวัแปรท่ีทาํการศึกษาทั้งหมด 

โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล  

  2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสร้างสมการทาํนายพหุโดยทาํนายตวั

แปรตาม 1 ตวั จากตวัแปรอิสระหรือตวัแปรทาํนายมากกวา่ 1 ตวั จากตวัแปรอิสระหรือตวัแปรทาํนายมากกวา่ 1 ตวั 

(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถเขียนสมการ ไดด้งัน้ี 

   ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีต่อผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

    RETt  = α + β1 (GPMt) + β2 (OPMt) + β3 (NPMt) + et 

     ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีมีต่อผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

  RETt  = α + β1 (ROAt) + β2 (ROEt) + et 

 คาํอธิบายตวัแปร 

    RETt    คือ ผลตอบแทนผูบ้ริหาร ณ ช่วงเวลาท่ี t 

   GPM  คือ อตัรากาํไรขั้นตน้ 

    OPM  คือ อตัรากาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน 

    NPM  คือ อตัรากาํไรสุทธิ 

   ROA  คือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

   ROE  คือ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 

    et  คือ ความคลาดเคล่ือนอยา่งสุ่ม (Random Error) ณ ช่วงเวลาท่ี t  
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    α   คือ ค่าคงท่ี (Intercept) เม่ือกาํหนดให ้Xt เท่ากบั 0 

    β คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression Coefficient) เป็นค่าคงท่ี ท่ีแสดง

ถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เม่ือตวัแปรอิสระ (Xi) เปล่ียนไป 1 หน่วย โดยท่ีตวัแปรอิสระ (X) ตวัอ่ืน

คงท่ี 

 

ผลการวจัิย 

  ผลการศึกษาตามระเบียบวิธีท่ีไดก้ล่าวไว ้ซ่ึงหลงัจากการเก็บ รวบรวมขอ้มูลบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดแลว้ทาํการนําข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ผล โดยแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

  การคดัเลือกบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ในหมวดบริการ (การแพทย)์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด 

สรุปไดว้่า บริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดบริการ (การแพทย)์ มีจาํนวนทั้งส้ิน 16 บริษทั แต่บริษทัท่ีมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามกาํหนดทั้งส้ิน 13 บริษทั โดยคิดเป็นร้อยละ 81.25 ของประชากรทั้งหมด  

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของตัวแปรอิสระในภาพรวม คือ ขอ้มูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 โดยสถิติท่ีใช้

ประกอบไปดว้ย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่  

  อตัรากาํไรขั้นตน้ โดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 29.85 บริษทัท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 15.10 

ส่วนบริษทัท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 39.17 

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน โดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 17.43 บริษทัท่ีมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานท่ีตํ่า

ท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ -18.19 ส่วนบริษทัท่ีมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 49.80 

 อัตรากําไรสุทธิ โดยเฉล่ียแล้วอยู่ ท่ี ร้อยละ 13.34 บริษัทท่ีมีอัตรากําไรสุทธิท่ีตํ่ าท่ีสุดอยู่ ท่ี ร้อยละ  

-18.37 ส่วนบริษทัท่ีมีอตัรากาํไรสุทธิท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 30.62 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์โดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 13.34 บริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์

ตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ -11.90 ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์สูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 23.89 

 อตัราผลตอบแทนส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของโดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 15.58 บริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนส่วน

ของผูเ้ป็นเจา้ของท่ีตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ -14.97 ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราอตัราผลตอบแทนส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของท่ีสูงท่ีสุด

อยูท่ี่ร้อยละ 35.28 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรตามในภาพรวม คือ ขอ้มูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 โดยสถิติท่ีใชป้ระกอบ

ไปดว้ย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์น

หมวดบริการ (การแพทย)์ ในปี 2555 - 2557 โดยเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ 46,123,996.29 บาท โดยบริษทัท่ีมีผลตอบแทนผูบ้ริหาร

ท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 36,832.00 บาท และบริษทัท่ีมีผลตอบแทนผูบ้ริหารสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 153,900,000.00 บาท 
  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติการถดถอยพหุ 
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  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติการถดถอยพหุระหวา่งความสามารถในการทาํกาํไรและประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร การทดสอบสมมติฐานดงักล่าวพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบค่านยัสาํคญั ว่า

มีนยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่ หากระดบันยัสาํคญัในการทดสอบของแต่ละตวัแปรอิสระมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสําคญัท่ี

กาํหนด จะสรุปว่า ตวัแปรอิสระในสมการนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัไวท่ี้ 0.05 

พบวา่ 

  จากสมมติฐานท่ี 1, 2 และ 3 อัตรากําไรขั้นต้น, อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิมี

ความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนผูบ้ริหาร พบว่า อตัรากาํไรขั้นต้นมีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนผูบ้ริหารอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (มีค่านัยสําคัญ 0.000) โดยอตัรากาํไรขั้นต้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ

ผลตอบแทนผูบ้ริหาร ส่วนอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรสุทธิ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน

ผูบ้ริหาร (มีค่านยัสาํคญั 0.284 และ 0.507 ตามลาํดบั) * (ตารางท่ี 2) 

 จากสมมติฐานท่ี 4  และ 5 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของมี

ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ

มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  (มีค่านัยสําคญั 0.006 และ 0.001 

ตามลาํดบั) โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร* (ตารางท่ี 3) 

 

วจิารณ์ 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดบริการ

(การแพทย)์ ซ่ึงทุกอตัราส่วนมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายถึง หากผลการ

ดาํเนินงานของกิจการมีอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็น

เจา้ของเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหผู้บ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึน ในทิศทางตรงกนัขา้ม หากผลการดาํเนินงานของกิจการมี

อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของลดลง ผลตอบแทน

ผูบ้ริหารจะลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลความสัมพนัธ์ของอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของท่ีมีต่อผลตอบแทนผูบ้ริหารแลว้ พบว่า อตัรากาํไรขั้นตน้มี

ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารมากท่ีสุด รองลงมาคือ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ และอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ตามลาํดบั  

  ผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 1) พชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท์ (2553) การศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการทาํกาํไรกับผลตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ขนาดของบริษทั อตัราการทาํกาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

อตัราการทาํกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของลว้นเป็นตวัแปรท่ีสามารถ

นํามาใช้ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของผูบ้ริหารได้อย่างมีนัยสําคัญ 2) บุญทวี  แก้วคาํสอน (2552) การศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการปฏิบติังานและการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น กาํไรต่อหุ้นและ

ผลตอบแทนจากหุ้นในภาพตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารกนัในเชิงบวก 3) กุลจิรา สมวงศ์ 

(2550) การศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกับ

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2550 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเฉพาะกลุ่ม

การแพทย ์ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ขนาดของ

บริษทัและในส่วนของความเส่ียงทางการเงิน และอายุของบริษทั มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหาร  

  ดังนั้ น ผู ้บริหารขององค์กร หากต้องการพยากรณ์ผลตอบแทนผู ้บริหารสําหรับหมวดธุรกิจบริการ 

(การแพทย)์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ควรใชอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของ

ผูเ้ป็นเจา้ของ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา  

 

สรุปผล 

  การศึกษาในคร้ังน้ี  ทาํการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วน

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกับผลตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หมวดบริการ 

(การแพทย)์ ผลการทดสอบสามารถสมมติฐานสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2555-2557 ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า  

อตัรากาํไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอตัรากาํไรขั้นตน้

มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2555-2557 ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบวา่  อตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2555-2557 ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า  

อตัรากาํไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2555-2557 ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2555-2557 ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  พบว่า  

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร 
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ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา 

  ข้อจาํกัดของการศึกษา 

  1. การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวดบริการ(การแพทย)์ 

เท่านั้น ดงันั้น ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจึงไม่สามารถอธิบายไดก้บัผลการดาํเนินงานของบริษทักลุ่มอ่ืนๆ ได ้เน่ืองจาก

ลกัษณะการดาํเนินงาน หรือการปฏิบติัท่ีมีความแตกต่างกนั 

  2. การศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ไดน้าํค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินมาใชใ้นการพิจารณา 

 

 การศึกษาในอนาคต 

  1. ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วนประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร ในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากแต่ละกลุ่มธุรกิจมีลกัษณะเฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัไป 

และอาจส่งผลต่อผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป 

  2. นาํค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงินมารวมในการพิจารณาความสมัพนัธ์ 

  3. ศึกษาขอ้มูลช่วงเวลาอ่ืน เน่ืองจากอาจมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อขอ้มูลท่ีทาํการการศึกษา ซ่ึงอาจทาํ

ใหผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป  

ตาราง 

ตารางท่ี 1  การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

 

ตาํแหน่ง จาํนวนบริษทัจด 

ทะเบียนที่ใช้ประมวลผล 

ค่าเฉลีย่ของค่าตอบแทนต่อคน (ล้านบาท) 

2552 2553 2554 2555 2556 

กรรมการ 548 0.52 0.58 0.66 0.65 0.68 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 408 - 0.51 0.54 0.55 0.56 

การรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 520 - 0.63 0.80 0.73 0.72 

ประธานกรรมการ 423 0.89 0.97 1.04 1.01 1.06 

กรรมการตรวจสอบ 220 0.21 0.21 0.22 0.20 0.20 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 202 0.26 0.28 0.25 0.27 0.25 

ผูบ้ริหาร 462 3.56 3.88 4.15 4.43 4.61 

 

ท่ีมา : สรุปผลสาํรวจขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน, (2556) 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการทาํกาํไรกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

ตวัแปร Standardized 

Coefficients Beta 

 

t-value Sig. 

อตัรากาํไรขั้นตน้ 0.708 4.360 0.000* 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน -0.633 -1.087 0.284 

อตัรากาํไรสุทธิ 0.394 0.670 0.507 

        

 

 

 

หมายเหตุ : n = 39, R2  = 0.387, F = 7.368, Sig. = 0.001 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร 

ตวัแปร Standardized 

Coefficients Beta 

 

t-value Sig. 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

 

 

1.344 2.919 0.006* 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 1.654 3.592 0.001* 

 

หมายเหตุ : n = 39, R2  = 0.304, F = 7.856, Sig. = 0.001 
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ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

FACTORS INFLUENCING AUDITORS' DECISIONS ON CLIENT 

ACCEPTANCE  

กลัยรัตน์ รอดเรือง1 ปิยวรรณ จุณรัตน์2 วรพรรณ นิลละออง3 และ ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์4 

Kanyarat Rodruang1 Piyawan Junrat2 Woraphan Ninlaong3 and Chatmongkon Wongrathanandha4 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และเพ่ือเปรียบเทียบ

ปัจจยัเม่ือแบ่งกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีอิสระและผูส้อบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชี งานวิจยัเป็น

วิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 113 คน 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชี โดยเรียงตามค่าร้อย

ละของความแปรปรวน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของกิจการ ความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชี ท่ีตั้งของบริษทัลูกคา้ 

ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี การติดต่อส่ือสารและความพร้อมของ

ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ และช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ โดยองค์ประกอบดา้นท่ีตั้งของบริษทัลูกคา้พบว่าผูส้อบบัญชี

อิสระมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นในดา้นน้ีสูงกวา่ผูส้อบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชี 

คาํสาํคัญ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, การตอบรับงาน, การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

Abstract 

The purposes of this study are to study the factors influencing auditors’ decisions on client acceptance and to 

compare the factors between freelance auditors and auditors working for an audit firm. This study is survey research 

using questionnaires to collect data. The sample is 113 certified public accountants. The results from factor analysis 

revealed that factors influencing auditors’ decisions on client acceptance, ordered by percentage of variance, are 

business environment, risk of audit engagements, clients’ location, auditors’ competency, audit fee, communication 

and readiness of audit team, and clients’ reputation. Moreover, mean value of clients’ location of freelance auditors 

is higher than of auditors working in audit firm.  

Keywords: certified public accountant, audit engagements, factor analysis 

 

 

1,2,3  นิสิตปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: seminar.ku492@gmail.com 
4
      อาจารยป์ระจาํภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 

                                                           



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2088 
 

 

1. บทนํา 

 รายงานทางการเงินถือเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของ

กิจการ โดยผูใ้ชร้ายงานทางการเงินต่างก็มีวตัถุประสงค์ในการนาํขอ้มูลไปใชแ้ตกต่างกนั ดงันั้นผูใ้ชข้อ้มูลย่อม

ตอ้งการความมัน่ใจในข้อมูลดงักล่าว ผูส้อบบญัชีจึงไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบและแสดงความเช่ือมั่นต่อ

รายงานทางการเงินว่ากิจการไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ การพิจารณารับงานสอบบญัชี

จึงมีความสําคญัต่อผูส้อบบญัชีมาก ซ่ึงหากผูส้อบบญัชีรับงานตรวจสอบกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง หรือผูบ้ริหาร

กิจการตั้งใจบิดเบือนขอ้เทจ็จริงในรายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชีกจ็ะมีความเส่ียงจากการสอบบญัชี  

 การพิจารณาการตอบรับงานในเบ้ืองตน้จึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก ผูส้อบบญัชีจะประเมินความเส่ียงจากลกัษณะของ

ธุรกิจและความเส่ียงของกิจการวา่ตนจะสามารถวางแผนการตรวจสอบและตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในการสอบบญัชีใหน้อ้ยลงไดห้รือไม่ จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตและมาตรฐานการสอบบญัชีพบวา่ ปัจจยั

ท่ีใชพิ้จารณาในการตอบรับงานสอบบญัชีไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของกิจการ กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจการนั้นๆ การร่วมงานและการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี อย่างไรก็ตามผลการวิจยั

พบว่ายงัมีความหลากหลายข้ึนอยู่กบักรอบแนวคิดของการศึกษาในการกาํหนดตวัแปร และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ยงัคงใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย t-test และ F-test เป็นหลกั 

 งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะสํารวจปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีใช้พิจารณาในการตอบรับงานและใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใหท้ราบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

ความหมายของปัจจยั และนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัศึกษาดว้ยว่าปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีใช้

พิจารณารับงานนั้นแตกต่างกนัตามสังกดัของสาํนกังานสอบบญัชีหรือไม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีอิสระและผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัสาํนกังานสอบบญัชี โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัน้ี 

คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจจะไดเ้ขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของผูส้อบบญัชี สาํหรับหน่วยงานกาํกบั

ดูแลจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบการรับงานของผูส้อบบญัชีวา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ในส่วน

ของผูส้อบบญัชีเองก็สามารถใชเ้ปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการศึกษากบัความคิดเห็นของตนว่ามีความเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย งานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เลือกรับงานของผูส้อบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดกิจการของ

ผูส้อบบญัชีท่ีแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 มีหลกัฐานเชิงประจกัษท์ั้งในไทยและต่างประเทศท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต เช่น Craswell and Francis (1999) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการตั้งราคาของการรับงานสอบบญัชี พบว่าปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบ ไดแ้ก่ ขนาดของลูกคา้ ความซบัซอ้นของกิจการลูกคา้ ความเส่ียงของการตรวจสอบ ลกัษณะของผูส้อบ

บญัชีและประเภทการแสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชี   
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 สาํหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ทิพารัตน์ ล้ิมวฒันะพนัธ์ (2547) ไดส้าํรวจความคิดเห็นของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตต่อปัจจยัท่ีมีผลในการรับงานสอบบญัชี ผลการศึกษาสรุปว่าผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่า

ปัจจยัลกัษณะและสภาพของระบบบญัชี และระบบควบคุมภายในของธุรกิจ มีผลต่อการตอบรับงานสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และเห็นดว้ยว่าปัจจยัการทุจริตของผูบ้ริหารในอดีต ปัจจยัขนาดของธุรกิจ ปัจจยัความ

สะดวกของระยะเวลาท่ีเขา้ตรวจสอบได ้ปัจจยัการตรวจสอบท่ีต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญ ปัจจยักฎหมาย ขอ้บงัคับท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ปัจจยัค่าธรรมเนียมตรวจสอบ และปัจจยัการถอนตวัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนก่อน มีผลต่อ

การรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  วิโรจน์ เลาหทวีโชค (2547) พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับงานของ

ผูส้อบบญัชีท่ีเพ่ิมเติมจาก ทิพารัตน์ ล้ิมวฒันะพนัธ์ (2547) คือ มรรยาทของผูส้อบบญัชีในการประกอบวิชาชีพ 

ทศันคติของฝ่ายบริหาร ความถูกตอ้งในการเสียภาษี ความเรียบร้อยของเอกสาร และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ

ภาครัฐทีมีต่อธุรกิจมีผลต่อการตดัสินใจรับงาน  ในขณะท่ีจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2550) 

พบวา่ ในการเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมนั้น ผูส้อบบญัชีหรือสาํนกังานสอบบญัชีไม่ควรแข่งขนักนั

ในดา้นราคา หรือใหค้วามสาํคญักบัการลดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีมากเกินไป แต่ควรใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีไดผ้ลดี

มาจากการท่ีลูกคา้แนะนาํและบอกต่อ 

 ในส่วนของมาตรฐานการสอบบญัชี คู่มือการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี และขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

(ฉบบัท่ี 19) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีควรพิจารณาในการรับงานและปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการปฏิบติังานสอบ

บญัชีรวมถึงการแสดงความคิดเห็น หากพิจารณาประกอบกนักบัหลกัฐานเชิงประจกัษด์งักล่าวสามารถกาํหนดเป็น

ปัจจยัท่ีน่าจะมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได ้7 ปัจจยัดงัน้ี 

1.  ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสารของบริษทัลูกคา้กบัผูส้อบบญัชี ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 ขอ้ตกลง

ในการรับงานสอบบญัชีมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 260 การส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอ้บงัคบั

สภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2553) การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก การท่ี

ผูบ้ริหารรับฟังความเห็นของผูส้อบบญัชี และการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี และรวมถึงการ

ติดต่อส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีคนก่อน เป็นส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีควรพิจารณาและใหค้วามสาํคญั  

2.  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ราคาค่าบริการสอบบัญชีเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการพิจารณารับ

งานสอบบญัชี เน่ืองจากการกาํหนดค่าบริการสอบบญัชีตอ้งมีความเหมาะสมกบัการให้บริการ ปริมาณของงาน

ตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ ซ่ึงควรพิจารณาตน้ทุนและความเส่ียงจากการใหบ้ริการดว้ย ซ่ึงปัจจยัน้ี

อา้งมาจากมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 210 ขอ้ตกลงในการรับงานสอบบญัชี และ มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 

260 การส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล 

3.  ปัจจัยด้านท่ีตั้ งของบริษทัลูกค้า จากคู่มือการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานสอบบัญชี (สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2557) ถา้ท่ีตั้งของสาํนกังานสอบบญัชีอยู่ไกลจากสาํนกังาน

ของลูกคา้ อาจส่งผลใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งใชร้ะยะเวลาการเดินทางท่ีนาน และมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน การใชร้ะยะเวลาใน

การเดินทางมาก อาจทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานลดลง  
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4.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของกิจการลูกคา้ ทั้งคู่มือการควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานสอบบญัชีและ 

มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ปัจจุบนัน้ีธุรกิจต่างๆมีความ

ซับซ้อนมากข้ึน การทราบข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับลกัษณะของลูกคา้จะช่วยทาํให้ผูส้อบบัญชีสามารถ

ประเมินความเส่ียงทาํใหค้วามเส่ียงในการรับงานสอบบญัชีลดลง เน่ืองจากสามารถวางแผนงานล่วงหนา้ไดอ้ย่าง

รัดกมุ และมีความระมดัระวงัมากข้ึน โดยคาํนึงถึงตวัผูบ้ริหารดว้ยเก่ียวกบัเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตดว้ย 

5.  ปัจจยัดา้นความสามารถและความพร้อมของกลุ่มตรวจสอบ การท่ีผูส้อบบญัชีหรือสํานกังานสอบบญัชีมี

ทีมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในงานท่ีรับ ยอ่มทาํใหค้วามเส่ียงในการสอบบญัชีลดลง  

6.  ปัจจยัดา้นความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชี คู่มือการควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีมาตรฐาน

การสอบบญัชี รหสั 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน และ ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) กาํหนด

วา่ สาํนกังานงานตอ้งไม่รับงานสาํหรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง  

7.  กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง นอกจากมาตรฐานการสอบบัญชีแลว้ ผูส้อบบัญชีควรมีความรู้ความเขา้ใจใน

มาตรฐานการบญัชี ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย ์โดยเฉพาะกฎหมายและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจการท่ีตนกาํลงัจะตรวจสอบ   

 สาํหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดของกิจการสอบบญัชีท่ีแตกต่างกนันั้นพบวา่ คุณภาพของงานสอบบญัชีของ

สาํนกังานสอบบญัชี Big4 และ Non-Big4 ไม่มีความแตกต่างกนัเน่ืองจากผูส้อบบญัชีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ

ฉะนั้นไม่ว่าจะสังกดัอยู่กบัสาํนกังานขนาดใหญ่หรือขนาดเลก็ก็สามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีได้

เช่นเดียวกนั (สมชาย สุภทัรกุล, 2542 และ อรกานต ์ ผดุงสัจจกุล, 2554) นอกจากน้ี สมชาย   สุภทัรกุล (2542) ยงั

อธิบายว่า สํานกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่มีโอกาสในการเลือกรับงานสอบบญัชีไดม้ากกว่าสํานักงานขนาดเล็ก 

เน่ืองจากมีฐานลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ฉะนั้นลูกคา้รายหน่ึง ๆ จะมีอิทธิพลนอ้ยต่อการรับงานของสํานกังานสอบ

บญัชีขนาดใหญ่ ในขณะท่ี Dye (1993) พบว่าสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่มีความมัง่คัง่มากกว่าสาํนกังานขนาด

เล็ก จึงทาํให้มีโอกาสในการถูกฟ้องร้องมากกว่าสาํนกังานขนาดเล็ก นอกจากน้ีจากงานวิจยัของ Fafatas and Sun 

(2010) ไดศึ้กษาค่าสอบบญัชีกบัขนาดกิจการผูส้อบบญัชีในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ พบว่าค่าสอบบญัชีของ

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big4) จะสูงกว่าค่าสอบบัญชีของกิจการขนาดเล็กเน่ืองจากคุณภาพในการ

ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั จากงานวิจยัขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดแ้บ่งกลุ่มของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ 

และผูส้อบบญัชีท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีโดยไม่แยกวา่เป็นสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ Big4 หรือ Non-Big4 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรในการศึกษาได้แก่ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ซ่ึงขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 พบวา่

มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีประสงคแ์ละเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ จาํนวน 1,115 ราย ซ่ึงจากสูตรการคาํนวณของ 

Taro Yamane พบว่าจาํนวนตวัอย่างท่ีควรนาํมาใชใ้นการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 295 ราย ผูศึ้กษาจึงไดส่้ง

แบบสอบถามออนไลนไ์ปยงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว พบวา่ภายในระยะเวลา 1 เดือน มีผูต้อบ

แบบสอบถามกลบัมาเป็นจาํนวน 73 ราย ฉะนั้นเพ่ือเพ่ิมจาํนวนตวัอย่าง ผูศึ้กษาจึงใชวิ้ธีแจกแบบสอบถามให้กบั
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ผูส้อบบญัชีดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแจกในงานอบรมทางวิชาชีพบญัชี ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เม่ือ

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างวนัท่ี 7-8 ธนัวาคม 2558 โดยไดรั้บแบบสอบถามเพ่ิมเติมจาํนวน 80 ชุด รวม

แบบสอบถามท่ีไดก้ลบัมาทั้งหมด 153 ชุด อย่างไรก็ตามไดต้ดัจาํนวนแบบสอบถามท่ีผูส้อบบญัชีไม่เคยตดัสินใจ

เลือกรับงานสอบบญัชีจาํนวน 27 ชุด และแบบสอบถามท่ีขอ้มูลไม่ครบถว้นจาํนวน 13 ชุด คงเหลือตวัอย่างในขั้น

สุดทา้ย 113 ชุด คิดเป็นร้อยละ 9.46 จากการส่งแบบสอบถามทั้งหมด 1,195  ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

     ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยใหผู้ต้อบแบบสอบ ถาม

ตอบระดบัความสาํคญัของแต่ละปัจจยั แบ่งเป็น 5 ระดบั (1=ไม่สาํคญั จนถึง 5=สาํคญัมากท่ีสุด) 

     ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการรับงานสอบบญัชี ซ่ึงเป็น

คาํถามปลายเปิด  

     การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา หลงัจากนั้นนาํมาปรับปรุง และทดสอบความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยนาํ

แบบสอบถามมาทาํการทดสอบ (Pre-Test) กบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากนั้นไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

จนผูต้อบแบบสอบถามสามารถเขา้ใจไดดี้ โดยจากการทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ไดค่้าเท่ากบั 0.901 ซ่ึงแสดง

วา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

       จากแบบสอบถามท่ีกลบัมาทั้งส้ิน 113 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.5) อายุอยู่

ระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 49.6) โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 51.3) ประกอบกิจการของ

ตนเอง (ร้อยละ 78.8) ประสบการณ์ทาํงานสอบบญัชีโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 13 ปี และส่วนใหญ่สาํนกังานสอบบญัชีตั้งอยู่

ใน กทม. คิดเป็นร้อยละ 72.6 

     สาํหรับขอ้มูลส่วนท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีใชพิ้จารณาในการตอบรับงาน 

ผูวิ้จยัไดน้าํตวัแปรย่อยทั้ง 28 ปัจจยั มาทดสอบโดยใชส้ถิติ KMO and Bartlett’s Test เพ่ือวดัความเหมาะสมของ

ขอ้มูลในการใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) พบว่าค่า KMO เท่ากบั 0.819 และ Chi-Square เท่ากบั 

1814.40 ท่ีระดับนัยสําคัญ < 0.001 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าตวัแปรย่อยมีความสัมพนัธ์กันและขอ้มูลท่ีมีอยู่มีความ

เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

     หลงัจากใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ จากตวัแปรย่อยทั้ง 28 ปัจจยั พบว่าสามารถจดัองคป์ระกอบได ้7 

องค์ประกอบ ( Eigenvalue มากกว่า 1) เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวิธี Varimax ซ่ึงพิจารณาเฉพาะตวัแปรท่ีมี

นํ้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ตั้ งแต่ 0.4 ข้ึนไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552 และ Sharma, 1996) พบว่ายงัคง

สามารถจดักลุ่มตวัแปรยอ่ยได ้7 องคป์ระกอบ ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 องคป์ระกอบและตวัแปรยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

องค์ประกอบและตวัแปรย่อยทีม่ผีลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นํา้หนักปัจจยั ค่าเฉลีย่ 

องค์ประกอบที ่1 ด้านสภาพแวดล้อมของกจิการ (ร้อยละของความแปรปรวน 16.514%) 

1.1 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีในประเด็นต่างๆท่ีตรวจพบ 

1.2 ความซ่ือสตัยสุ์จริตของเจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารหลกั และผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบั

ดูแลของกิจการ 

1.3 กิจการของบริษทัลูกคา้มีการควบคุมภายในท่ีดี 

1.4 ความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัหลกัการบญัชีและแนวปฏิบติัของอุตสาหกรรม

ท่ีมีกฎหมายบงัคบั 

1.5 มีความกระตือรือร้นและมีความยนิดีในการใหค้วามช่วยเหลือผูส้อบบญัชี 

1.6 ระบบบญัชีและเอกสารการบนัทึกบญัชีของกิจการมีความเรียบร้อย ครบถว้นและ

น่าเช่ือถือ 

1.7 ความซบัซอ้นของโครงสร้างกิจการ เช่น มีบริษทัยอ่ย หรือ หน่วยงานอ่ืน ท่ีมีอยูใ่น

หลายสถานท่ี 

1.8 การไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้ริหารในการติดต่อกบัผูส้อบบญัชีคนก่อน 

1.9 กิจการมีคดีความท่ีสาํคญัทั้งในอดีต ปัจจุบนั หรือ ในอนาคตอนัใกล ้

1.10  ความสามารถของผูบ้ริหารของบริษทัในการทาํงานร่วมกบัผูส้อบบญัชี 

0.779 

0.766 

 

0.675 

0.577 

 

0.575 

0.572 

 

0.519 

 

0.500 

0.475 

0.432 

4.20 

4.42 

 

4.05 

4.23 

 

4.18 

4.28 

 

3.90 

 

3.18 

3.97 

3.76 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก)  4.02 

 

องค์ประกอบที ่2 ด้านความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชี (ร้อยละของความแปรปรวน 13.234%) 

2.1 มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดขอ้กงัวลในรายงานของผูส้อบบญัชีในปีก่อน 

2.2 กิจการของลูกคา้มีการเปล่ียนผูส้อบบญัชีอยูบ่่อยๆ 

2.3 ผูส้อบบญัชีเคยมีขอ้โตแ้ยง้กบักิจการในอดีต 

2.4 ผูส้อบมีความกงัวลเก่ียวกบัการท่ีผูส้อบบญัชีคนก่อนมิไดรั้บการแต่งตั้ง หรือมีเหตุ

ใหมิ้ไดรั้บการแต่งตั้งซํ้ าอีก 

2.5 ผูส้อบมีขอ้กงัวลเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อกบัผูส้อบบญัชีคนก่อน 

2.6 มีขอ้บ่งช้ีถึงการถูกจาํกดัขอบเขตการทาํงาน หรือการเขา้ถึงขอ้มูลบางรายการ โดย

ไม่มีเหตุผลสนบัสนุนท่ีเพียงพอ 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก) 

0.858 

0.753 

0.722 

0.701 

 

0.700 

0.626 

 

 

3.81 

3.85 

3.88 

3.33 

 

3.40 

4.25 

 

3.75 

องค์ประกอบที ่3 ด้านทีต่ั้งของบริษัทลูกค้า (ร้อยละของความแปรปรวน 9.211%) 

3.1 การเดินทางไปกิจการลูกคา้มีความสะดวก 

3.2 ท่ีตั้งของกิจการลูกคา้ตั้งอยูจ่งัหวดัเดียวกบัสาํนกังานสอบบญัชี 

3.3 ระยะเวลาในการเดินทางไปกิจการลูกคา้ใชร้ะยะเวลาสั้นและรวดเร็ว 

0.922 

0.847 

0.826 

3.23 

3.11 

3.01 
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องค์ประกอบและตวัแปรย่อยทีม่ผีลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นํา้หนักปัจจยั ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง) 3.17 

องค์ประกอบที ่4 ด้านความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบ (ร้อยละของความแปรปรวน 8.361%) 

4.1 ผูส้อบและทีมงานมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของลูกคา้ 

4.2 ผูส้อบบญัชีมีความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่

4.3 กลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตรวจสอบและ

มีความสามารถท่ีจาํเป็น 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก) 

0.769 

0.724 

0.622 

4.15 

4.12 

4.18 

 

4.15 

องค์ประกอบที ่5 ด้านค่าตอบแทนในการสอบบญัชี (ร้อยละของความแปรปรวน 5.631%) 

5.1 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณงานและความ

ซบัซอ้นของงาน 

5.2 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัลกัษณะของกิจการท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

5.3 ความสามารถของลูกคา้ในการชาํระค่าบริการสอบบญัชี 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก) 

0.657 

 

0.612 

 

0.469 

4.08 

 

3.81 

 

3.98 

3.96 

 

องค์ประกอบที ่6 ด้านการตดิต่อส่ือสารและความพร้อมของผู้ปฏบิัตงิานตรวจสอบ  

(ร้อยละของความแปรปรวน 4.959%) 

6.1 สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหารของบริษทัลูกคา้ไดส้ะดวก 

6.2 กลุ่มผูป้ฏิบติังานตรวจสอบมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก) 

0.588 

0.513 

4.07 

4.18 

4.13 

องค์ประกอบที ่7 ด้านช่ือเสียงของกจิการลูกค้า (ร้อยละของความแปรปรวน 3.357%) 

7.1 ความมีช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ 

ค่าเฉล่ียรวม (อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง) 

0.551 2.96 

2.96 

      จาก 7 องค์ประกอบในตารางท่ี 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 61.267 และหากเปรียบเทียบ 7 

ปัจจยัเดิมท่ีผูวิ้จยัอา้งอิงจากมาตรฐานการสอบบญัชี คู่มือการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี และขอ้บงัคบัสภา

วิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) จะเห็นไดว้่าสอดคลอ้งกบัตวัแปรเดิม 6 ปัจจยั และจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพ่ิม

ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของกิจการลูกคา้เขา้มาเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญั 

     จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ผูวิ้จยันาํค่าเฉล่ียองคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบมาเปรียบเทียบ

กบัเกณฑว์ดัระดบัความสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้โดยใชช่้วงห่างของอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.8 จึงไดร้ะดบัความสาํคญัเรียง

จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00) ระดบัความสาํคญัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20) 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40) ระดบัความสาํคญันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 1.81 -2.60)  และ ระดบัความไม่

สาํคญั (ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80) 
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ตารางที่ 2 ระดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

องค์ประกอบทีม่ผีลต่อการเลือกรับงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระดบัความสําคญั ค่าเฉลีย่ 

ดา้นความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ สาํคญัมาก 4.15 

ดา้นการติดต่อส่ือสารและความพร้อมของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ สาํคญัมาก 4.13 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของกิจการ สาํคญัมาก 4.02 

ดา้นค่าตอบแทนในการสอบบญัชี สาํคญัมาก 3.96 

ดา้นความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชี สาํคญัมาก 3.75 

ดา้นท่ีตั้งของบริษทัลูกคา้ สาํคญัปานกลาง 3.17 

ดา้นช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ สาํคญัปานกลาง 2.96 

     จากค่าเฉล่ียขององค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบกบัเกณฑ์ระดบัความสําคญัท่ีกาํหนดไว ้สามารถจดัอนัดับ

ความสาํคญัขององคป์ระกอบต่างๆได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเลือกรับงาน

ท่ีผูส้อบบญัชีให้ระดบัความสําคญัมาก คือ ดา้นความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ (ค่าเฉล่ียสูงสุด 

4.15) รองลงมาเป็นการติดต่อส่ือสาร และสภาพแวดลอ้มของกิจการ จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบทั้งหมดสอดคลอ้ง

กบัคู่มือการควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 และรหสั 260 ตามลาํดบั 

หากผูส้อบบญัชีมีความรู้ความสามารถ มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมถึงมีประสบการณ์และความเขา้ใจต่องานท่ี

จะรับตรวจสอบจะส่งผลใหค้วามเส่ียงในการสอบบญัชีลดลง สาํหรับปัจจยัดา้นช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีใหร้ะดบัความสาํคญัปานกลางและมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ผูวิ้จยัคาดว่าอาจเป็นเพราะผูส้อบบญัชีมีความรับผิดชอบ

หลกัต่อการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานทางการเงินท่ีทาํถูกตอ้งตามควรมากกว่าช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ ผูส้อบ

บญัชีจึงใหร้ะดบัความสาํคญัในองคป์ระกอบน้ีนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบในดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการเลือก

รับงานของผูส้อบบญัชี 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบจาํแนกตามสงักดัของผูส้อบบญัชี 

องค์ประกอบทีม่ผีลต่อการเลือกรับงาน 

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ค่าเฉลีย่ 

t-stat p-value ผู้สอบบัญชี 

อสิระ 

ผู้สอบบัญชี 

ของสํานักงาน 

ดา้นความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 4.12 4.25 -1.032 0.304 

ดา้นการติดต่อส่ือสารและความพร้อมของผูป้ฏิบติังาน    

     ตรวจสอบ 

4.10 4.23 -1.021 0.309 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของกิจการ 4.06 4.15 -0.696 0.488 

ดา้นค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 3.98 3.86 0.917 0.361 

ดา้นความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชี 3.71 3.92 -1.430 0.156 

ดา้นท่ีตั้งของบริษทัลูกคา้ 3.20 2.79 2.030  0.045* 

ดา้นช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ 2.93 3.04 -0.480 0.632 

* ค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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     นอกจากน้ีงานวิจยัคร้ังน้ียงัไดศึ้กษาระดบัความสําคญัของปัจจยัเม่ือจาํแนกความคิดเห็นตามสังกดัของผูส้อบ

บัญชี โดยแบ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีเป็นผูส้อบอิสระและผูส้อบบัญชีของสํานักงาน ซ่ึงมีจาํนวน 89 และ 24 ราย 

ตามลาํดับ  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความสําคญัของ 7 องค์ประกอบ เม่ือทดสอบดว้ย 

Independent Sample t-test ดงัแสดงในตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้่าความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีอิสระและผูส้อบบญัชี

ของสาํนกังานสอบบญัชีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัใน 6 องคป์ระกอบ มีเพียงองคป์ระกอบดา้นท่ีตั้งของบริษทั

ลูกคา้เท่านั้นท่ีผูส้อบบญัชีสองกลุ่มมีความคิดเห็นต่างกนั โดยผูส้อบบญัชีอิสระใหค้วามสาํคญัมากกว่าผูส้อบบญัชี

ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของสาํนกังาน ผูวิ้จยัคาดว่า เน่ืองจากผูส้อบบญัชีอิสระรับผิดชอบทั้งดา้นรายไดจ้ากค่าสอบบญัชี

และตน้ทุนทั้งหมดดว้ยตนเองโดยตรง หากมีการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน ตน้ทุนในงานสอบบญัชีก็จะเพ่ิมข้ึนอนัส่งผล

ต่อการตัดสินใจในการรับงานเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี แต่สําหรับผูส้อบบัญชีท่ีสังกัดสํานัก

งานสอบบญัชี ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีอาจถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าสอบบญัชี หรือสามารถเบิก

เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีได้ ดังนั้นผูป้ฏิบัติงานสอบบัญชีของสํานักงานจึงไม่ต้อง

รับผิดชอบต่อตน้ทุนในการเดินทางโดยตรง หรือเก่ียวขอ้งนอ้ยกว่าหากเทียบกบัผูส้อบบญัชีอิสระซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยั Fafatas and Sun (2010) ท่ีพบวา่ค่าสอบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่จะสูงกวา่ค่าสอบบญัชีของ

สาํนกังานขนาดเลก็  

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกรับงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบโดยเรียงตามค่าร้อยละของความแปรปรวน 

ไดแ้ก่  ดา้นสภาพแวดลอ้มของกิจการ ดา้นความเส่ียงในการรับงานสอบบญัชี ดา้นท่ีตั้งของบริษทัลูกคา้ ดา้นความรู้

ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ ดา้นค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ดา้นการติดต่อส่ือสารและความพร้อม

ของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ และดา้นช่ือเสียงของกิจการลูกคา้ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีและคู่มือการควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีท่ีแนะนาํใหผู้ส้อบบญัชีพิจารณา

ถึงสภาพแวดลอ้มของลูกคา้และความเส่ียงในการรับงาน สาํหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูส้อบบญัชี

อิสระและผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัสํานักงาน (Independent Sample     t-test) พบว่าผูส้อบบญัชีอิสระให้ความสําคัญ

เฉพาะองค์ประกอบด้านท่ีตั้ งของบริษทัลูกคา้มากกว่าผูส้อบบัญชีท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของสํานักงาน ในขณะท่ี

องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ มีความเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบบญัชี คู่มือการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบญัชี และขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) 

     อยา่งไรกต็ามงานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง และเร่ืองขนาดของตวัอยา่งท่ีนอ้ยเกินไป

สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) (Field, 2013) ดังนั้นการนําผลการศึกษาไปใช้อา้งอิงจึงมี

ขอ้จาํกดั สาํหรับงานวิจยัในอนาคตผูวิ้จยัเห็นวา่ควรมีการเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์

เชิงลึก และอาจแบ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ ผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัสํานกังานสอบบญัชีขนาด

ใหญ่ (Big4) และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่ขนาดใหญ่ (Non-Big4)  
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The distinction of factors. Savings behavior between members of the cooperative members 

aged less than three years and the cooperative members savings at more than three years. 
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้คร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงิน และเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงิน

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เคมีอุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยท่ี์มีอายสุมาชิกสหกรณ์นอ้ยกว่า 3 ปี กบั กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน 200 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( One way ANOVA) และการจาํแนกความแตกต่าง ( Discriminant 

Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา จาํนวนผูอ้ยูใ่นการอุปการะ รายได ้รายจ่ายและ จาํนวนเงินออมต่อเดือน 

คือปัจจยัด้านพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงินท่ีสามารถใช้ในการจาํแนกอายุ

สมาชิกคือการออมเพ่ือท่องเท่ียวและสันทนาการ เพ่ือทาํศลัยกรรมความงาม เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือ

ให้กบับิดา/มารดา เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของบุตร/หลาน หรือของตนเอง เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี และเพ่ือเป็น

หลกัประกนัในการกูเ้งิน การจดัสรรเงินออมมีการกาํหนดไวบ้างส่วนและออมเพ่ิมเติมในบางเดือน เลือกออมเงินเพราะการ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของสถาบนัการเงิน 

คาํสําคญั: ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม, สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เคมอุีตสาหกรรม จาํกัด  

Abstract 

The purpose of this study  is to observe  saving behavior factors and to identify the factors  which affect  saving  behavior  of  

Cooperative  members  of  Peerapat Chemical Company.  The cooperative members  between  less  than 3 years members and  

more than 3 years members were sampling. Descriptive statistic was applied to this study by collections 200 questionnaires. The 

statistics used in the data analysis included percentage, Mean, Standard deviation,One way ANOVA  and Discriminant analysis. 

It is found that age, education, amount of custody expense and saving amount affect the members saving  behavior. Nevertheless, 

other  saving  behaviors,which one different between two groups are saving for travel and entertainment, surgery, invest, parents 

care, education, religion and collateral. Saving behavior of the members  are planed for saving activity as well as adding  more 

saving budget in some month. To push the saving behavior,  We should provide advertisement and announcement of Financial 

Institution. 

Keywords: saving behavior factors and to research the factors  which effect saving  behavior, Cooperative  

members  of  Peerapat Chemical Company 
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1. บทนํา 

 

     สหกรณ์เกิดข้ึนในประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ.2457  (สมยัรัฐกาลท่ี 5)  เร่ิมทาํการคา้ขายกบัต่างประเทศมากข้ึน 

ระบบเศรษฐกิจในชนบทเร่ิมเปล่ียนจากระบบการเล้ียงชีพ เป็นระบบเศรษฐกิจเพ่ือการคา้ขาย ความตอ้งการเงินทุน

ในการขยายการผลิต และการครองชีพ เร่ิมสูงข้ึน การกูย้ืมจากนายทุนก็เสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง  ทาํให้รัฐบาล

พยายามหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือช่วยเหลือเกษตร จึงไดจ้ดัตั้งธนาคารใหกู้ย้ืมแห่งชาติ เพ่ือใหป้ระชาชนกูย้ืมโดย

มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั และ จดัตั้งสมาคมเรียกว่า Cooperative Society เพ่ือควบคุมการกูย้ืมเงินและการเรียกเก็บ

เงินกู ้โดยใชห้ลกัการร่วมมือกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มสมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่ม บจก.พีรพฒัน ์เคมี

อุตสาหกรรม ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2546 เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก

โดยวิธี ช่วยเหลือตนเองและช่วยคนอ่ืน ปัญหาในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่ม บจก.

พีรพฒัน ์ เคมีอุตสาหกรรม  1.ปัญหาเร่ืองการวางแผนดา้นเงินไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งิน 2.การตดัสินใจใน

การนาํเงินไปฝากกบัชุมนุมสหกรณ์ผิดพลาดเกิดค่าใชจ่้าย 3.รายไดข้องสหกรณ์ออมทรัพยไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

วางไว ้วตัถุประสงค์ของการวิจยั 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์          

2. เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่ีสามารถใช้ในการจาํแนกกลุ่ม 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีอายุสมาชิกสหกรณ์น้อยกว่า 3 ปี กบั สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยให้

คณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย ์สามารถวางแผนดา้นการเงินถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน เม่ือทราบถึง

พฤติกรรมดา้นการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์  2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่ีสามารถจาํแนกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุสมาชิกสหกรณ์น้อยกว่า 3 ปี กบั 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุสมาชิกมากกว่า 3 ปีเพ่ือวางแผนสนบัสนุนให้เกิดการออมอย่างถูกตอ้ง  3. สถาบนัการเงิน

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดและพฒันาปรับปรุงแกไ้ข การนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆของ

สถาบนัการเงินต่อผูอ้อมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนวยัทาํงาน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

     ทฤษฎีเกีย่วกบัความต้องการถือเงินของบุคคล( อุปสงค์การถือเงนิของเคนส์ ) จอห์น เมนาร์ด เคนส์(1936,อา้งถึง

ในจุฑาธิปด์ิ ,2555)  ไดแ้บ่งอุปสงคข์องเงินออกเป็น 3 ชนิด ตามจุดมุ่งหมายของการถือครอง คือ 1.อุปสงคก์ารถือ

เงินเพ่ือการใชจ่้าย คนเราทุกคนมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินไวเ้พ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั 2. อุปสงคก์ารถือเงินเพ่ือ

เหตุฉุกเฉิน อุปสงคข์องเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินกเ็กิดข้ึนเน่ืองจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัรายจ่ายและรายรับท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตขา้งหนา้  3. อุปสงคก์ารถือเงินเพ่ือการเก็งกาํไร ตอ้งการถือเงินไวเ้พ่ือเป็นสินทรัพยห์รือเคร่ืองสะสมค่า

เรียกอุปสงคข์องเงินเพ่ือจุดมุ่งหมายน้ีวา่ อุปสงคข์องเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือความตอ้งการถือเงินเพ่ือการเกง็กาํไร 

    ทฤษฏีวงจรชีวิตของการบริโภคและการออม(The Life Cycle Hypothesis) Franco Modigliani ( 1954,อา้งถึงใน 

การบริโภคสําคญัไฉน,2558) ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายว่า ช่วงเร่ิมตน้ชีวิต ผูบ้ริโภคเกือบทุกคนจะมีรายไดค่้อนขา้งตํ่า 

ต่อมาจะเร่ิมมีรายไดสู้งข้ึนเม่ือมีอายสูุงข้ึน 
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      ทฤษฎีการบริโภคตามสมติฐานรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) James S.Duesenberry 

(1949,อา้งถึงใน วิศิษฏ,์2557)  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการบริโภคของตนโดยเปรียบเทียบกบัการบริโภคระดบั

เฉล่ียในสังคมยิ่งกว่าการบริโภคของตนเองโดยเอกเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมเศรษฐกิจท่ีถูกครอบงาํโดยลทัธิ

บริโภคนิยม ซ่ึงอาศยัส่ือโฆษณาทุกชนิดสร้างแรงขบัดนัให้ผูบ้ริโภคหลงใหลกบัการอุปโภค บริโภคสินคา้และ

บริการต่างๆ 

     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

     สุวีณา กลัดเกิด.(2551:19)  ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของบุคคลจากงานวิจยัในอดีต สรุป

เป็นปัจจยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการออม ทั้งหมด 10 ขอ้  เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ  

     1.การศึกษาโดยทัว่ไปผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะออมมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษานอ้ยทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูง

มกัมีรายไดสู้งกวา่หรือมีโอกาสในหางานมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย  

     2. เป้าหมายการออม ผูท่ี้มีเป้าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกบัการออมมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะ

มีปริมาณการออมสูงกวา่ผูท่ี้ไม่มีเป้าหมายในการออม  

     พัฒนี ทองพึง.(2555).ช้ีให้เห็นว่าปัจจุบนัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทสําคญัในการดาํรงชีพของ

บุคคลและไดรั้บความสนใจจากบุคคลในการหาความรู้เพ่ือการเตรียมพร้อมสาํหรับตนเองมากข้ึน 

3. วธีิการศึกษา 

     การศึกษาเร่ือง การจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้น พฤติกรรมการออมเงิน ระหวา่งกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยท่ี์อายุสมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี กบักลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี ของสหกรณ์ออม

ทรัพยก์ลุ่ม บจก.พีรพฒัน ์เคมีอุตสาหกรรม โดยมีสาระสาํคญัในการดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง                                                                                                                                                  

     ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เคมีอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 

255 คน ( ขอ้มูล ณ 30  พฤศจิกายน 2558) ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิก

นอ้ยกวา่ 3 ปี และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปี 

     กลุ่มตัวอย่าง  ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan(1970) จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 255 

คน จึงมีกลุ่มตวัอย่าง 153 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ และส่วนหน่ึง

เพ่ือทาํใหก้ารเปรียบเทียบระหวา่งคนสองกลุ่มมีความชดัเจนมากข้ึน จึงทาํใหส้าํรองแบบสอบถามเพ่ิมข้ึนอีก 47 ชุด 

รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 200 ชุดซ่ึงถือเป็นตวัอย่างของประชากรทั้งหมด มีความคลาดเคล่ือน ( Margin of Error )

ในระดบั ± 3.22 % ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่( Confidence Level ) ท่ี 95% 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                                                                                       

         ก่อนทาํการเกบ็ขอ้มูลจริงผูวิ้จยัไดท้ดสอบกลุ่มตวัอยา่งโดยการส่งแบบสอบถามใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ไดต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด และผลการทดสอบคาํถามบางขอ้ไม่สามารถคดัแยกพฤติกรรมการออมของ

คน 2 กลุ่มไดจึ้งมีการตดัคาํถามเหล่านั้นออกจากแบบสอบถามก่อนจะเกบ็ขอ้มูลจริง  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง 

ผูวิ้จยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือใหแ้ต่ละหน่วยงานช่วยแจกใหพ้นกังานช่วยตอบหลงัจากนั้น

ผูวิ้จยัไดมี้การนดัหมายในการไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลระหว่าง วนัท่ี 17 
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ธันวาคม 2558  - 11 มกราคม  2559 และแบบสอบถามทั้ งหมด 200 ชุด ข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกชุดจึงนาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาไดแ้ลว้ นาํมาตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ จากนั้นนาํมาตรวจ

การใหค้ะแนนและนาํผลคะแนนท่ีไดม้าประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์ดว้ยวิธีทาง

สถิติ ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

 1.ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage)               

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

              3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )    

              4. ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

              5.Discriminant Loading( Structure Correlations)  มีค่ามากกวา่ ±0.40 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ จาํนวน

ผูอ้ยูใ่นอุปการะ  จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

เพศ 
อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี 

รวม 

 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

ร้อยละ 

 

จาํนวน   

(คน) 

 

ร้อยละ 
 

จาํนวน(คน) 
ร้อยละ 

ชาย 40 40 36 36 76 38.00 

หญิง 60 60 64 64 124 62.00 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 

 

อายุ 

อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

18 – 25 ปี 34 34 5 5 39 19.50 

26 – 30 ปี 34 34 20 20 54 27.00 

31 – 35 ปี 15 15 27 27 42 21.00 

36 – 40 ปี 9 9 19 19 28 14.00 

41 – 45 ปี 4 4 15 15 19 9.50 

46 ปีข้ึนไป 4 4 14 14 18 9.00 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 
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สถานภาพ 

อายุสมาชิกน้อยกว่า 3ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

โสด 69 69 54 54 123 61.50 

สมรส 28 28 44 44 72 36.00 

หยา่ร้าง/หมา้ย 3 3 2 2 5 2.50 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 

 

ระดบัการศึกษา 

อายุสมาชิกน้อยกว่า3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา 0 0 4 4 4 2.00 

มธัยมปลาย/ปวช. 22 22 6 6 28 14.00 

อนุปริญญา/ปวส. 13 13 10 10 23 11.50 

ปริญญาตรี 62 62 72 72 134 67.00 

ปริญญาโท 3 3 8 8 11 5.50 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 

 

จาํนวนผู้อยู่ใน

การอุปการะ 

อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ไม่มี 63 63 36 36 99 49.50 

1 คน 14 14 22 22 36 18.00 

2 คน 8 8 21 21 29 14.50 

มากกวา่ 2 คน 15 15 21 21 36 18.00 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 

 

     ส่วนที่ 2  ข้อมูลระดับรายได้-ค่าใช้จ่าย ประกอบไปดว้ย ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน และ 

จาํนวนเงินออมทั้งหมดโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด  ผลการศึกษา

เป็นดงัน้ี  
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รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า  3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 10 10 2 2 12 6.00 

10,000 - 20,000 บาท 53 53 29 29 82 41.00 

20,001 - 30,000 บาท 22 22 29 29 51 25.50 

30,001 - 40,000 บาท 6 6 15 15 21 10.50 

40,001 - 50,000 บาท 4 4 11 11 15 7.50 

50,001 - 60,000 บาท 0 0 5 5 5 2.50 

60,000 บาท ข้ึนไป 5 5 9 9 14 7.00 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 

 

รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน 

อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 30 30 10 10 40 20.00 

10,000 - 20,000 บาท 45 45 50 50 95 47.50 

20,001 - 30,000 บาท 16 16 15 15 31 15.50 

30,001 - 40,000 บาท 3 3 12 12 15 7.50 

40,001 - 50,000 บาท 4 4 5 5 9 4.50 

50,001 - 60,000 บาท 1 1 5 5 6 3.00 

60,000 บาท ข้ึนไป 1 1 3 3 4 2.00 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 

 

จาํนวนเงนิออมต่อ

เดือน 

อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี รวม 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 24 24 11 11 35 17.50 

1,001 - 5,000 บาท 63 63 55 55 118 59.00 

5,001 - 10,000 บาท 8 8 17 17 25 12.50 

10,001 - 15,000 บาท 2 2 11 11 13 6.50 

15,001 - 20,000 บาท 0 0 4 4 4 2.00 

20,001 - 25,000 บาท 1 1 1 1 2 1.00 

มากกวา่ 25,000 บาท 2 2 1 1 3 1.50 

รวม 100 100 100 100 200 100.00 
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        ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤตกิรรมการออมและรูปแบบการออม ประกอบไปดว้ยสดัส่วนการออมเงินในแต่ละประเภท 

ผูท่ี้มีผลต่อการตดัสินใจในการออมเงิน ช่องทางการออมเงิน ท่านตอ้งการออมเงินเม่ือใด วตัถุประสงคข์องการออม

เงิน การจดัสรรเงินออม แนวโนม้การออมเงินในอนาคต และเหตุผลในการเลือกรูปแบบการออมเงิน    จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ชุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 

กลุ่มดว้ยสถิติ ANOVA ดว้ยระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เป็นดงัน้ี 

คํา 

ถาม

ข้อที่ 

ตวัคําถามที่เขียนในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขนาดความ

แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม 

ขนาดความ

แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

F-Ratio 

21 เพ่ือท่องเท่ียวและสนัทนาการ 3.345 0.99 13.01 0.92 14.134 

17 
เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบ

อาชีพ 
4.15 0.69 4.5 0.46 9.79 

20 เพ่ือทาํศลัยกรรมความงาม 2.23 1.07 6.48 1.12 5.81 

23 เพ่ือใหก้บับิดา/ มารดา 4.13 0.89 3.92 0.78 5.02 

22 
เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของบุตร/

หลาน หรือของตนเอง 
4.125 0.94 4.20 0.87 4.85 

19 เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี 3.385 0.98 4.5 1.00 4.51 

18 เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูเ้งิน 3.385 0.98 4.205 0.95 4.45 

31 
การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

ของสถาบนัการเงิน 
3.29 0.85 4.81 0.71 6.80 

26 
กาํหนดไวบ้างส่วนและออม

เพ่ิมเติมในบางเดือน 
3.73 0.98 5.12 0.94 5.44 

 

     อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาเร่ือง การจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงินระหว่างกลุ่มสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี กบักลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี  มี

ประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี   ดา้นวตัถุประสงค์ในการออม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีอายุ

สมาชิกน้อยกว่า 3 ปีจะให้ความสําคญักบัการออมเงินเพ่ือการท่องเท่ียวและสันทนาการ และการออมเงินเพ่ือ

ทาํศลัยกรรมความงาม มากกว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ี

วิเคราะห์ไดว้า่สมาชิกสหกรณ์ท่ีอายุสมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี คิดว่าตนเองยงัอายนุอ้ย มีเวลาในการทาํงานเก็บเงินไดอี้ก

นาน และมีความตอ้งการดา้นความสนุกสนาน และรักสวยรักงามมากว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิก

มากกวา่ 3 ปี การใชจ่้ายดา้นการเงินจึงไม่ไดคิ้ดอยา่งละเอียด ซ่ึงเป็นการวางแผนดา้นการเงินท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะ

การวางแผนด้านการเงินท่ีดีควร ตรงกับทฤษฏีความต้องการถือเงินของบุคคลของเคนส์ ท่ีสรุปไวว้่าบุคคลมี

จุดมุ่งหมายในการถือเงินไว ้3 ประการคือ ความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อย ความตอ้งการถือเงินเพ่ือสาํรองไว้
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ใชจ่้ายยามฉุกเฉินและความตอ้งการถือเงินเพ่ือเก็งกาํไร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปีจะให้

ความสาํคญักบัการออมเงินเพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพมากกว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิก

มากกวา่ 3 ปี ซ่ึงวิเคราะห์ไดว้า่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี อาจมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ

ดาํรงชีวิต จึงตอ้งมีการหารายไดเ้สริม โดยการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการทาํงานประจาํท่ีทาํอยู่

จึงทาํใหมี้การเก็บเงินเพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงตรงกบัทฤษฏีวงจรชีวิตของการบริโภคและการออม

(The Life Cycle Hypothesis)ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายว่า ช่วงเร่ิมตน้ชีวิต ผูบ้ริโภคเกือบทุกคนจะมีรายไดค่้อนขา้งตํ่า 

ต่อมาจะเร่ิมมีรายไดสู้งข้ึนเม่ือมีอายุสูงข้ึน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี จะใหค้วามสาํคญั

กบัการออมเงิน เพ่ือใหก้บับิดา/มารดา มากกว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี วิเคราะห์ไดว้า่

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี ใหค้วามสาํคญักบับิดา/มารดา มากกว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีอายุ

สมาชิกมากกวา่ 3 ปี อาจเกิดจาก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี อายจุริงยงันอ้ย อาจจะยงัโสด 

ยงัไม่มีครอบครัวใหม่ จึงยงัใหค้วามสาํคญักบับิดาและมารดามาเป็นอนัดบัหน่ึงในการดาํเนินชีวิต จึงมีการวางแผน

ดา้นการเงินโดยการกาํหนดเป้าหมายในการออมมุ่งเนน้ไปในดา้นการออมเพ่ือให้กบับิดาและมารดา ซ่ึงตรงกบั

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีกาํหนดการออมของสุวีณา กลดัเกิด (2551:19) เร่ืองเป้าหมายในการออม ผูท่ี้มีเป้าหมายใน

การออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับการออมมักจะมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกว่าผู ้ท่ีไม่มี

เป้าหมายในการออม ซ่ึงก็เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการออมเงินท่ีดีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกน้อยกว่า 3 ปี จะให้ความสําคญักบัการออมเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาของบุตร/

หลานหรือของตนเองมากกวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ีอายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปี จากงานวิจยัวิเคราะห์ไดว้า่ สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยท่ี์อายนุอ้ยกวา่ 3 ปี ซ่ึงมีสถานภาพโสดโดยส่วนใหญ่ จะมีการออมเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาของตนเอง มี

การวางแผนดา้นการเงินท่ีจะเรียนต่อระดบัท่ีสูงข้ึนไปกว่าระดบัการศึกษาปัจจุบนัท่ีมีอยู่ เพ่ือความกา้วหน้าใน

หนา้ท่ีการงาน ซ่ึงแตกต่างจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกมากกวา่ 3 ปี ซ่ึงอาจจะไม่สนใจดา้นการเรียน

ต่อแลว้ อาจมีวตัถุประสงคอ่ื์นในการออมเงิน การออมเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาน้ีก็เป็นการออมท่ีมีเป้าหมายอย่าง

ชดัเจน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีกาํหนดการออมของสุวีณา กลดัเกิด (2551:19) เร่ืองเป้าหมายในการออม ผู ้

ท่ีมีเป้าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกบัการออมมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกวา่

ผูท่ี้ไม่มีเป้าหมายในการออม ซ่ึงก็เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการออมเงินท่ีดี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุ

สมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี จะใหค้วามสาํคญักบัการออมเงิน เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี มากกวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ี

อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี จากงานวิจยัวิเคราะห์ไดว้่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุน้อยกว่า 3 ปีเน่ืองจากเป็น

พนกังานคนรุ่นใหม่ท่ีพ่ึงเขา้มาร่วมงานกบัองค์กรพ่ึงผ่านการปฐมนิเทศพนกังานโดยในหลกัสูตรปฐมนิเทศไดจ้ดั

หลกัสูตรการทาํกิจกรรมทางศาสนา คือ นัง่วิปัสสนา จึงเป็นผลดีทาํใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายนุอ้ยกว่า  3 

ปี ไดซึ้มซบักิจกรรมทางศาสนาท่ีดีๆเหล่าน้ีมา จึงเป็นแรงบนัดาลใจในการกาํหนดเป้าหมายในการออมเงินเพ่ือท่ีจะ

นาํไปทาํกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี ต่อไป ซ่ึงก็ตรงกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีกาํหนดการออมของสุวีณา กลดั

เกิด (2551:19) เร่ืองเป้าหมายในการออม ผูท่ี้มีเป้าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกบัการออม
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มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกว่าผูท่ี้ไม่มีเป้าหมายในการออม ซ่ึงก็เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการ

ออมเงินท่ีดี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี จะให้ความสําคญักบัการออมเงินเพ่ือเป็นหลกั

ประกนัในการกูเ้งิน มากกว่าสมาชิกสหกรณ์ท่ีอายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี การออมเงินในสหกรณ์ออมทรัพยน์อกจาก

เพ่ือรับผลตอบแทนในเร่ืองของเงินปันผลแลว้ สหกรณ์ออมทรัพยย์งัสามารถใหส้มาชิกกูย้ืมไดเ้ม่ือยามฉุกเฉินโดย

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั คือ ใชบุ้คคลคํ้าประกนั หรือ ใชทุ้นของตนเองเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัซ่ึงการใชทุ้นตนเอง

ในการคํ้าประกนัจะสามารถกูย้ืมไดอ้ยา่งสบายใจกว่า และกูไ้ดใ้นอตัราท่ีสูงกว่าดว้ยเช่นกนั ฉะนั้นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยท่ี์อายสุมาชิกนอ้ยกวา่ 3 ปี จึงมีจุดประสงคใ์นการออมเพ่ือท่ีจะกูไ้ดใ้นอตัราท่ีสูงข้ึนหรือสบายใจมากข้ึน

ถา้ไม่ใหบุ้คคลอ่ืนมาคํ้าประกนัเงินกูใ้ห้กบัตนเอง ซ่ึงต่างจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี 

ซ่ึงกลุ่มน้ีจะมีเงินทุนมากแลว้สามารถท่ีจะใชทุ้นตนเองในการคํ้าประกนัไดแ้ลว้จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการออม

เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการเงินกูม้ากนกั ซ่ึงก็ตรงกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีกาํหนดการออมของสุวีณา กลดัเกิด 

(2551:19) เร่ืองเป้าหมายในการออม ผูท่ี้มีเป้าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกบัการออมมกัจะมี

แนวโนม้ท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกว่าผูท่ี้ไม่มีเป้าหมายในการออมดา้นการจดัสรรเงินออม สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยท่ี์อายุสมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี มีการกาํหนดการออมไวบ้างส่วนและออมเพ่ิมเติมในบางเดือน อาจเป็นเพราะ

รายไดข้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ม่คงท่ีจึงทาํใหมี้การกาํหนดการออมขั้นตํ่าไวก่้อนแลว้ค่อยออมเพ่ิมข้ึนเม่ือมี

รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกมากกว่า 3 ปี ท่ีรายไดอ้าจจะคงท่ีกว่า จึง

สามารถท่ีจะวางแผนการออมไดดี้กว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒันี ทองพึง (2555) ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าปัจจุบนัการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทสําคญัในการดาํรงชีพของบุคคลและไดรั้บความสนใจจากบุคคลในการหา

ความรู้เพ่ือการเตรียมพร้อมสาํหรับตนเองมากข้ึน ดา้นรูปแบบการออมเงิน เหตุผลในการเลือกรูปแบบการออมเงิน

ของสมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพยท่ี์อายุสมาชิกนอ้ยกว่า 3 ปี เลือกออมเงินเพราะไดรั้บอิทธิพลของการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ของสถาบนัการเงิน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัส่ือโฆษณาต่างๆ ของสถาบนัการเงินมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ฉะนั้นสหกรณ์ออมทรัพยห์รือสถาบนัการเงินควรมีการ

ออกโฆษณาหรือ ทาํแผนการโฆษณาเพ่ือกระตุน้ใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์ห็นความสาํคญัของการออมและวาง

แผนการออมท่ีถูกตอ้งในอนาคตเพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชีวิตมากข้ึน พร้อมทั้งอาํนวยความสะดวก 

และง่ายต่อการออมซ่ึงตรงกบัทฤษฎีการบริโภคตามสมติฐานรายไดเ้ปรียบเทียบ(Relative Income Hypothesis) 

James S.Duesenberry กล่าวไวว้่า เน่ืองจากสังคมเศรษฐกิจถูกครอบงาํโดยลัทธิบริโภคนิยม ซ่ึงอาศัยส่ือ

โฆษณาทุกชนิดสร้างแรงขบัดนัใหผู้บ้ริโภคหลงใหลกบัการอุปโภคและบริโภคสินคา้และบริการดา้นต่างๆ 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     ส่วนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                      ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนผูอ้ยู่ในการอุปการะ มีผลต่อ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ

ออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ผูท่ี้มีอายุนอ้ยจะใหค้วามสาํคญักบัการออมเงินนอ้ยกว่าผูท่ี้มีอายมุาก ระดบั

การศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงจะมีการออมท่ีสูงกว่าเน่ืองจากมีรายไดสู้งกว่าหรือมีโอกาสในหางานมากกวา่ผูท่ี้
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มีการศึกษานอ้ย  จาํนวนผูอ้ยูใ่นการอุปการะ  ผูท่ี้มีผูอ้ยูใ่นการอุปการะจาํนวนมากจะมีจาํนวนเงินออมนอ้ยเน่ืองจาก

มีรายจ่ายท่ีจะตอ้งรับผิดชอบมากกวา่ผูท่ี้มีผูอ้ยูใ่นการอุปการะนอ้ย 

 ส่วนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัรายได้-ค่าใช้จ่าย 

                 ผลการศึกษาพบว่า  รายได้ต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน และ จาํนวนเงินออมต่อเดือน คือปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนสูง รายจ่ายต่อเดือนตํ่า จะส่งผลให้มี

จาํนวนเงินออมต่อเดือนสูงข้ึนดว้ย 

ส่วนที่ 3  ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการออมและรูปแบบการออม 

                ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมเงินท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกอายุสมาชิกออกเป็น 2 

กลุ่ม  คือการออมเพ่ือท่องเท่ียวและสันทนาการ เพ่ือทาํศลัยกรรมความงาม  เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือใหก้บับิดา/มารดา  เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของบุตร/หลาน หรือของตนเอง  เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี 

และเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูเ้งิน การจดัสรรเงินออมมีการกาํหนดไวบ้างส่วนและออมเพ่ิมเติมในบางเดือน 

เลือกออมเงินเพราะการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของสถาบนัการเงิน  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกองค์กรและปัจจยัภายในองค์กรที่มีผล

ต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิหมวดการธนาคาร 

this research is for education relationship between external and internal 

environment which effect to rate of return in banking business 
พศุิทธ์ิ อนุมานศิริกุล1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

Pisut Anumansirikun and Kiriya Munkong 
  

บทคดัย่อ 
ในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกองคก์รและปัจจยัภายใน

องคก์รท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคาร และไดใ้ชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary Data) เป็นรายไตรมาสระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยนําข้อมูลมา

คาํนวณทางสถิติในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression)  ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 และจากการศึกษา

คร้ังน้ีพบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินหมวดการธนาคารไดแ้ก่ อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนของ

สินทรัพย ์(ROA) กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ (D/E) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น (ROE) อตัราส่วนราคาต่อกาํไร (P/E) อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี (P/BV) อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (DPS) 

อตัราส่วนใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก (L/D) อตัราส่วนให้สินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (L/TA) อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (ADA/L) อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL/L) และมี 3 ตวัแปรท่ีไม่

มีผลต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินหมวดการธนาคาร 
 

คาํสาํคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, ธนาคารพาณิชย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

Abstract 

The objective of this research is for education relationship between external and internal environment which effect to rate 

of return in banking business and using the secondary data by quarter between January 2000 and December 2014.These 

is calculated data by statistic of multiple regression Analysis. Main environment is Level of significance 0.05 Results of 

this research, we found Independent Variable which has effected to rate return in banking business such as Inflation 

(INF), Stock Exchange of Thailand index (SET), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), Debt to Equity Ratio (D/E), Return on Equity (ROE), Price - Earning Ratio(P/E), Price / Book Value (P/BV), 

Dividends Per Share (DPS), Loan / Deposit (L/D), Loan / Total Asset (L/TA), Allowance for Doubtful Accounts / Loan 

(ADA/L) and Non-Performing Loan to Gross Loan (NPL/L).And Found that have three variable did not affect to The 

Return in banking business sector Stocks in this study. 

Keywords: Financial Ratios, commercial Bank, The Stock Exchange of Thailand 
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1. บทนํา 

 

  ทุกวนัน้ีการลงทุนมีหลายรูปแบบ ซ่ึงให้ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกันไป และตอนน้ีมี

หลากหลายผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีจะให้เลือกลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัหน่ึงเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถเลือกลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถช่วยลดความเส่ียงได ้

  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงซ่ึงความเส่ียงก็ยอ่มสูงตามไปดว้ย 

โดยผูล้งทุนควรศึกษาหรือควรมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัทรัพยท่ี์ตนเองจะเลือกลงทุนเพ่ือมาช่วยลดความเส่ียงท่ี

จะเกิดข้ึนได ้

  ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจของนกัลงทุน โดยไดท้าํการศึกษาวา่มีปัจจยัอะไรบา้ง

ท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ซ่ึงก็จะทาํใหน้กัลงทุนสามารถรู้เท่าทนัไปพร้อมกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

และตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในงานวจิยั 

 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกองคก์รและปัจจยัภายในองคก์ร ท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคาร 

ขอบเขตการวจิยั 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมการหมวดการธนาคารโดย

เก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาในระหว่างเดือน มกราคม 2543 ถึง ธนัวาคม 2557 

รวมระยะเวลา 60 ไตรมาส 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักลงทุนสามารถใช้ผลการศึกษาประกอบการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจการ

ธนาคารให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดี โดยใช้ปัจจยัภายนอกองค์กรและปัจจยัภายในองค์กรมาวิเคราะห์และใชใ้นการ

ตดัสินใจในการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินหมวดการธนาคาร ผูวิ้จยั

ไดท้าํการรวบรวมทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงิน 

 “สาํหรับงานวิจยัน้ีไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

การเงินในรูปต่างๆ เพ่ือประเมินฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุนหรือโครงสร้างทาง

การเงิน ความสามารถในการทาํกาํไร ความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชาํระหน้ีระยะสั้น และระยะยาว” (ดวง

รัตน ์เกียรต์ิหิรัญเลิศ, 2551: 10 อา้งอิงถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2542: 127-132) 
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ประโยชนใ์นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชยท่ี์เห็นไดช้ดัคือ 

 1. เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีตเพ่ือมาแกไ้ข และแนวทางในการพฒันาธุรกิจ 

 2.ใชศึ้กษาการเปรียบเทียบธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัในดา้นนโยบายการปล่อยสินเช่ือและดา้น

การลงทุน 

ซ่ึงอตัราส่วนท่ีใชน้ั้นประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 

 1. อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Ratios) เป็นอตัราส่วนใชใ้นการวิเคราะห์สภาพคล่อง แสดง

ความสามารถในหารชาํระภาระผกูพนัโดยมีรายการท่ีสาํคญัคือ เงินฝากท่ีลูกคา้นาํมาฝากท่ีธนาคาร และนาํเงิน

ลงทุนดงักล่าวไปปล่อยสินเช่ือหรือรายการเงินใหกู้ย้ืม มากนอ้ยเพียงใด 

 2. อตัราส่วนดา้นคุณภาพสินเช่ือ (Loan Asset Quality Ratios) ในการปล่อยสินเช่ือนั้นเป็นแหล่งท่ีมาของ

รายไดแ้ละการทาํกาํไรหลกัของธนาคารเป็นสาํคญัและในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจในการบริหารงาน 

 3. อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Activity Ratio) เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการ

บริหารวา่สามารถ ควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้หรือไม่ 

 4. อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความเส่ียงจากการกูย้ืม (Leverage Ratios) อตัราส่วนน้ีสามารถวดัความแขง็แกร่ง

ทางการเงินและความสามารถในการบริหารการเงิน และถา้พิจารณาจากงบดุลแลว้จะเห็นไดว้่า หน่วยธุรกิจท่ีมีส่วน

ของผูถื้อหุน้มากกวา่หน้ีสิน ยอ่มมีฐานะทางการเงินดีกวา่หน่วยธุรกิจท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตํ่ากวา่กวา่หน้ีสิน 

 5. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีมีความสาํคญัเป็น

อยา่งยิ่ง เพราะอตัราส่วนน้ีใชว้ดัความสามารถของกิจการในการหากาํไรท่ีไดม้าจากสินทรัพย ์และส่วนของผูถื้อหุน้ 

หรืออีกหน่ึงทางคือเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธนาคารท่ีเกิดมาจากนโยบายและในเร่ือง

การตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยทัว่ไปมีอตัราส่วนหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 อตัราส่วนน้ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนั้นมาจากการดาํเนินการของกิจการเป็น

อตัราส่วนเท่าไร โดยท่ีเงินลงทุนนั้นมาจากส่งนของผูถื้อหุน้ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินต่อหุน้ (สิริวรรณ โฉม

จาํรูญ, 2551: 47) 

 1. กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS): กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้สามญั อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตของ

บริษทั โดยท่ีนกัลงทุนส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจในอตัราส่วนน้ีและคาดหวงัใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 2. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (DPS): เงินปันผลจ่ายหุน้สามญั / จาํนวนหุน้สามญั อตัราส่วนน้ีจะแสดงให้

เห็นถึงการจดัสรรกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั และประกาศจ่ายในปีนั้นๆ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นตอ้งมา

จากความเห็นชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 3. อตัราส่วนกาํไรต่อราคาตลาด (P/E): ราคาตลาดหุน้สามญั / กาํไรต่อหุน้สามญั เป็นการเปรียบเทียบของ

ราคาต่อกาํไรวา่มีค่าเท่าไร โดยปกติบริษทัท่ีมีกาํไรต่อหุน้สูงก็จะส่งผลใหร้าคาสูงดว้ยเช่นกนั และถา้อตัราการเพ่ิม

ของราคาสูงอตัราการเพ่ิมของกาํไร กส่็งผลให ้P/E สูงไปดว้ย ซ่ึงนกัลงทุนควรพิจารณาในเร่ืองของ ความเส่ียง

ต่างๆ ในการลงทุนและแนวโนม้ของธุรกิจหรือบริษทัควบคู่กนัไปดว้ย 

 4. อตัราส่วนมูลค่าหุน้ตามบญัชี (P/B): ราคาตลาดต่อหุน้ / ราคาตามบญัชีต่อหุน้ บ่งบอกถึงว่าราคาใน

ตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง นั้นมีค่าท่ีสูงไปหรือไม่และช่วยในเร่ืองของการตดัสินใจใหก้บันกัลงทุน 
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2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

 เกศินี ยงสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีผล

ต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ อตัราเงินเฟ้อ และ อตัรา

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีความสมัพนัธ์กบัหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ยา่มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไปในทิศทางเดียวกนั 

 สุวฒัน์ จรดล 2552 เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ผลท่ีไดคื้อ อตัรากาํไรสุทธิ มีความสมัพนัธ์กนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ 

 ธชัวนิ โอจรัสพร (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินหลกักบัราคาหุน้สามญั

ในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงผลการศึกษาพบวา่มี 2 อตัราส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการ

เปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คืออตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราส่วน

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)มีทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญั 

 สุภาวะดี รอดอ่อน (2550) เร่ืองหาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาตลาดหลกัทรัพยก์บัอตัราส่วนทางการเงินกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์วา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของมีความสมัพนัธ์กนักบัราคาตลาด

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภณัฑ ์4 หลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

 

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. วธีิการศึกษา 

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ 

2. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

3. อตัราเงินเฟ้อ 

4. ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. อตัรากาํไร 

6.  อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ 

7. กาํไรสุทธิต่อหุน้ 

8. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้  

9. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

10. อตัราส่วนราคาต่อกาํไร  

11. อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี  

12. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

13. อตัราส่วนใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก  

14. อตัราส่วนใหสิ้นเช่ือต่อสินทรัพยร์วม  

15. อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินให ้

16. อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

ตวัแปรต้นท่ีจะศึกษา (ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

ขนาดใหญ่ในจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

 

ตัวแปรตามทีจ่ะศึกษา 

 (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
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     ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัภายนอกองคก์รและภายในองคก์รท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรม

การเงินหมวดการธนาคาร โดยทาํการใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต มาเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแสดงรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ระหวา่งเดือนมกราคม 2543 ถึง 

ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 60 ไตรมาส ซ่ึงมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 16 ตวัแปร 

 

แสดงขัน้ตอนและค่าทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ขั้นท่ี รายละเอียด รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1 ตรวจสอบค่าสถิติเชิงพรรณนา - ตรวจสอบดูค่าสถิติเบ้ืองตน้ เช่น ค่ากลาง, ค่าความเบ,้ ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2 ตรวจสอบค่าสถิติเชิงอนุมาน 

- ตรวจสอบค่าความผนัผวนของขอ้มูล (Unit Root) 

 

- ตรวจสอบทิศทางของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

 

- ตรวจสอบค่าความผนัผวนของตวัแปรตน้ไม่เกิน 5%  

(ตวัแปรมีความผนัผวนมากใหต้รวจสอบค่า Cointegration) 

- ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรวา่มีค่าเป็นบวกหรือลบ 

3 คดัเลือกตวัแปรตน้โดยตรวจสอบความสมัพนัธ์กนัเอง

ของตวัแปรตน้  

- คดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่า Correlation อยูใ่นช่วง -0.8 ถึง 0.8 

- คดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่า VIF ไม่เกิน 10 

4 คาํนวณดว้ยสมการถดถอย Multiple Regression นาํตวัแปรทั้ง 2 กลุ่ม คาํนวณดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 

5 การทดสอบความแปรปรวน 

- ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน  

- ค่าความสมัพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน 

-การแกไ้ขสมการหากพบค่าความคลาดเคล่ือน 

- ทดสอบดว้ย Heteroskedasticity Test  และ Auto   

Correlation เพ่ือดูผลการคาํนวณวา่มีค่าความคลาดเคล่ือนเกิน 5% 

หรือไม่ 

- แกไ้ขสมการหากพบวา่มีค่าความคลาดเคล่ือนเกิน 5%    

เม่ือมีค่า Heteroskedasticity แกไ้ขดว้ย White 

เม่ือมีค่า Auto Correlation แกไ้ขดว้ย Hac (Newey West) 

6 สร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม และสรุปผลการศึกษา 

 

- ส ร้ า งสมกา ร เส้นตรง  โดยพิจา รณา เฉพา ะตัวแป ร ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ 95% โดยนาํผลท่ี

ได้จากการคํานวณทั้ ง Coefficient, Standard Error,  มาเขียน

สมการทั้ง 2 เสน้และสรุปผลการศึกษา 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

   จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์กร

ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคาร โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะแสดงผล

ของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 

 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 

 

ตารางที่ 4.1: สถิติเชิงพรรณนา สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

  Bay BBL Kbank KTB SCB 

Mean 19.0975 113.3708 86.3233 12.6956 79.07083 

Median 17.75 108.5 66.125 11.225 66.25 

Maximum 48.75 227 235 25 182 

Minimum 4.5 22 14.5 3.8 15 

Std. Dev. 11.2131 54.7706 60.324 4.7444 50.7529 

Skewness 0.7355 0.1552 0.9086 0.6888 0.7227 

Kurtosis 2.8941 2.1072 2.7493 2.8539 2.3692 

jarque-bera 5.4388 2.2334 8.4142 4.7978 6.2178 

Probability 0.0659 0.3273 0.0148** 0.0908 0.0446** 

 

ขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1 : สถิติเชิงพรรณนา สามารถบรรยายราคาปิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการ

ธนาคารและทดสอบสมมติฐานวา่มีการแจกแจงปกติ (Normality) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

 Hจ : ราคาปิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคารมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) 

 H1 : ราคาปิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคารมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (Non- 

normality) 

 ผลการทดสอบพบว่า ราคาปิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคาร ค่าสถิติทั้งหมดสามารถ

สรุปไดว้่าราคาปิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดการธนาคารมีการแจกแจงแบบปกติไดแ้ก่ BAY BBL และ 

KTB หลกัทรัพยท่ี์มีการแจกแจงแบบไม่ปกติไดแ้ก่ KBank และ SCB 

 

 ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 

 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชเ้คร่ืองมือ “การวิเคราะห์ ถดถอย

เ ชิ งพหุด้วย วิ ธีกํา ลังส อ งน้อย ท่ี สุด” (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Square) ของแต่ ล ะ

หลกัทรัพย ์จะสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
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บริษทั ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) 

 

Ln_bay = -0.6010 +0.5719R_SET +1.3755CC + 5.7825**INF – 0.7933L/D + 4.5522**L/TA -1.2788***ADA/L 

– 0.0351NE/TR + 0.8456NPM + 74.7361***ROA - 8.5766**ROE  + 0.0101***P/E + 0.1542P/BV – 0.1111EPS 

+ U 

 โดยอตัราเงินเฟ้อ, สินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม, อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย,์ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร

ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BAY โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัแต่อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ และอตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BAY อยา่งมี

นยัสําคญั โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั และ R_SET, CC, L/D, NE/TR, NPM, P/BV และ EPS 

ไม่ส่งผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์BAY 

 

บริษทั ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) (BBL) 

Ln_BBL = 4.9862 +0.5988***R_SET +0.0284CC + 2.0751**INF – 0.01691ADA/L + 0.0397NE/TR - 0.0857D/E 

– 0.0156**NPM + 0.1670ROA – 0.0174ROE -0.1461**DPS – 0.0101P/E + 0.1912P/BV + 0.3225***EPS+ U 

 โดย อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, อตัราเงินเฟ้อ และ กาํไรสุทธิต่อหุน้ส่งผล

ต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BBL โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัแต่อตัรากาํไรสุทธิ, อตัราเงินปันผล

จ่ายต่อหุ้นส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์BBL มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน และ CC, 

ADA/L, NE/TR, D/E, ROA , ROE P/E และ P/BV ไม่ส่งผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์BBL 

 

บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KBank) 

Ln_Kbank = 7.4554 +0.4625R_SET +0.9652CC + 1.1741INF –1.4136L/D – 0.8069L/TA -30.1105***ADA/L + 

0.0252NE/TR – 0.0596D/E – 1.9067***NPM + 5.2463ROA + 0.5862ROE – 0.2724***DPS + 0.0286P/E – 

0.1485P/BV + 0.1885***EPS + U 

 โดย กาํไรสุทธิต่อหุ้น ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์KBANK โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนัแต่อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ, อตัรากาํไรสุทธิ, อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ส่งผลต่อ

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์KBANK มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั และ R_SET, CC, INF, L/D, 

L/TA, NE/TR, D/E, ROA , ROE P/E และ P/BV ไม่ส่งผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์KBANK 

 

บริษทั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB) 

Ln_KTB = 4.7277 + 0.3506R_SET +0.4688CC – 0.5808INF +1.2434**L/D – 3.0215***L/TA + 1.4717ADA/L + 

0.0137NE/TR – 0.1132***D/E – 23.8807ROA + 3.9834***ROE – 0.1594***DPS – 0.0275***P/E + 

0.3533***P/BV + 0.2288EPS + U 
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 โดย อตัราส่วนให้สินเช่ือต่อเงินฝาก, อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี

ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์KTB โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัแต่อตัราส่วนให้สินเช่ือต่อ

สินทรัพยร์วม, อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้, อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย,์ อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้, 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์KTB มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

และ R_SET, CC, INF, ADA/L, NE/TR และ EPS ไม่ส่งผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์KTB 

 

บริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (SCB) 

Ln_SCB = 6.9408 + 0.8451R_SET + 3.9214***INF +1.2769L/D – 2.9419L/TA - 18.9830***ADA/L + 

0.0355NE/TR – 0.0266D/E – 0.0880NPM – 103.0698***ROA + 10.6433***ROE – 0.0013DPS – 0.0104P/E + 

0.0704EPS + U 

 โดย อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, อตัราเงินเฟ้อ, อตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถื้อส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์SCB โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัแต่อตัราส่วนค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ, อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยส่์งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์SCB มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั และ L/D, L/TA, NE/TR, D/E, NPM, DPS, P/E และ EPS ไม่ส่งผลต่อ

ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SCB 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BAY, KTB และ 

SCB อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงอตัราส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีวดัความเปล่ียนแปลงของความมัง่คั่งของบริษทั และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ธชัวิน โอจรัสพร (2551)  

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) สามารถอธิบายไดถึ้งความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะบริหารสินทรัพย์

เพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ในรูปแบบของกาํไรไดดี้เพียงใด และอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BAY, KTB 

และ SCB อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ พรพิมล ป้ันบาํรุงกิจ (2553) 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BBL และ 

SCB ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เพราะดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตวัช้ีวดั

ระดบัเศรษฐกิจได ้ดงันั้นเม่ือเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงกจ็ะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป

พร้อมกบัเศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั 

อตัราส่วนราคาต่อกาํไร (P/E) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์BAY และ KTB อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ สุวฒัน ์จรดล (2552) 

อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี (P/BV) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์KTB อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัแนวโนม้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึนกบัการลงทุน 

ดงันั้นนกัลงทุนส่วนใหญ่จึงใหค้วามสาํคญักบัอตัราส่วนน้ีเพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดและทฤษฏีของ วนัวิสาข ์นนทปั์ญญา (2553) 
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อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BBL และ KTB อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากอตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน หรือลดลงนั้นส่งผลกระทบต่อบริษทั ส่งผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงตามผลประกอบการไดเ้ช่นกนั ซ่ึงนกัลงทุนควรใหค้วามสําคญักบัอตัราส่วนน้ีเพ่ือใชใ้นการประกอบการ

ตดัสินการลงทุน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งของ สุวฒัน ์จรดล (2552) 

อตัราส่วนให้สินเช่ือต่อเงินฝาก (L/D) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์KTB อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนท่ีวดัสภาพคล่องของธนาคารว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ 

ดวงรัตน ์เกียรต์ิหิรัญเลิศ 2551 อา้งอิงถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์2542  

อตัราส่วนใหสิ้นเช่ือต่อสินทรัพยร์วม (L/TA) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BAY และ KTB อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนท่ีบ่งบอกถึงการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยู่นั้น ไปใชใ้นการลงทุนในส่วนของ

การปล่อยสินเช่ือไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ ดวงรัตน์ เกียรต์ิหิรัญเลิศ 2551 อา้งอิงถึง

ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์2542  

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BAY BBL และ SCB อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ เกศินี ยงสวสัด์ิ 2553 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BAY BBL และ SCB อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติเน่ืองจาก กาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นมีผลต่อมูลค่าของกิจการ ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนหรือลดลง

ตามผลประกอบการดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ ธชัวิน โอจรัสพร 2551  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์KTB อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เน่ืองจากสัดส่วนน้ีบ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนว่ามาจากส่วนของผูถื้อหุน้ หรือมาจากแหล่งเงินกูท้ั้ ง

ท่ีมาจาก เงินฝากธนาคารหรือเงินกู ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ สุภาวะดี รอดอ่อน 2550  

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ (ADA/L) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BAY 

Kbank และ SCB อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ อธิบายไดถึ้งการตั้งสาํรองค่าเผื่อไวต้ามความเหมาะสมกบัปริมาณการ

ปล่อยสินเช่ือหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ ดวงรัตน์ เกียรต์ิหิรัญเลิศ 2551 อา้งอิงถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

2542  

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (DPS) สามารถอธิบายอตัราผลตอแทนของหลกัทรัพย ์BBL Kbank และ KTB อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ ดวงรัตน ์เกียรต์ิหิรัญเลิศ 2551 อา้งอิงถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์2542 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัภายใน และภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มการธนาคาร ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราส่วนอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรา

ผลตอบแทนของสินทรัพย ์อตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํไรสุทธิต่อหุน้ อตัรากาํไร

สุทธิ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราเงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ อตัราส่วนใหสิ้นเช่ือต่อเงิน อตัราส่วนใหสิ้นเช่ือต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินให้

สินเช่ือ และอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม โดยตวัแปรดงักล่าวจะช่วยใหน้กัลงทุนสามารถ

นาํไปประกอบการตดัสินใจในดา้นการลงทุน หรือเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองของการผนัผวนของราคา 
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ผลกระทบจากการลงนามความตกลงด้านการลงทุน 

ต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

The impact of ASEAN Comprehensive Investment Agreement on intra-FDI 

เนตรฤทยั  ไชยวรรณ์1 

     Nedruethai  Chaiwan 

 

บทคัดยอ 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบจากการลงนามความตกลงดา้นการลงทุนต่อการลงทุน

ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ 

ไดแ้ก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทขอ้มูล

ภาคตดัขวางตามเวลา (Panel data) ตั้งแต่ปี 1998 – 2014 โดยใชเ้ทคนิคการประมาณขอ้มูลในรูปแบบ Fixed-Effects 

Model และ dummy variables test ในการประมาณค่า และใช้วิธี Driscoll and Kraay standard errors ในการแก้ไข

ปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนในแบบจาํลอง

มีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) ผลการศึกษา พบวา่ การลงนามความตกลงดา้นการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

5 ประเทศ มีผลต่อปริมาณ FDI ของ Intra-ASEAN สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริง (Real GDP) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) และอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (Real Exchange Rate) 

 

คาํสาํคัญ: การลงนามความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน, การลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

Abstract 

 This study examines the impact of ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) on intra-

Foreign Direct Investment (FDI) and the factors affecting intra-FDI of ASEAN 5 including: Singapore, Malaysia, 

Thailand, Indonesia and Philippines. By using a constructed panel data from 1998 to 2014, this study apply the 

fixed effect model estimation and use the method of Driscoll and Kraay standard errors to solve the Autocorrelation 

and Heteroscadasticity. The results show that the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) has an 

impact on FDI of ASEAN-5 and there are three main factors affecting intra-FDI of ASEAN-5 including: Real-

GDP, Inflation and Real Exchange Rate. 
 

Keyword:  ASEAN Comprehensive Investment Agreement, intra-FDI of ASEAN 
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1. บทนํา 

อาเซียนไดท้บทวนกรอบความตกลงการจดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area : AIA) ท่ีได้

ลงนามในปี 1998 ให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบว่าดว้ยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement: ACIA) ในปี 2009 ท่ีมีขอบเขตกวา้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการ

ลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกอาเซียน รวมถึงมีบรรยากาศการลงทุนเสรีและโปร่งใส ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงให้

ทนัสมยั ครอบคลุม และทดัเทียมกบักฎเกณฑก์ารลงทุนในระดบัสากลเขา้ไวด้ว้ยกนั สาํหรับสถานการณ์การลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศของอาเซียน พบว่า ตั้งแต่ปี 2000 - 2014  ปริมาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใน

อาเซียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งการลงทุนจากภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Intra-ASEAN) และจาก

ภายนอกอาเซียน (Extra-ASEAN) โดยเฉพาะในปี 2012-2014 อาเซียนลงทุนในภูมิภาคตนเอง (Intra-ASEAN) โดย

เฉล่ีย มีสดัส่วนสูงกวา่ปริมาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจากภายนอกอาเซียน (Extra-ASEAN) และประเทศ

สมาชิกหลกัท่ีมีปริมาณการลงทุนจากประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนสูงท่ีสุด (Intra-ASEAN) คือ กลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน-5 ไดแ้ก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

จากสถานการณ์ท่ีปริมาณการลงทุนภายในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมีความน่าสนใจใน

การศึกษาผลกระทบจากการลงนามความตกลงดา้นการลงทุนต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือ

จะทาํให้ทราบว่าปริมาณการลงทุนภายในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเป็นผลมาจากการลงนามดงักล่าว

หรือไม่ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์แนวโนม้ถึงการบรรลุวตัถุประสงคข์องการลงนามร่วมกนัของประเทศสมาชิกอาเซียน

ในการดึงดูดการลงทุนภายในภูมิภาค และยงัมีความจาํเป็นตอ้งทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง

ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เน่ืองจากมี

ความสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกาํลงัชะลอตวัในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ท่ี

พ่ึงพาภาคต่างประเทศเป็นสาํคญั 

ท่ีผ่านมามีงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ สาํหรับในส่วนของการศึกษาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ

ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เช่น งานศึกษาของ Bende-Nabende (1999) ทําการศึกษาว่า APTA (ASEAN 

Preferential Trading Arrangement) มีผลต่อการดึงดูด FDI ในอาเซียนหรือไม่ ในช่วงปี 1970 – 1995 พบวา่ การจดัตั้ง 

APTA เร่ิมมีผลกระทบต่อประเทศสมาชิกตั้งแต่ปีแรก แต่จะมีผลกระทบมากเม่ือเวลาผา่นไป 3 - 4 ปี โดยผลกระทบท่ี

แต่ละประเทศไดรั้บนั้นแตกต่างกนัไป โดยประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาท่ีสูงกวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจมากกวา่ประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาท่ีตํ่ากวา่  

ส่วนการศึกษาของ นฐัยา ยวงใย (1999) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน 

(AFTA) ต่อปริมาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอาเซียน ในช่วงปี 1972 – 1996 พบว่า การจดัตั้ง AFTA 

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากญ่ีปุ่นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดา้นการลงทุนจากสหรัฐฯ ไม่มีผลกระทบต่อ
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ปริมาณการลงทุนในอาเซียน สาํหรับการลงทุนจากฮ่องกงมีผลกระทบต่อปริมาณการลงทุนในไทยและสิงคโปร์ ซ่ึง

ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการลงทุนในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย  

นอกจากนั้น งานศึกษาของ อญัชลี รัตนง์ามลกัษณ์ (2002)  ท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในอาเซียนท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศ ในปี 1975-2000 พบวา่ เม่ือมีการจดัตั้ง AFTA ประเทศ

สมาชิกแต่ละประเทศไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ประเทศมาเลเซียและไทยไดรั้บปริมาณ FDI มากข้ึน 

ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซีย ไดรั้บปริมาณ FDI ลดลง ส่วนในกรณีของประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบจากการจดัตั้ง AFTA ท่ีชดัเจน    

สาํหรับงานศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เช่น 

งานศึกษาของ ศุภศิว ์สุวรรณเกษร (2013) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ของประเทศในอาเซียน พบวา่ ประเทศบรูไนมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ มูลค่าการ

ส่งออก และมูลค่าการสะสมทุนภายในประเทศ ประเทศกมัพูชา ไดแ้ก่ มูลค่าการสะสมทุนภายในประเทศ ประเทศ

อินโดนีเซีย ไดแ้ก่ มูลค่าการสะสมทุนภายในประเทศ และอตัราแลกเปล่ียน ประเทศลาว ไดแ้ก่ มูลค่าเพ่ิมของสินคา้

ประเภทอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย ไดแ้ก่ มูลค่าการสะสมทุนภายในประเทศ ประเทศพม่า ไดแ้ก่ ปริมาณเงิน

ในความหมายกวา้ง และอัตราแลกเปล่ียน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ มูลค่าการส่งออก และการสะสมทุน

ภายในประเทศ ประเทศสิงคโปร์ ไดแ้ก่ มูลค่าเพ่ิมของสินคา้ประเภทอุตสาหกรรม และมูลค่าการนาํเขา้ ประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ จาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นวยัแรงงาน ประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ มูลค่า

การนาํเขา้ มูลค่าการส่งออก การบริโภคภาคเอกชน และจาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นวยัแรงงาน  

ส่วนการศึกษาของ Xaypanya, et al. (2015) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (กมัพูชา ลาว และเวียดนาม) และกลุ่มประเทศอาเซียน 5 (อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์) พบว่า สาํหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรง

จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ จาํนวนคู่สาย โทรศพัท ์และระดบัการเปิดประเทศ สาํหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 

5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ และจาํนวนคู่

สายโทรศพัท ์       

 

2. วตัถุประสงค์ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่า การลงนามความตกลงดา้นการลงทุนมีผลต่อการลงทุนภายใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือไม่ รวมทั้ง ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

3. วธีิการศึกษา 

     3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  

      ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีเป็นขอ้มูลภาคตดัขวางตามเวลา 

(Panel data) ประกอบดว้ย ขอ้มูลอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี 1998-2014 ไดแ้ก่ ปริมาณการลงทุนภายในกลุ่มประเทศ



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4 2121 

 

อาเซียน (Intra-ASEAN FDI) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) อตัราการเจริญเติบโตของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Growth Rate of Real GDP) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) อตัราแลกเปล่ียน

ท่ีแท้จริง (Real Exchange Rate) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) และระดับการเปิดประเทศ 

(Openness) ของประเทศสมาชิกอาเซียน จาํนวน 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก The World Bank indicators 

 

      3.2 แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

       3.2.1 การทดสอบ structural change ของผลการลงนามความตกลงดา้นการลงทุนต่อการลงทุนภายใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดว้ยวิธี dummy variables test 

           itFDI    =  

0 1 2 3 4 5 6it it it it it itRGDP GRGDP INFLA EXR INFRA OPENβ +β +β +β +β +β +β +  

                                

1 2 3 4* * *t it t it t it t i itDM RGDP DM GRGDP DM OPEN DM a uα α α α+ + + + +  

       3.2.2 การทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

         itFDI    =  

0 1 2 3 4 5 6it it it it it itRGDP GRGDP INFLA EXR INFRA OPENβ +β +β +β +β +β +β +  

                        i ita u+  

โดยท่ี  

FDI  = ปริมาณการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Intra-ASEAN 

FDI) 

RGDP  = ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) 

GRGDP  = อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง 

     (Growth Rate of Real GDP) 

INFLA  = อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 

EXR  = อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (Real Exchange Rate) 

INFRA  = โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) 

OPEN  = ระดบัการเปิดประเทศ (Openness) 

DM  = ตวัแปรหุ่น (dummy variable) ท่ีแทนผลจากการจดัตั้ง ACIA  

โดยใหแ้ทนค่าดว้ย 1 ในช่วงเวลาหลงัการลงนาม ACIA (2009-2014) 

และ 
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แทนดว้ย 0 ในช่วงเวลาก่อนการลงนาม ACIA (1998-2008) 

  jβ   = ค่าพารามิเตอร์ (j = 0, 1, 2, 3, …)  

  1α   = differential intercept coefficient 

  2α , 3α , 4α      = differential slope coefficient 

  ia   = Unobserved variables 

 u  = ค่าความคลาดเคล่ือน (error term) 

i   = ประเทศสมาชิกอาเซียน (อาเซียน-5) ไดแ้ก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 

   อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

 t  = ปีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

โดย RGDP, GRGDP และ OPEN เป็นตวัประมาณผลท่ีเกิดจากการลงนามความตกลงดา้นการลงทุนอาเซียน 

(ACIA) 

3.3 ข้ันตอนและวธีิการศึกษา 

      3.3.1 การทดสอบ Panel Model  

               เป็นการคาดประมาณสมการโดยวิธี Hausman’s Specification Test เพ่ือเปรียบเทียบว่าควร

เลือกใชก้ารประมาณค่าแบบ Fixed Effects หรือ Random Effects ซ่ึงเป็นการทดสอบค่า β  ท่ีไดจ้ากการประมาณค่า

ดว้ยวิธีทั้งสอง ถา้ผลการทดสอบ Hausman’s Specification Test พบว่า ค่า β  ไม่มีความแตกต่างกนั จึงควรใชก้าร

ประมาณค่าแบบ Random Effects แต่ถา้ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า β  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึง

ควรใชก้ารประมาณค่าแบบ Fixed Effects จะเหมาะสมมากกวา่ 

      3.3.2 การทดสอบปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

               เป็นปัญหาท่ีเ ก่ียวข้องกับตัวคลาดเคล่ือน (error/residuals: ε ) เกิดข้ึนเน่ืองจากการท่ีตัว

คลาดเคล่ือนมีสหสัมพนัธ์ระหว่างกนั หรือตวัคลาดเคล่ือนมีการกระจายท่ีไม่เป็นอิสระแก่กนั จะทาํใหต้วัประมาณ

ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยยงัคงมีคุณสมบติั Unbiased แต่จะสูญเสียคุณสมบติั Efficiency ทาํให้การใชวิ้ธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยขาดคุณสมบติั 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimators) ย่อมส่งผลทําให้สมการถดถอยมีปัญหาความคลาดเคล่ือนในการ

พยากรณ์สูง ซ่ึงการทดสอบปัญหา Autocorrelation สามารถทดสอบโดยวิธี Wooldridge’s test 

      3.3.3 การทดสอบปัญหาความแปรปรวนของตัวคลาดเค ล่ือนในแบบจําลองมีค่าไ ม่คง ท่ี  

(Heteroscedasticity) 

               เป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับตัวคลาดเคล่ือน (error/residuals: ε ) โดยความแปรปรวนของตัว

คลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากสมการประมาณค่ามีค่าไม่คงท่ี ซ่ึงผิดขอ้สมมติพ้ืนฐานของวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Square: OLS) จะทาํใหต้วัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยยงัคงมีคุณสมบติั Unbiased และ Consistency 

แต่จะสูญเสียคุณสมบติั Efficiency นอกจากน้ีการใชวิ้ธีการ OLS ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย 
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จะให้ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยขาดความน่าเช่ือถือไปดว้ย ซ่ึงการทดสอบ

ปัญหา Heteroscedasticity สามารถทดสอบโดยวิธี Breusch-Pagan test 

    3.3.4 การประมาณค่าแบบจาํลองดว้ยวิธี Driscoll and Kraay estimator 

             โดยทั่วไป เทคนิคการประมาณความแปรปรวนของเมทริกซ์มักให้ค่าการประมาณความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard errors) ท่ีมีความเอนเอียงและผิดพลาด ดงันั้น Driscoll and Kraay estimator  จะ

ช่วยแกไ้ขปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน

ในแบบจาํลองมีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) ในคราวเดียว ซ่ึงเหมาะสมสําหรับแบบจาํลองท่ีขอ้มูลเป็นขอ้มูล

ภาคตัดขวางตามเวลา (Panel data) ใช้การประมาณค่าแบบจาํลองด้วยวิธี Fixed Effect regression (within) และ

ตวัอย่างมีขนาดใหญ่ โดยวิธีประมาณค่าดว้ย Driscoll and Kraay estimator จะช่วยลดขอ้บกพร่องของการประมาณ

ค่าความแปรปรวนของเมทริกซ์ และทาํใหก้ารประมาณแบบจาํลองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ผลการทดสอบ structural change 

       จากการทดสอบ Hausman’s Specification Test พบวา่ แบบจาํลองเหมาะสมท่ีจะทาํการประมาณดว้ย

วิธี Fixed-Effect regression และยังพบว่า แบบจําลองดังกล่าวเกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเค ล่ือน 

(Autocorrelation) และปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนในแบบจาํลองมีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดท้าํการประมาณค่าสมการใหม่ดว้ยวิธี Driscoll and Kraay estimator ซ่ึงไดผ้ลการ

ประมาณค่าดงัแสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการคาดประมาณแบบจาํลองการทดสอบ structural change หลงัจากการแกปั้ญหา Autocorrelation 

และ  

 Heteroscedasticity 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม = FDI 

Coefficient t-statistic 

Constant -13584.35 -2.20** 

RGDP 120.9057    4.18*** 

GRGDP 272.8552 1.10 

INFLA 275.3215    2.74** 

EXR -3.334257   -2.25** 

INFRA -69.01576   -2.30** 

OPEN -20.08144 -0.59 
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ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม = FDI 

Coefficient t-statistic 

DM -10790.61     -3.93*** 

RGDP*DM -1.928409 -0.19 

GRGDP*DM -186.6577 -0.36 

OPEN*DM 93.84489         3.27*** 

 R-squared = 0.6756                             F-statistic = 131.05 

                                            Prob (F-Statistics) = 0.0000 

ที่มา: จากผลการประมาณค่าโดยผูศึ้กษา 

หมายเหตุ: ***, ** แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และ 95 ตามลาํดบั 

 ผลการประมาณค่าสมการจากค่าสมัประสิทธ์ิ พบวา่ ตวัแปร DM ซ่ึงเป็น differential intercept coefficient 

และตวัแปร OPEN*DM ซ่ึงเป็น differential slope coefficient มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่เกิด structural change นัน่คือ การลงนาม ACIA ของประเทศสมาชิกอาเซียน-5 มี

ผลต่อปริมาณ FDI ของ Intra-ASEAN 

 

 4.2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ 

       จากการทดสอบ Hausman’s Specification Test พบวา่ แบบจาํลองเหมาะสมท่ีจะทาํการประมาณดว้ย

วิธี Fixed-Effect regression และยังพบว่า แบบจําลองดังกล่าวเกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเค ล่ือน 

(Autocorrelation) และปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนในแบบจาํลองมีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดท้าํการประมาณค่าสมการใหม่ดว้ยวิธี Driscoll and Kraay estimator ซ่ึงไดผ้ลการ

ประมาณค่าดงัแสดงตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแบบจาํลองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณ FDI ของ Intra-ASEAN หลงัจากการแกปั้ญหา  

 Autocorrelation และ Heteroscedasticity 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม = FDI 

Coefficient t-statistic 

Constant -5155.688 -0.66 

RGDP 91.54819     5.33*** 

GRGDP 192.2352  0.69 

INFLA 323.5728    2.80** 
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ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม = FDI 

Coefficient t-statistic 

EXR -4.318958   -2.29** 

INFRA -3.043191 -0.11 

OPEN -31.35684 -0.59 

 R-squared = 0.4229                             F-statistic = 94.03  

                                            Prob (F-Statistics) = 0.0000 

ที่มา: จากผลการประมาณค่าโดยผูศึ้กษา 

หมายเหตุ: ***, ** แสดงนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และ 95 ตามลาํดบั 

 ผลการประมาณค่า พบวา่ ค่า  R-squared เท่ากบั 0.4229 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระสามารถใชอ้ธิบายปริมาณ 

FDI ของ Intra-ASEAN ไดร้้อยละ 42.29 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 สําหรับผลการ

ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ พบวา่ ตวัแปร RGDP มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ส่วนตวัแปร INFLA และ EXR มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

      การศึกษาถึงผลการลงนามความตกลงดา้นการลงทุนต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

พบว่า การลงนาม ACIA ของประเทศสมาชิกอาเซียน-5 มีผลต่อปริมาณ FDI ของ Intra-ASEAN โดยปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) และอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (Real Exchange Rate) มีผล เพราะเม่ือมีการลงนามความตก

ลงดา้นการลงทุนร่วมกนัของประเทศสมาชิกอาเซียน-5 ทาํให้อุปสรรคการคา้ระหว่างกนัถูกขจดัออกไป ทาํให้

ขนาดตลาดใหญ่ข้ึน เป็นผลใหน้กัลงทุนจากประเทศต่างๆ ของอาเซียนสามารถขยายการผลิตจนเกิดการประหยดั

ต่อขนาด (economy of scale) ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตตํ่าลง ซ่ึงเป็นการดึงดูดใหมี้การลงทุนภายในอาเซียนเพ่ิมข้ึน  

 สําหรับกรณีท่ีเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บลงทุนสูงและทาํให้ปริมาณการลงทุนเพ่ิมข้ึน อาจเกิดจากสาเหตุ 

เช่น ขณะนั้นประเทศของผูล้งทุนกาํลงัประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ ขนาดตลาดท่ีจาํกดัหรือมีแนวโนม้อ่ิมตวั การ

ขาดแคลนปัจจยัการผลิต ราคาปัจจยัการผลิตท่ีสูงข้ึน และการแข่งขนัท่ีรุนแรงในประเทศ เป็นตน้ ทาํใหน้กัลงทุน

ตดัสินใจเคล่ือนยา้ยทุนเพ่ือไปลงทุนในประเทศอ่ืนท่ีเศรษฐกิจดีกว่า หรือใหผ้ลประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ดีกว่า รวมถึง

อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงระดบัหน่ึงเป็นตวับ่งช้ีว่าเศรษฐกิจของผูรั้บลงทุนกาํลงัอยู่ในช่วงเจริญเติบโต เช่นเดียวกบัการท่ี

อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงลดลงและทาํใหป้ริมาณการลงทุนเพ่ิมข้ึนนั้น เกิดจากการท่ีค่าเงินของประเทศผูรั้บทุนเม่ือ

อยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐตํ่าลง หรือเกิดการแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า เศรษฐกิจ

ของผูรั้บลงทุนอยูใ่นช่วงเจริญเติบโตเช่นกนั ดงันั้น จึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหมี้การลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
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 จากการท่ีการลงนาม ACIA มีผลต่อปริมาณ FDI ของ Intra-ASEAN  นั้น ทาํใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความ

จาํเป็นตอ้งพิจารณามาตรการและนโยบายต่างๆ รวมถึงทบทวนขอ้บกพร่องและปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นปัจจยัสําคญั

สาํหรับการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียนใหเ้ขา้สู่ประเทศของตนหรือ

ใหเ้ขา้สู่ภูมิภาคมากยิ่งข้ึน รวมถึงพฒันาความร่วมมือระหว่างกนัในดา้นต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนัของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนสําหรับการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที ่1  

สําหรับสํานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทย 

The Problems and Effects from Thai Standard on Quality Control (TSQC1)  

To SMEs of Audit Firm in Thailand  

สุวทิย ์เตม็สุขยิง่ ดวงกมล ดุจดารา อรพินท ์วงศก่์อ0
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บทคดัย่อ 

 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ในมุมมองของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในสํานกังานขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนผูส้อบ

บญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียว โดยการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ และการเก็บรวบรวบ

ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 372 คน ซ่ึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดยสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ และการถดถอยแบบพหุคูณ ผลลพัธ์ท่ีไดค้าดว่าจะเป็น

แนวทางต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลนาํขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกบั

ระดบั และขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีและดา้นอ่ืนๆต่อไป 

คาํสาํคัญ: มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ, สาํนักงานสอบบัญชี, ขนาดกลางและขนาดเลก็, ผู้สอบบัญชี  
 

Abstract 

 

The objectives of this study were to investigate the problems and effects from Thai Standard on Quality Control 

No.1 (TSQC1) in viewpoint of the auditors SMEs firms, as well as independent and single auditors. Methods were 

literature reviews, related research, articles and questionnaire survey with 372 CPAs, who weren’t SET listed. The 

statistics used analysis composed of Multiple Correlation and Multiple Regression Analysis. The results of the 

study will be guidelines for the Regulators improving TSQC1 to appropriate audit firm. 

Keywords: Thai Standard on Quality Control, Audit Firm, SMEs, Auditor 
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1. บทนํา 

 

     สืบเน่ืองตั้งแต่ประมาณปี 2544 มีบริษทัยกัษใ์หญ่หลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ผูบ้ริหารของบริษทั

ไดก้ระทาํการทุจริต และขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ทั้งน้ีไดมี้ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหล่าน้ีเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย 

โดยบริษทัเหล่าน้ีก็ลม้ละลายและไดปิ้ดกิจการไปในท่ีสุด สังคมในขณะนั้นเกิดความสงสัยจึงมีการตั้งคาํถามต่อ

หน่วยงานกาํกบัดูแลวา่ เหตุใดงบการเงินของบริษทัท่ีลม้ละลาย หรือปิดกิจการเหล่านั้นจึงแทบไม่มีขอ้บ่งช้ี หรือได้

สะทอ้นส่ิงผิดปกติอะไรใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรู้้ก่อน ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นรายงานผูส้อบบญัชีก็แสดงความเห็นแบบไม่

มีเง่ือนไข จึงย่อมส่งผลกระทบต่อความความเช่ือมัน่ในผลงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี จนกระทัง่ปี 2548 

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: IASB) ได้

ร่วมกับสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) มีแนวความคิดว่า 

นอกจากจะควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในแต่ละงานแลว้ ก็ควรมองถึงสาํนกังานสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีท่ีจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพดว้ยเช่นกนั สําหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลวิชาชีพบญัชี ใน

ปัจจุบันก็คือสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 (Thai 

Standards on Quality Control No.1) เร่ือง การควบคุมคุณภาพสาํหรับสาํนกังานท่ีใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบและ

การสอบทานงบการเงินและงานใหค้วามเช่ือมัน่อ่ืนตลอดจนบริการเก่ียวเน่ือง หรือท่ีเรียกสั้นๆวา่ TSQC1 เป็นฉบบั

แรก  ซ่ึงเป็นการควบคุมคุณภาพงานสาํหรับสํานกังานสอบบญัชีทุกแห่งและผูส้อบบญัชีทุกคน เพ่ือใหส้าํนกังาน

สอบบญัชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดบัสํานกังาน ท่ีให้การปฏิบติังานสอบบญัชีมีการกลัน่กรองโดย

ระบบและบุคคลอ่ืน ไดต้รวจคุณภาพงานสอบบญัชีทั้งในระดบัสาํนกังานสอบบญัชีและระดบังานสอบบญัชี และ

ไดส่ื้อสารขอ้บกพร่องท่ีพบใหผู้ส้อบบญัชีทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของบุคคลคนเดียวอีก

ต่อไป โดยมุ่งหวงัให้ผูส้อบบญัชีไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชีของตนให้ดี

ยิ่งข้ึน โดยเร่ิมเผยแพร่ร่างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในปี 2553 และประกาศเป็นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

เม่ือตน้ปี 2554 เพ่ือใหส้าํนกังานสอบบญัชีถือปฏิบติัในปี 2557 เป็นตน้มา  

 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ก็ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ดงักล่าวโดยไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นคุณภาพงานสอบบญัชีข้ึน คือฝ่ายพฒันาและกาํกบัดูแลคุณภาพ

ผูส้อบบญัชี ซ่ึงหน่วยงานน้ีจะมีผูป้ฏิบติังานเต็มเวลา และพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลตอบคาํถามต่างๆเพ่ือช่วยให้ผูส้อบ

บญัชีปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ นอกจากน้ีไดอ้อกคู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 

สําหรับสํานักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือให้สํานักงานสอบบัญชีนําไปใช้ง่ายข้ึน ดังนั้นหลงัจากการ

ประกาศใชม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบบัน้ี จะทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งมีกระบวนการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานมาก

ยิ่งข้ึน และยงักลายเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจในกลุ่มวิชาชีพสอบบญัชีในประเทศไทย เน่ืองจากมาตรฐานฉบบัน้ี

มีผลกระทบกบัการควบคุมคุณภาพในระดบัสาํนกังานบญัชีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังาน และ

ระบบการบริหารงานของสาํนกังานสอบบญัชีมากพอสมควร โดยในทางปฏิบติัยงัมีความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

โดยเฉพาะกบัสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความไม่ชดัเจน และไม่มีคาํตอบ
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ในการประเมินผลลพัธ์จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบงัคบัใชท่ี้ยงัคลุมเครือ ตลอดจนหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลให้

ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซ่ึงถึงแมว้่าฝ่ายพัฒนาและกาํกับดูแลคุณภาพผูส้อบบัญชี จะจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน 

ดาํเนินการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ หรือเผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ก็

ตาม ก็ยงัเป็นเพียงแค่กลุ่มผูส้อบบญัชีส่วนนอ้ย หรือผูส้อบบญัชีในตลาดทุนเท่านั้นท่ีใหค้วามสนใจ และติดตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพดังกล่าว อีกทั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นคุณภาพงานสอบบญัชีท่ีทางสภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภจ์ดัตั้งข้ึนนั้น ก็ยงัขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถในมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพอยู่เป็นจาํนวนมาก จึงเป็นเหตุทาํให้สํานักงานสอบบญัชีท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กละเลยใน

มาตรฐานฉบบัน้ี 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คณะผูวิ้จยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงปัญหา และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ของสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กใน

ประเทศไทย ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นแนวทางต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล โดยเฉพาะสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

นาํขอ้มูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ การศึกษา หรือวางแผน หรือปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพการสอบบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัระดบัและขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

                                ตวัแปรอสิระ                                                                                      ตวัแปรตาม 

     

        รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การปฏบิัตงิานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัที ่1 

• ความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสาํนกังาน (LR) 

Leadership Responsibilities for Quality within the Firm 

•  ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง (RE) 

Relevant Ethical Requirements 

•  การตอบรับและการคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ (AE) 

Acceptance and Continuance of Client Relationships and  specific 

Engagement 

• ทรัพยากรบุคคล (HR) 

Human Resources 

• การปฏิบติังาน (EP) 

Engagement Performance 

• การติดตามผล (MO) 

Monitoring 

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้จาก

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบับที ่1 (PB) 

• ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ

ความสามารถในการปฏิบติัตาม

มาตรฐาน (KL) 

• รายไดจ้ากการบริการกบัตน้ทุน

ท่ีเสียไป (IN) 

•  การช้ีแจงให้เจา้ของกิจการ หรือ

ผู ้ทํ า บั ญ ชี ไ ด้ เ ข้ า ใ จ ถึ ง ก า ร

ปฏิบติังานตามมาตรฐาน (UN) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     การวิจยัเร่ือง ปัญหา และผลกระทบจากการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 สําหรับ

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลาง และขนาดเลก็ในประเทศไทย คณะผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1  แนวคิดการปฏิบัตติามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

 

 การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 นั้นจะช่วยใหส้าํนกังานเกิดความมัน่ใจว่าสาํนกังานและ

บุคลากรจะสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนรายงานท่ีจดัทาํก็จะมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

นอกจากน้ีช่วยเพ่ิมคุณภาพงานสอบบัญชี ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นของผูใ้ช้งบการเงิน หลกัการสําคัญของ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 คือผูส้อบบญัชีตอ้งกาํหนดนโยบาย และวิธีปฏิบติัสาํหรับระบบการควบคุม

คุณภาพซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้นดว้ยกนั คือ (1) ความรับผิดชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสาํนกังาน (2) ขอ้กาํหนดดา้น

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การตอบรับงานและการคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (4) ทรัพยากรบุคคล (5) การ

ปฏิบติังาน และ (6) การติดตามผล 

 วีรณา ติรณะประกิจ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีทาํใหคุ้ณภาพงานสอบบญัชีลดลง 

พบว่าลกัษณะของพฤติกรรมของผูส้อบบญัชีท่ีทาํใหคุ้ณภาพงานสอบบญัชีลดลงท่ีพบจากการวิจยัมีหลายลกัษณะ 

โดยบางลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นเหมือนพฤติกรรมท่ีพบไดจ้ากงานวิจยัในต่างประเทศ 

 จักรพงษ์ รัตนะ (2547) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานสอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าจาํนวนลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการสอบทานงานและ ควบคุมงานตรวจสอบตาม

หลกัการควบคุมงานการตรวจสอบตามหลกัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

อยา่งมีนยัสาํคญั ประเภทของสาํนกังานสอบบญัชีท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความรู้ความชาํนาญดา้นการตรวจสอบบญัชี

ของพนกังานสอบบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนยัสําคญั ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบคุณภาพงานสอบ

บญัชีนัน่คือ ความรู้ ความชาํนาญดา้นการตรวจสอบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชีแต่ละประเภท ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า

สาํนกังานสอบบญัชีขนาดกิจการเจา้ของคนเดียว ไม่ปฏิบติัการตรวจสอบตามขั้นตอนตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไปกาํหนดไว ้เม่ือเปรียบเทียบกบัสาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งรักษามาตรฐาน

การตรวจสอบบญัชีเพ่ือรักษาคุณภาพ 

 ณัชชารีย ์จุรียโ์รจน์ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2555) ไดศึ้กษาปัญหาและผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ สํานักงานสอบบญัชีมาใชใ้นประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการนาํ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานกังานสอบบญัชีมาใชใ้นระดบัภาพรวม 3 อนัดบัแรกคือ ปัญหาดา้นทรัพยากร

บุคคลปัญหาดา้นการติดตามผล และปัญหาดา้นผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัพบว่า สาํนกังานสอบบญัชีขนาด
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ใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการนํามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชีมาใช้ ในขณะท่ีสํานัก

งานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดเลก็ไดรั้บผลกระทบเลก็นอ้ย เน่ืองจากปริมาณงานและตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 นอกจากน้ียงังานวิจยัท่ีพบวา่ ผูส้อบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั

การจดัใหมี้การนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพมาถือปฏิบติั เพ่ือยกระดบัคุณภาพงานสอบบญัชี แต่อยา่งไรก็ตามก็

ยงัมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมภาพดงักล่าวนอ้ยมาก ผูส้อบบญัชีหลายคนยงัขาดความรู้ความ

เขา้ใจในมาตรฐาน และมีเสียงเรียกร้องใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัการ (Training and 

Workshop) ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัมากท่ีจะทาํให้ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ดงักล่าว พบว่า ปัญหาท่ีพบระหว่างการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพไปใชใ้นสาํนกังานคือ (1) ปัญหาเก่ียวกบั

ผูน้าํ หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการนาํไปปฏิบติั ISQC1 เพราะจาํนวนพนักงานมีน้อย (2) เสียเวลาการกรอก

แบบฟอร์มและ Checklist เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม ISQC1 (3) เป็นเร่ืองยากท่ีสมาชิกในสาํนกังานหรือพนกังานจะเขา้ใจ

แนวคิดของการนาํ ISQC1 ไปปฏิบติัในสาํนกังานสอบบญัชี (4) มีความกงัวลว่าอาจตอ้งใชเ้วลามากในการติดตาม

ผลและการปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพ  (Aida Hazlin Ismail et al., 2008) 

 ทั้งน้ี องคป์ระกอบทั้ง 6 ดา้นของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ถือว่าเป็นกุญแจสาํคญั ในการบริหารสาํนกังาน

และการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีให้มีคุณภาพ และช่วยเพ่ิมศกัยภาพของสาํนกังานและผูส้อบบญัชีท่ีจะสามารถ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการนํานโยบายไปปฏิบัต ิในด้านปัญหาและอุปสรรค 

 

 ความลม้เหลวของนโยบาย (Policy failure) โดยเฉพาะความลม้เหลวในดา้นนโยบายทางสงัคมและเศรษฐกิจเป็น

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัทฤษฎี ซ่ึงในความเป็นจริงจะเก่ียวขอ้งกบัผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั (Policy practitioner) มากกว่า

ในการท่ีจะแสวงหาแนวทางเพ่ือความสาํเร็จของนโยบาย (Younis & Davidson, 1990) 

 Dunsire (1990) พบว่าความลม้เหลวจากการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจาก (1) การเลือกกลยุทธ์การนํา

นโยบายไปปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม (2) กลยทุธ์การนาํนโยบายไปปฏิบติัเหมาะสม แต่การเลือกหน่วยปฏิบติัและกลไก

ในการปฏิบติัไม่เหมาะสม และ (3) ถึงแมว้า่ส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้จะมีความเหมาะสมทั้งหมด แต่การเลือกเคร่ืองมือและ

วิธีปฏิบติัไม่เหมาะสม กจ็ะเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

 ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผลนั้นไดแ้ก่ ทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

ปฏิบติั และแนวทางการปฏิบติัท่ีระบุอยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงพบวา่การเปล่ียนแปลงงานกิจวตัรขององคก์รเป็นงานท่ี

มีตน้ทุนสูงมาก โดยองคก์รนั้นจะตอ้งไดรั้บทรัพยากรท่ีเพียงพอในการดาํเนินงาน ในขณะเดียวกนัหน่วยงานจะตอ้ง

ไดรั้บแนวทางการปฏิบติัใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีมีความสาํคญัมาก มิฉะนั้นจะทาํใหก้ารนาํ

นโยบายไปปฏิบติัประสบกบัความลม้เหลวไดโ้ดยง่าย (Mountjoy & O’Toole Jr., 1979 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธัญ

วงศ์, 2546 หน้า 478) นอกจากน้ียงัมีนักวิจยัท่ีทาํการศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัโดยมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติั 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) การติดต่อส่ือสาร (2) ทรัพยากร (3) ทศันคติของผู ้

ปฏิบติั (4) โครงสร้างขององคก์รท่ีนาํนโยบายไปปฏิบติั (Edwards, 1980 อา้งถึงใน เสกสรรค ์นิสยักลา้, 2550) 
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 Ang Soon Yong and Nurmazilah Dato Mahzan (2013)ได้ทําวิจัยในเร่ืองการปรับใช้มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพงานสอบบญัชีสําหรับสํานักงานขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศมาเลเซีย โดยใชวิ้ธีวิจยัในรูปแบบ

แบบสอบถามส่งไปยงัผูส้อบบญัชีและผูท้าํบญัชีในมาเลเซีย ซ่ึงพบว่าองคป์ระกอบท่ีสาํคญัและมีบทบาทอยา่งมาก

ในการปรับใชม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพ ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรขององคก์ร 

ทั้งน้ีกล่าวไดว้่าทั้งระดบัการศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรเป็นปัจจยัหน่ึงในดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีจะทาํให้

การปฏิบติังานการควบคุมคุณภาพประสบความสาํเร็จ ส่วนทรัพยากรขององคก์รท่ีประกอบดว้ย วฒันธรรมองค์กร 

เครือข่ายของสาํนกังาน และทรัพยากรดา้นการเงินเป็นส่วนสาํคญัท่ี จะทาํใหม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพประสบ

ความสาํเร็จ 

 นงลกัษณ์ พฒันบัณฑิต และคณะ (2542) ทาํการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจาก

สาํนกังานบญัชีของบริษทัและหา้งหุน้ส่วนจาํกดัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถแบ่งปัจจยัออกเป็น 5 กลุ่ม

ตามลาํดบัความสาํคญัคือ (1) คุณภาพของงานและการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลและวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ความสมัพนัธ์

ระหว่างผูใ้หบ้ริการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (3) อตัราค่าบริการ (4) บุคลิกภาพส่วนตวัของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์

ของสาํนกังานบญัชี (5) ความมีช่ือเสียงของเจา้ของและของสาํนกังานบญัชี  

 เอกพล คงมา และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2556) ไดท้าํการวิจยัในเร่ืองปัญหาการนาํมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบบัท่ี 1 ไปใชใ้นงานสอบบญัชีสาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีขนาดเลก็และผูส้อบบญัชีอิสระนั้น พบวา่ผูส้อบบญัชีมี

ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในทุกดา้นขององค์ประกอบท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบบัท่ี 1 ดีเพียงพอโดยเฉพาะดา้นการปฏิบติังานและขอ้บงัคบัดา้นจรรยาบรรณ แต่อาจมีองคป์ระกอบบางดา้นท่ี

ตอ้งใหมี้การอบรมเพ่ิมเติม 

 

2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัการส่ือสาร 

 

 ปัจจุบนัการส่ือสาร (Communication) ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญัในการใชชี้วิตประจาํวนัของของทุกคนในสังคม 

ดงัจะเห็นไดว้่าทุกคนมกัจะใชก้ารส่ือสารเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และเพ่ือการดาํรงอยู่ร่วมกนัในสังคมกบัผูอ่ื้น โดยการส่ือสารถือเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํหนา้ท่ีใน

การถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของคนๆหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 

ทั้งน้ีไดมี้นกัวิจยัมากมายท่ีทาํการศึกษาในเร่ืองการส่ือสาร ดงัตวัอยา่งเช่น 

  Cherry (1978) ไดศึ้กษาถึงเร่ืองการติดต่อส่ือสารของมนุษย ์พบว่า การส่ือสารของมนุษยจ์ะเกิดผลได ้ตอ้งมีการ

กระทาํท่ีเรียกวา่ การกระทาํเพ่ือแบ่งปันข่าวสาร และการแบ่งปันข่าวสารระหวา่งกนั จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั

เพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจและการทาํกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั 

 เรวตัร สมบติัทิพย ์(2543) ไดวิ้จยัเร่ืองการติดต่อส่ือสารในองคก์าร: กรณีศึกษาบริษทั ซีเกทเทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย) จาํกดั พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารในองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็น

ต่อการติดต่อส่ือสารในด้านคุณภาพของส่ือท่ีใช้ในองค์การมากท่ีสุด รองลงมาคือในด้านบรรยากาศของการ

ติดต่อส่ือสารในองคก์าร  
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 ทั้งน้ีผูรั้บบริการจากสํานักงานสอบบญัชี ก็คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใช้ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัท่ี

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นเพ่ือรับรองงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ คณะผูบ้ริหาร ซ่ึงถือ

วา่เป็นกลุ่มบุคคลภายในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกผูส้อบบญัชีเพ่ือมาตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงิน ทั้งน้ีเหตุผลของการเลือกผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่มาจากช่ือเสียงของสาํนกังานสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมใน

การสอบบญัชี คุณภาพการให้บริการของผูส้อบบัญชีและทีมงาน นโยบายของสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ 

ตลอดจนความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม หากสํานกังานสอบบญัชีท่ีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

และผ่านการประเมินจากหน่วยงานกาํกบัดูแลคุณภาพแลว้ จะส่งผลใหผู้รั้บบริการท่ีเป็นลูกคา้ของสาํนกังานสอบ

บญัชีรับรู้ถึงความแตกต่างหรือไม่ อย่างไรก็ตามหน่วยงานผูรั้บผิดชอบโดยเฉพาะสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ควรมีการส่ือสารไปยงัผูใ้ชง้บการเงินใหท้ราบถึงหลกัการ และแนวทางปฏิบติัการควบคุมคุณภาพ เพ่ือ

เพ่ิมความเช่ือมัน่ในการใชข้อ้มูลทางการเงินท่ีแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี (สมพงษ ์พรอุปถมัภ,์ 2554) 

    

3. วธีิการศึกษา 

 

 รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คณะผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถามกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีปฏิบติัในสํานกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือผูส้อบ

บญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียว ทั้งน้ีกรณีสาํนกังานสอบบญัชีท่ีประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการสอบบญัชี หาก

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพราะการลงลายมือช่ืองบการเงิน

เป็นสิทธิเฉพาะตวับุคคล หากมีการลงโทษผูส้อบบญัชีก็จะครอบคลุมเฉพาะผูส้อบบญัชีรายนั้น ไม่สามารถลงโทษ

ทั้งสาํนกังานสอบบญัชีไดเ้ช่นเดียวกบัต่างประเทศ (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2557)  

 การหาจาํนวนประชากรจากจาํนวนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์แต่ทั้งน้ีจะไม่รวมผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นความชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีปฏิบติัในสาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลาง

และขนาดเลก็ หรือผูส้อบบญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียว ซ่ึงจากการสอบถามกบัฝ่ายทะเบียนผูส้อบบญัชีของสภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ณ วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีจาํนวนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียน

ทั้งส้ิน 12,209 คน โดยมีการปฏิบติังานลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินประมาณ 6,400 คน ทั้งน้ีทางสภาวิชาชีพบญัชี
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ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไม่มีขอ้มูลท่ีแน่ชดัท่ีอา้งถึงจาํนวนผูส้อบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาด

เลก็ รวมถึงผูส้อบบญัชีอิสระท่ีปฏิบติังานคนเดียว ดงันั้นคณะผูวิ้จยัจึงสามารถคาํนวณหาจาํนวนประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยัไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 1 จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

ประเภท จาํนวน แหล่งท่ีมา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 12,209 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวนัท่ี 14 

มีนาคม พ.ศ. 2559 

หัก  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ 

176 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

รวมประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 12,033  

  

 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึง

ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม โดยการเปิดตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ทั้งน้ีตารางน้ีใชใ้น

การประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมัน่ 

95% โดยไดจ้าํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 372 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionaire) โดยไดถู้กสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนดข้ึน จาํแนกเป็น 4 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือหน่วยงานของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชีในแต่ละดา้น

ของผูต้อบแบบสอบถาม ดังน้ี 1) ด้านความรับผิดชอบของผูน้ําต่อคุณภาพภายในสํานักงาน จํานวน 6 ข้อ

ประกอบดว้ย หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และส่ิงท่ีตอ้งทาํของผูน้าํ 2) ดา้นขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 

จาํนวน 6 ขอ้ประกอบดว้ยการจดัทาํขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณ 3) ดา้นการตอบรับ และการคงไวซ่ึ้ง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ จาํนวน 4 ขอ้ประกอบดว้ย การประเมินความเส่ียงก่อนรับงาน 
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ความรู้ ความสามารถ การถอนตวั 4) ดา้นทรัพยากรบุคคล จาํนวน 4 ขอ้ประกอบดว้ย การฝึกอบรม การคดัเลือกและ

สรรหา การประเมิน 5) ดา้นการปฏิบติังาน จาํนวน 5 ขอ้ประกอบดว้ย การจดัทาํคู่มือ การวางแผน การควบคุม และ

การให้คาํปรึกษา 6) ดา้นการติดตามผล จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย การประเมิน การจดัทาํรายงาน การรับขอ้

ร้องเรียน 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบบัท่ี 1 ในแต่ละดา้น

ของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการปฏิบติัตามมาตรฐาน จาํนวน 3 

ขอ้ ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถ การปรับปรุงการทาํงาน และวิธีแกไ้ข 2)  ด้า น ร า ย ไ ด้จ า ก ก า ร

บริการ กบัตน้ทุนท่ีเสียไป จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยค่าบริการ และตน้ทุนงานท่ีเพ่ิมข้ึน 3)  ด้านช้ีแจงให้เจ้าของ

กิจการ หรือผูท้าํบญัชีไดเ้ขา้ใจถึงการปฏิบติังานตามมาตรฐาน จาํนวน 2 ขอ้ประกอบดว้ยการช้ีแจง และความเขา้ใจ 

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนของผูต้อบแบบสอบถามในปัญหา และผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพฉบบัท่ี 1 สาํหรับสาํนกังานสอบบญัชีขนาดกลาง และขนาดเลก็  

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  คณะผูวิ้จัยได้ดําเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์

อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail) ตามท่ีอยู่กลุ่มตัวอย่างได้แจ้งไวต่้อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ สําหรับ

กาํหนดการใหค้ะแนนคาํตอบของแบบสอบถาม โดยใชม้าตรการวดัระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) และทาํการ

วิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (ธานินทร์, 2550)  

 

3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 สาํหรับประเภทสถิติท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางสถิติ เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี

ไดก้าํหนดไว ้โดยประเภทสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย (1) สถิติการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา  (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inference statistic) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ 

(Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงสามารถ

เขียนสมการไดด้งัน้ี 

 PB  =   β0 + β1LR + β2RE + β3AE + β4HR + β5EP + β6MO + ε 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  

 

 (1) เพ่ือเป็นแนวทางต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล คือสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์นาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือ

ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัระดบัและขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีในประเทศไทย 

 (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลไปใชแ้ก่ผูท่ี้สนใจในงานวิจยัในอนาคต เช่น ผูท่ี้จะทาํการวิจยัต่อไป หรือ

นกัวิจยัอ่ืนท่ีตอ้งการใชอ้า้งอิง หรือในการปรับปรุง หรือพฒันาตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงัอาจใช้

เป็นตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาในการศึกษาต่อไป 
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การประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยใช้กรอบ CAMEL  

ของกลุ่มธุรกจิการเงนิที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 Using the CAMEL Framework Evaluation of the Performance in the  

Group’s financial business listed on the Stock Exchange of Thailand.  

นงลกัษณ์ ผุดเผือก1, อรวรรณ เช้ือเมืองพาน2, ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์3, และวรกร แช่มเมืองปัก 

Nongluck Phudphuek, Orawon Chuamaungphan, Pattra Techatanaset, Worakorn Chammuangpak 

 

บทคดัย่อ 

          ระบบการเงิน และสถาบนัการเงินมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศเคร่ืองช้ีวดัอย่างหน่ึงถึงระดบัการเช่ือมโยงทางการเงินของโลก เป็นการเพ่ิม

แหล่งเงินทุน พฒันาตลาดทุน ตลอดจนทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามกระแสโลกาภิวตัน์ก็

ส่งผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน (กฤษฎา อุทยานิน และคณะ, 2552:1-1)  CAMEL เป็นการประเมินความ

น่าเช่ือถือทางการเงินโดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน ไดรั้บการพฒันาโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐบาล

กลางสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้ปี 1970 การประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารอย่างยิ่ง 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ซ่ึงนอกจากผูบ้ริหารแลว้ยงัมีผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ผูฝ้ากเงิน ผูป้ระกนัตน นกัลงทุน ผูจ้ดัการสถาบนัการเงิน และหน่วยงานกาํกบัดูแล เป็นตน้ 
 

คาํสาํคัญ: ความเพียงพอของเงินกองทุน, คุณภาพสินทรัพย์, ความสามารถในการบริหาร, ความสามารถในการทาํ

กาํไร, สภาพคล่องทางการเงิน 

 

Abstract 

          Financial System and Financial Institutions were important roles in economic development and prosperity 

of the country. International capital flows was one measure level of world’s financial associate. It was increased 

funding source, developed capital markets and made the economy grow rapidly. However, globalization was 

impacted negatively as well. (Autayanin et al., 2552).  CAMEL was evaluated the financial reliability based on 

financial ratios. It was developed by the regulatory agency of the Federal Government in early 1970. Performance 

evaluation was extremely important to executives. To be used as a guide in planning both in short term and long 

term. In addition, there were other stakeholders who related such as insured depositors, investors, managers of 

financial institutions, regulatory authorities, etc. 

Keywords: Capital Adequacy, Asset Quality, Management Efficiency, Earnings Quality, Liquidity 
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1. บทนํา 

          ระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบนัการเงินมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง

ของประเทศ ในระบบเศรษฐกิจเสรี ระบบการเงินเป็นกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาค

เศรษฐกิจจากผูท่ี้มีเงินออมไปยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการลงทุน การผลิต และการจา้งงาน อนัเป็นแรง

ขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต และมีเสถียรภาพ (สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2551) 

ปัจจุบนัระบบการเงิน และสถาบนัการเงินมีขอบเขตธุรกรรมท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งกวา้งขวางและซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทัว่โลก ตามนวตักรรมทางการเงินและกระแสโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียง

ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงิน )Systemic Risk) และความมัน่คงของสถาบนัการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย, 2559)  

 จากวิกฤตทางการเงินในประเทศไทยในปี 2540 ท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาหน้ีต่างประเทศของภาคธุรกิจ ซ่ึงได้

ส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจไทยและแพร่ขยายไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภาค และจากจากน้ีวิกฤตทางการเงิน

โลกในปี 2551 หรือวิกฤติการณ์ Subprime ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินทัว่โลก เพราะความ

เช่ือมโยงของระบบการเงินของโลกท่ีใกลชิ้ดกนัมากข้ึนไดน้าํไปสู่ปัญหาการลุกลามของวิกฤตทางการเงินไปสู่

ประเทศต่างๆ 

CAMEL เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือทางการเงินโดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงินไดรั้บการ

พฒันาโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้ปี 1970 ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างเป็น

ทางการ เป็นระบบการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลการคณะกรรมการตรวจสอบสถาบนัการเงิน: FFIEC ในปี 1979 

รูปแบบหลกัในการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน (Keovongvichith, 2012) การใช้ 

CAMEL เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความมัน่คงของธนาคารและช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดความลม้เหลวทางการเงิน 

(Dang, 2011) ( Said et al. 2008) กรอบ CEMAL เป็นกรอบท่ีดีท่ีสุดในการประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบนั

การเงิน (Gasbarro et al. 2002) CEMEL สะทอ้นให้เห็นถึงฐานะท่ีแท้จริงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

การเงิน (Caruntu et al. 2008) การดาํเนินงานของสถาบนัการเงินท่ีสาํคญั คือ ผลตอบแทนในส่วนทุน คือ ROE และ

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROA 

           การประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานมีความสําคญัต่อผูบ้ริหารอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะยาว (พนิดา  จินดาศรี, 2551) ได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออม 

วเิคราะห์โดยประยกุตใ์ช ้CAMEL เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการกิจการ ซ่ึงนอกจากผูบ้ริหารแลว้ยงัมีผู ้

มีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูฝ้ากเงิน ผูป้ระกนัตน นกัลงทุน ผูจ้ดัการสถาบนัการเงิน และหน่วยงานกาํกบั

ดูแล เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดเ้หตุผลเชิงประจกัษ ์ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสถานภาพทางการเงินโดยใชอ้ตัราส่วน

ทางการเงิน CAMEL เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนิน

ของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
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ปรับปรุง กาํหนดทิศทางในการบริหาร หรือ นาํไปใชป้ระกอบการวางนโยบายการดาํเนินงาน และนโยบายการ

กาํกบัดูแลความมัน่คงทางการเงินของธุรกิจการเงินท่ีเหมาะสม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 ตลาดการเงนิไทย 

 ระบบการเงินทาํหนา้ท่ีสาํคญัในการเป็นตวักลางระดมเงินทุนและจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาค

เศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนการใหบ้ริการดา้นการชาํระราคาสินคา้และบริการ ระบบการเงินท่ีพฒันา มีประสิทธิภาพ

และมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน องค์ประกอบท่ีสําคัญของระบบการเงิน 

ประกอบดว้ย สถาบนัการเงิน ตลาดการเงิน และระบบการชาํระเงิน ดงัน้ี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

1. สถาบนัการเงินประเทศไทยมี 2 ประเภท  

1.1 สถาบนัรับฝากเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงิน สหกรณ์ออม  

ทรัพย ์เครดิตยเูน่ียน และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 

1.2 สถาบนัการเงินท่ีไม่รับฝากเงิน เช่น กองทุนรวม บริษทัประกนัภยั กองทุน สาํรองเล้ียงชีพ    

บริษทัท่ีใหสิ้นเช่ือ บริษทับริหารสินทรัพยแ์ละ บริษทัหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 2. ตลาดการเงิน 

  ตลาดการเงิน หมายความรวมถึง   

- ตลาดเงิน ซ่ึงเป็นการใหกู้ย้ืมสภาพคล่องระยะสั้นแก่สถาบนัการเงินผา่นตลาดกูย้ืมเงิน 

ระหวา่งธนาคารและตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร 

    - ตลาดทุน เป็นการระดมทุนระยะปานกลางและระยะยาวท่ีดาํเนินการผ่านตลาดตรา

สารหน้ีและตราสารทุน นอกจากน้ีตลาดการเงินยงัรวมถึง   

- ตลาดเงินตราต่างประเทศ  

- ตลาดตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงเป็นตลาดสาํหรับตราสารการเงินท่ีใหผ้ลตอบแทนตามตวั 

แปรท่ีกาํหนด 

3. ระบบการชาํระเงิน 

 ธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะดาํเนินต่อไปไดด้ว้ยดีและมีเสถียรภาพ ย่อมข้ึนอยู่กบัโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดา้นการโอน เงินและชาํระเงินระหว่างธุรกิจและสถาบนัต่าง ๆ ซ่ึงการดูแลและส่งเสริมระบบการชาํระเงินให้มี

ประสิทธิภาพ มัน่คง และปลอดภยั เป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดว้ย 

 

2.2 การพฒันาตลาดการเงิน 

ตลาดการเงินมีหนา้ท่ีสาํคญัในการเป็นตวักลางท่ีอาํนวยความสะดวกใหผู้ท่ี้ตอ้งการเงิน (ผูกู้/้ผูร้ะดมทุน) 

ไดพ้บกบัผูมี้เงินเหลือ (ผูอ้อม/นกัลงทุน) เพ่ือทาํธุรกรรมกูย้ืมหรือซ้ือขายแลกเปล่ียนตราสารทางการเงินระหว่างกนั 

ซ่ึงการระดมทุนและการลงทุนดงักล่าวเป็นกลไกสําคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

นาํไปสู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 
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      ตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารสภาพคล่อง เพ่ิม

ทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน ลดการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอกประเทศ ลดความเส่ียงจากความผนัผวน

ของเงินทุนเคล่ือนยา้ย ซ่ึงนาํไปสู่เสถียรภาพของระบบการเงินดว้ย 

       การพัฒนาตลาดการเงินจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

องคป์ระกอบต่างๆ ในตลาด เช่น การเพ่ิมความหลากหลายของเคร่ืองมือ และผลิตภณัฑต่์างๆ ในตลาดการเงิน การ

ขยายกลุ่มผูร่้วมตลาดทั้งผูกู้ ้ผูใ้ห้กู ้ผูป้ระกนั ผูรั้บประกนั รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผูท้าํหนา้ท่ีคนกลางใน

ตลาดการเงิน การพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการทาํธุรกรรม เป็นตน้ 

 

2.3 อตัราส่วนทางการเงิน CAMEL 

          CAMEL เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินไดรั้บการ

พฒันาโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้ปี 1970 ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างเป็น

ทางการ เป็นระบบการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลการคณะกรรมการตรวจสอบสถาบนัการเงิน: FFIEC ในปี 1979 

          จากเง่ือนไขเดิมการประเมินความน่าเช่ือถือสถาบันทางการเงินมีเพียงห้ามิติ  คือ ความเพียงพอของ

เงินกองทุน  คุณภาพสินทรัพย ์ ความสามารถในการบริหาร ความสามารถในการทาํกาํไร สภาพคล่องทางการเงิน  

ไดเ้พ่ิมผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ภาวะเศษฐกิจ การเมือง เป็นมิติท่ีหก ในปี 1977 และตวัย่อก็เปล่ียน CAMELS  

(หน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา, 1977) ซ่ึงอกัษรแต่ละตวัมีความหมายและมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัศึกษาเฉพาะมิติท่ี 1-5 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ไม่ไดศึ้กษาครอบคลุมในมิติท่ี 6 ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

1. C (Capital Adequacy) คือ ความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นมิติการวิเคราะห์เก่ียวกบัความมัน่คงของ

ฐานะการเงินของสถาบนัรับฝากเงินในการรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจต่างๆ เช่น การ

ใหสิ้นเช่ือ การลงทุนหรือการก่อภาระผูกพนัต่างๆ และความสูญเสียจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ผ่านมิติของ

เงินกองทุน โดยสถาบนัรับฝากเงินจาํเป็นตอ้งมีเงินกองทุนอย่างเพียงพอ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) ความ

เพียงพอของเงินกองทุนเป็นตวับ่งช้ีวดัของความแข็งแกร่งทางการเงินของธุรกิจการเงิน (Kosmidou, 2008) ธุรกิจ

การเงินท่ีมีภาระหน้ีสูง คาดว่าจะตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนมากกว่าธุรกิจการเงินท่ีมีภาระหน้ีท่ีตํ่ากว่า (Freahat, 

2009) ซ่ึงการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินกองทุนสามารถวดัไดจ้ากอตัราส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพย ์(Total 

Equity/Total Assets) อตัราส่วนระหวา่งเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Total Capital/Total Risk Weighted Assets) 

สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ความเพียงพอของเงินกองทุนมีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  

2. A (Asset Quality) คือ คุณภาพของสินทรัพย ์เป็นมิติการวิเคราะห์ระดบัและทิศทางความเส่ียงของพอร์ต

สินเช่ือ จากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาการชาํระหน้ี หรือเกิดจากโอกาสท่ีลูกหน้ีไม่สามารถชาํระคืน

หน้ีได ้จนเป็นเหตุใหส้ถาบนัรับฝากเงิน ถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง รวมถึงความไม่สมดุลของสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นสกุลต่างประเทศซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายไดข้องสถาบันรับฝากเงิน

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงระดบัความเส่ียงของสินทรัพย์และอตัราความ
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แข็งแกร่งทางการเงินภายในธุรกิจการเงิน (Dincer et al, 2011) ดงันั้นการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพยข์องธุรกิจ

การเงินสามารถวดัไดจ้ากอตัราส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวม (Non-performing loans 

(NPLs)/Total loans) อัตราส่วนระหว่างค่า เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเ งินให้กู ้ยืมทั้ งหมด (Provision for Loan 

Losses/Total Loans)  สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณภาพสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

3. M (Management Efficiency) คือ ความสามารถในการบริหาร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบริหารมี

ผลต่อการดาํเนินงานของสถาบนัการเงิน โดยวดัไดจ้ากความสามารถและเจตนารมณ์ของผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ เช่น 

วิสยัทศันใ์นการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ ความสามารถในการคาดการณ์และการปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจ การ

ใหค้วามสาํคญักบัระบบการตรวจสอบและกาํกบัดูแลภายในองคก์ร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) การบริหาร

จดัการท่ีดีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจการเงิน (Teck, 2000) ดงันั้นความสามารถในการบริหารสามารถวดัไดจ้าก 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายดาํเนินงานต่อรายได้รวม (Operating profit/ Net income) อตัราส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานต่อ

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย (Personnel expenses/ Total non-interest expenses) อตัราส่วนดอกเบ้ียจ่ายต่อสินเช่ือรวม 

(Interest expenses/ Total loans) สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ความสามารถในการบริหารมีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

 4. E (Earnings Quality) คือ ความสามารถในการทาํกาํไร เป็นมิติการวิเคราะห์เก่ียวกบัความสามารถใน

การหารายไดข้องธุรกิจการเงิน ความสามารถในการทาํกาํไรผา่นประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์หรือส่วนของทุน 

รวมถึงคุณภาพและแหล่งท่ีมาของกาํไร ระดบัค่าใช้จ่ายท่ีสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) การเพ่ิมข้ึนของผลประกอบเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจความ

เช่ือมัน่แก่ผูฝ้ากเงิน นกัลงทุน เจา้หน้ีและประชาชน (Jamali, 2010) ดงันั้น ความสามารถในการทาํกาํไรอาจวดัได้

จากอตัราส่วนรายไดจ้ากดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Margin) อตัราส่วนรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม (Non-

Interest Income/Total Income) และอัตราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกับรายได้รวม (Total Costs/Total Income) 

สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไรมีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

5. L (Liquidity) คือ สภาพคล่องทางการเงิน เป็นมิติการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสถาบนัรับฝาก

เงินไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้

เพียงพอ หรือทนัการณ์ และอาจเป็นสาเหตุสาํคญัใหส้ถาบนัรับฝากเงินตอ้งหยดุดาํเนินกิจการ แมว้า่จะมีเงินกองทุน

สูงกว่าตามท่ีกฎหมายกาํหนดก็ตาม (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) สภาพคล่องมีความสาํคญัเน่ืองจากสถาบนั

การเงินมีภาระผูกพนัทางการเงินในระยะสั้น และตอบสนองความตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้(Ruchi, 2014) ความ

มัน่คงของการบริหารสภาพคล่องจะนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินท่ีดี (Teck, 2000) ดงันั้น สภาพ

คล่องอาจวดัไดจ้าก อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อสินทรัพยร์วม(Liquid Assets/Total Assets) อตัราส่วนเงินให้
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กูย้ืมต่อเงินฝาก (Total loans/Deposits) และอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝาก (Liquid Assets/ Deposits) 

สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

สมมตฐิานข้อที่ 5 สภาพคล่องมีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงไดข้อ้สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

  

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

          การเก็บและรวบรวมขอ้มูลสาํหรับทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผูวิ้จยัไดร้วบรวมและจดัเก็บขอ้มูลอตัราส่วน

ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ บริษทัประกนัภยัและประกนัชีวิต และธนาคาร 

จากระบบฐานขอ้มูล SET Market Analysis and Reporting Tool : SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557  ท่ีปิดบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุก

ปี มีจาํนวนทั้งส้ิน 58 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยจ์าํนวน 30 บริษทั ประกนัภยัและประกนั

ชีวิตจาํนวน  17 บริษทั และธนาคาร 11 บริษทั 

บริษทัจดทะเบียนท่ีจะถูกคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีงบการเงินและขอ้มูลท่ีสมบูรณ์

เพียงพอในการคาํนวณหาตวัแปรตามท่ีกาํหนด โดยเลือกจากบริษทัท่ีมีอตัราส่วนทางการเงินตั้งแต่ปี 2553-2557 

และบริษทัจะตอ้งมีงวดบญัชีปิด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี ดงัน้ี 

บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ 30 บริษทั  ขอ้มูลไม่ครบ   4 บริษทั   คงเหลือ  26  บริษทั 

ประกนัภยัและประกนัชีวิต     17  บริษทั  ขอ้มูลไม่ครบ   2 บริษทั  คงเหลือ  15  บริษทั 

ธนาคาร       11  บริษทั  ขอ้มูลไม่ครบ   0 บริษทั   คงเหลือ  11  บริษทั 

คงเหลือ          52 บริษทั 

คงเหลือกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยจ์าํนวน  26 บริษทั บริษทัประกนัภยั

และประกนัชีวิตจาํนวน 15 บริษทั และธนาคารจาํนวน 11 บริษทั รวมเป็น  บริษทั 

ตวัแปรอสิระ 

อตัราส่วนทางการเงิน CAMEL 

- ความเพียงพอของเงินกองทุน 

- คุณภาพสินทรัพย ์

- ความสามารถในการบริหาร 

- ความสามารถในการทาํกาํไร 

- สภาพคล่องทางการเงิน 

 

ตวัแปรตาม 

       ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

ROA 

ROE 
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3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอสิระ  ประกอบดว้ย 

1. ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

    1.1 อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพย ์(Total Equity/Total Assets)  

     1.2 อตัราส่วนระหวา่งเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Total Capital/Total Risk Weighted Assets)    

 

 2. คุณภาพของสินทรัพย ์(Asset Quality)  

  2.1 อตัราส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวม (Non-performing loans 

(NPLs)/Total loans)    

  2.2 อัตราส่วนระหว่างค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเ งินให้กู ้ยืมทั้ งหมด (Provision for Loan 

Losses/Total Loans)  

 3. ความสามารถในการบริหาร (Management Efficiency)   

3.1 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อรายไดร้วม (Operating profit/ Net income)  

  3.2 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย (Personnel expenses/ Total non-

interest expenses)  

  3.3 อตัราส่วนดอกเบ้ียจ่ายต่อสินเช่ือรวม (Interest expenses/ Total loans)  

 4. ความสามารถในการทาํกาํไร (Earnings Quality)  

  4.1 อตัราส่วนรายไดจ้ากดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Margin)  

  4.2 รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม (Non-Interest Income/Total Income)  

  4.3 อตัราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกบัรายไดร้วม (Total Costs/Total Income)  

 5. สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)  

  5.1 อตัราส่วนระหวา่งสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อสินทรัพยร์วม (Liquid Assets/Total Assets)  

  5.2 อตัราส่วนเงินใหกู้ย้ืมต่อเงินฝาก (Total loans/Deposits)  

  5.3 อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝาก (Liquid Assets/ Deposits)  

 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

  1. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของทุน (Return on Equity)  

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets)  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้การวจิยั 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบบนัทึกขอ้มูลท่ีรวบรวมจากระบบฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์(SET Market 

Analysis and Reporting Tool : SETSMART)  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2557  

3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
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2.   สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูวิ้จยัไดแ้บ่งขอ้มูลเพ่ือการวิจยัเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1  

การตรวจสอบขอ้มูล ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน  

  ส่วนท่ี 1 คือ ขั้นตอนแรกทาํเมทริกซ์-สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) ส่วนขั้นตอนท่ี 2 หาค่า

ความทนทาน (Tolerance) และหาค่า VIF ซ่ึงหลกัการในการตรวจสอบจะเหมือนกบัการศึกษานาํร่อง 

 

  ส่วนท่ี 2 เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) 

และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การทดสอบสมมติฐานเม่ือระดบันยัสาํคญั

ท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานวจิัย  

     ผูวิ้จยัมีกระบวนการดาํเนินการ 6 ขั้นตอนหลกั  ดงัน้ี    

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)    

2. การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  

3. การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบบนัทึกขอ้มูล  

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยัใหค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

6. นาํเสนอผลการวิจยั  หรือการเผยแพร่งานวิจยัโดยการตีพิมพบ์ทความวิชาการใน วารสารวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจยัใหเ้ป็นประโยชนต่์อการพฒันาดา้นวิชาการ 

5. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือแนวทางศึกษาช่วงต่อไปและอภิปราย 

          ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ทาํใหท้ราบวา่อตัราส่วนทางการเงินใดบา้งท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงิน

ของสถาบนัการเงิน สามารถนาํไปใชป้ระกอบการวางนโยบายการดาํเนินงานและนโยบายการกาํกบัดูแลความ

มัน่คงทางการเงินของสถาบันการเงินท่ีเหมาะสมในอนาคต รวมถึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ีสนใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มตีัวตนกบัผลการดําเนินงานของ 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี

The Relationship between Intangible Assets and Performance of Companies Listed on  

the Stock Exchange of Thailand (SET), Technology Industry 

       เหมือนฝัน  เสวกสูตร,  กติติมา  อคัรนุพงศ์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผล          

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจาํนวน 32 

บริษทั  โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายผลการศึกษา 

พบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม แต่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มี

ความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถ่ีโทรคมนาคม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และ

ส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ อีกทั้งผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในอดีตกบัผลการดาํเนินงานในปัจจุบัน 

พบวา่ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนอ่ืนในปี 2556 มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ในปี 2557 

Abstract 

 The objectives of this independent study are to study the relationship between intangible assets and performance 

of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET), Technology Industry. There are 32 companies listed on this 

industry. The Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient and simple regression analysis are main methodology. 

The findings show that intangible assets are correlated with the Return on Assets (ROA). However, intangible assets are 

not related to Earning per Share (EPS). The results of multiple regression analysis indicate that intangible assets are not 

related to ROA and has no relation to EPS. In addition, spectrum license and other intangible assets are associated with 

ROA. All components of intangible assets are not related to EPS. The results of the analysis of the relationship between 

the intangible asset and components of intangible assets in the past with the operating results in the present, computer 

software and computer programs, spectrum licenses and other intangible assets in the year 2013 are related to EPS in 2014. 
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บทนํา 

  ปัจจุบนัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน โดยนบัว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็น

สินทรัพยต์วัหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและช่วยสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัใหแ้ก่กิจการ 

หากกิจการมีการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้กิจการมีผลการ

ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมทรัพยากรซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าน่าจะมีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสูง โดยบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิสูงเป็นอนัดบั 1 ในปี 2557 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2558) มีมูลค่าดชันีราคาตลาดของหลกัทรัพยสู์งเป็นอนัดบั 1 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 

2558) และมีอตัราส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อสินทรัพยร์วมเป็น 19.43% บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรถือ

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอีกกลุ่มหน่ึงท่ีค่อนขา้งจะมีผลต่อการขบัเคล่ือนของระบบเศรษฐกิจ มีมูลค่าดชันีราคาตลาด

ของหลกัทรัพยสู์งเป็นอนัดบั 3 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2558) และมีอตัราส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อสินทรัพย์

รวมเป็น 8.33% ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ พบว่า บริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความน่าสนใจในการศึกษา เน่ืองจากมีอตัราส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อสินทรัพย์

รวมท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพ่ือวิเคราะห์ว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกิจการมีอยู่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน

หรือไม่ โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริหารในการวางแผนการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ของกิจการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้แก่กิจการ และเป็นข้อมูลแก่นักลงทุนในการนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2555) ไดก้าํหนดวิธีปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยกิจการจะตอ้ง

รับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากสินทรัพยด์งักล่าวเขา้เกณฑท่ี์กาํหนดไวก้ล่าวคือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตอ้งเขา้เง่ือนไข

ตามคาํนิยามของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยรายการท่ีจะถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดจ้ะตอ้งสามารถระบุได ้ตอ้งอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของกิจการ และตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีกิจการจะรับรู้รายการ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ี

เกิดจากสินทรัพย์นั้น และราคาทุนของสินทรัพย์ตอ้งสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ โดยกิจการต้องรับรู้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน และวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการดว้ยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตี

ราคาใหม่ นอกจากน้ีกิจการตอ้งคิดค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน

และตอ้งไม่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน แต่ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของ
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น และบนัทึกผลต่างของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเป็นผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2555) ไดก้าํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการทาํใหเ้กิดความมัน่ใจว่า กิจการจะไม่

แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์โดยกิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าในงบการเงิน หากสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยสินทรัพยจ์ะเกิดการดอ้ยค่าเม่ือสินทรัพยมี์มูลค่าตาม

บญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และกิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่พร้อมใชง้านเป็นประจาํทุกปี โดยทาํการเปรียบเทียบ

มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และกิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวม

ธุรกิจเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ 

 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ (2555) ได้กําหนดหลักการและข้อกําหนดสําหรับผูซ้ื้อในการรับรู้และวดัมูลค่า

สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า หน้ีสินท่ีรับมา และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ โดยผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่า

สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุไดท่ี้

ไดม้าจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผูซ้ื้อตอ้งรวมมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าท่ีไม่สามารถ

ระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเขา้เป็นส่วนหน่ึงของค่าความนิยมดว้ย และภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ผูซ้ื้อตอ้งบนัทึกบญัชี

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน  

 4. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2557, หน้า 30-31) ได้กาํหนดสูตรการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน

เฉพาะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวดัความสามารถในการทาํกาํไร ดงัน้ี 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Asset) เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีช้ีถึงประสิทธิภาพของ

บริษทัในการนาํสินทรัพยไ์ปลงทุนใหเ้กิดผลตอบแทน โดยแสดงถึงผลกาํไรท่ีบริษทัหาไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี

บริษทัใชด้าํเนินการ  

 

    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์     =       กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ x 

100  

                                                              รวมสินทรัพย ์(เฉล่ีย) 
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กาํไรต่อหุน้ (Earning per Share) คือ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุน้หรือส่วนกาํไรสุทธิแบ่งเฉล่ียใหแ้ก่หุน้สามญัแต่ละ

หุน้ของบริษทั แสดงใหเ้ห็นถึงกาํไรของบริษทัเม่ือเทียบกบัจาํนวนหุน้ทั้งหมด สามารถคาํนวณไดโ้ดยการนาํกาํไร

สุทธิรอบ 12 เดือนล่าสุดเป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

 5. ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี 

 มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร รายจ่ายตอ้งหา้มในการคาํนวณกาํไรสุทธิ ไดห้า้มไม่ใหน้าํรายจ่ายบาง

รายการมาหกัเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษี โดยมาตรา 65 ตรี (17) ไดก้าํหนดไวว้า่ 

ค่าของทรัพยสิ์นนอกจากสินคา้ท่ีตีราคาตํ่าลง หา้มนาํไปหกัเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

เน่ืองจากถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายจ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีหากกิจการนาํค่าของทรัพยสิ์นนอกจากสินคา้ท่ีตี

ราคาตํ่าลงไปหกัเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดจ้ะทาํใหกิ้จการมีกาํไรสุทธิลดลง ส่งผลทาํ

ให้กิจการเสียภาษีลดลง ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ตรี ดงันั้น กิจการตอ้งนาํค่าของทรัพยสิ์นนอกจากสินคา้ท่ีตี

ราคาตํ่าลงไปบวกกลบัในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้เน่ืองจากถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายจ่ายท่ียงั

ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ไม่สามารถนาํมาหกัเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีได ้ตามมาตรา 65 ตรี (17) 

 6. พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 145/2527 ว่าด้วยหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือราคาของทรัพย์สิน 

 พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 145/2527 ว่าด้วยหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินได้กําหนด

หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอตัราการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น เพ่ือประโยชน์ในการ

คาํนวณกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ เม่ือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลไดเ้ลือกใชวิ้ธีการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

และอตัราท่ีจะหกัอย่างใดแลว้ให้ใชวิ้ธีการทางบญัชีและอตัรานั้นตลอดไป เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลง

จากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายและใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติันั้น การ

หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินให้คาํนวณหักตามระยะเวลาท่ีได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาใดไม่เตม็สิบสองเดือนใหเ้ฉล่ียตามส่วนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ทั้งน้ีไม่

เกินอตัราร้อยละของมูลค่าตน้ทุนตามประเภทของทรัพยสิ์นท่ีไดก้าํหนดไว ้

  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

   วรกมล เกษมทรัพย ์(2553, หนา้ 22-40) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการ

และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

งบการเงินปี 2550 และปี 2551 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 323 ชุดขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น(ROE) เป็นตวัช้ีวดัในมุมมองบญัชี และใช้ 

Tobin’s Q เป็นตวัช้ีวดัในมุมมองของตลาด ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษทัและโครงสร้างเงินทุนของบริษทัมี

ความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในมุมมองทางบญัชี (ROE) 

   ลคันา พูลเจริญ (2555, หนา้ 4-78) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ

ซ้ือธุรกิจกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

             กาํไรต่อหุน้      =                      กาํไรสุทธิ                                   บาท 

                                                จาํนวนหุน้ของบริษทัท่ีชาํระแลว้ 
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ทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 

208 ตวัอย่าง ในช่วงปี 2550-2552 ผลการวิจยัพบว่า ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีวดัโดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรากาํไร

ขั้นตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  

 กานดาพร คา้ขา้ว (2555, หนา้ 84-88) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม

อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า เน้ือหาของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) มีความแตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) 

ในดา้นการกาํหนดขอบเขตของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอย่างชดัเจน และทุกบริษทัมีการรับรู้และวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก

ดว้ยราคาทุน 

   ษิรินุช น่ิมตระกูล (2014, หนา้ 16-58) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญา มูลค่าตลาดของ

บริษทัและผลการดาํเนินงานทางการเงิน กรณีศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือศึกษาส่วนประกอบของทุนทาง

ปัญญา (IC) และผลการดาํเนินงานของกลุ่มประเทศอาเซียนและความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญาของบริษทั 

มูลค่าตลาด และผลการดาํเนินงานทางการเงิน ศึกษาโดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 220 บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทั

ในกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 5 ประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2011 โดยทาํ

การวิเคราะห์แบบ Kruskal-Wallis และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า บริษทัท่ีมีทุนทางปัญญาท่ีมากมีแนวโนม้ท่ีจะมีราคา

ตลาดของหลกัทรัพยท่ี์ดีกวา่ และพบวา่ ทุนทางปัญญามีความสมัพนัธ์เป็นบวกกบัอตัรากาํไร และอตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพยร์วม (Return on Asset: ROA)  

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี โดยผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเฉพาะบริษทัท่ีมีการแสดงรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะ

การเงินเท่านั้น ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีจาํนวน 32 บริษทั 

 ตวัแปรในการศึกษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ ดงัน้ี 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อหุ้น ค่าความนิยมต่อหุ้น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อหุน้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการต่อหุน้ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถ่ีโทรคมนาคมต่อหุ้น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนต่อหุ้น ขนาดของกิจการซ่ึงวดัจากค่าลอการิทึมของสินทรัพย์

รวม และโครงสร้างเงินทุนซ่ึงวดัจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และกาํไรต่อหุน้  
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีนาํมาใชส้าํหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงัน้ี 

 1. งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประจาํปี 2556-2557 

 2. วิธีปฏิบติัทางบญัชีและวิธีการวดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ การวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี และพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 145/2527 ว่าดว้ยหักค่าสึกหรอและค่า

เส่ือมราคาของทรัพยสิ์น 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. นําข้อมูลของตัวแปรอิสระได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี

โทรคมนาคม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ขนาดของกิจการ และโครงสร้างเงินทุน ขอ้มูลของตวัแปรตามไดแ้ก่ อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และกาํไรต่อหุ้นท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาทาํการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยคาํนวณหาค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิความ

แปรปรวน 

 2. นาํขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

รวม และกาํไรต่อหุ้นท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Product-moment Correlation Coefficient) โดยวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและส่วนประกอบ

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนและส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไรต่อหุน้  

 3. วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน  
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ผลการศึกษา 

 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลตวัแปรอิสระ และขอ้มูลตวัแปรตามของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์              

                 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประจาํปี 2556-2557 

 ค่าตํา่สุด 

(Min) 

ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

C.V. 

ROA (%) -28.68 44.36 9.71 11.62 1.20 

EPS (บาท) -39.82 25.27 1.25 6.52 5.22 

IA (บาท) 690,542.00 67,083,789,075.00 4,867,661,457.03 14,029,840,541.88 2.88 

GW (บาท) 0.00 11,403,093,656.00 436,307,844.24 1,990,648,666.39 4.56 

 จากผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาในตารางท่ี 1 พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีค่าตํ่าสุด

เท่ากบั  -28.68% ค่าสูงสุดเท่ากบั 44.36% และค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากบั 1.20 ซ่ึงมากกวา่ 1 แสดงให้

เห็นวา่ ขอ้มูลมีการกระจายตวัสูง โดยบริษทัท่ีมีค่า ROA ตํ่าสุดและประสบผลขาดทุน ไดแ้ก่ บริษทั อุตสาหกรรม อี

เลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

  กาํไรต่อหุน้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบวา่ มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั -39.82 บาท โดยบริษทัท่ีมี 

EPS ตํ่าสุด ไดแ้ก่ บริษทั มูราโมโต ้อีเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากบั 2.88 ซ่ึงมากกว่า 1 แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้มูลมี

การกระจายตวัสูง โดยบริษทัท่ีมีมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัท่ีมีมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตํ่าท่ีสุดคือ บริษทั อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

 ค่าความนิยมมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0 บาท เน่ืองมาจากมีบางบริษทัท่ีไม่มีรายการค่าความนิยมในงบแสดงฐานะ

การเงินปี 2556-2557 และบริษทัท่ีมีรายการค่าความนิยมสูงสุด ไดแ้ก่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

 2.1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไรต่อหุน้ โดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน สามารถแสดง

ไดด้งัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน 

ความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (r) ค่า Sig. (2-tailed) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

0.272 0.030 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

กบักาํไรต่อหุน้ 

0.197 0.118 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

  จากผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานในตารางท่ี 2 พบว่า 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์

กนัอย่างมีนยัสาํคญั กล่าวคือ หากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีค่าสูง อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมก็จะมีค่าสูงตาม

ไปดว้ย และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้อยา่งไม่มีนยัสาํคญั กล่าวคือ การลงทุนในสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนไม่วา่จะมูลค่าสูงหรือตํ่าไม่ส่งผลต่อกาํไรต่อหุน้ของบริษทั 

 2.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วม และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไรต่อหุ้น โดย

การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน 

Pearso

n 

ROA EPS D GW SW IAAO SL OTHE

R 

SIZE D/E 

ROA 1.000 

(0.000) 

         

EPS 0.439 

(0.000) 

1.000 

(0.000) 

        

D 0.295 

(0.018)

* 

0.084 

(0.507) 

1.000 

(0.000

) 

       

GW 0.077 

(0.547) 

-0.007 

(0.953) 

0.162 

(0.200) 

1.000 

(0.000) 

      

SW 0.024 

(0.853) 

-0.023 

(0.855) 

-0.059 

(0.645) 

0.021 

(0.872) 

1.000 

(0.000) 

     

IAAO 0.251 

(0.046)* 

0.132 

(0.299) 

0.188 

(0.138) 

-0.043 

(0.733) 

-0.138 

(0.276) 

1.000 

(0.000) 
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SL 0.397 

(0.001)* 

0.270 

(0.031)* 

0.173 

(0.170) 

-0.097 

(0.447) 

0.550 

(0.000)* 

0.167 

(0.187) 

1.000 

(0.000) 

   

OTHER 0.095 

(0.455) 

0.102 

(0.423) 

0.143 

(0.261) 

-0.035 

(0.784) 

0.782 

(0.000)* 

-0.015 

(0.905) 

0.762 

(0.000)* 

1.000 

(0.000) 

  

SIZE 0.466 

(0.000)* 

0.206 

(0.102) 

0.082 

(0.517) 

0.143 

(0.259) 

0.233 

(0.064) 

0.323 

(0.009)* 

0.451 

(0.000)* 

0.371 

(0.003)* 

1.000 

(0.000) 

 

D/E -0.287 

(0.022)* 

-0.038 

(0.768) 

0.111 

(0.382) 

0.006 

(0.964) 

-0.069 

(0.588) 

-0.045 

(0.724) 

-0.032 

(0.801) 

-0.012 

(0.927) 

-0.107 

(0.401) 

1.000 

(0.000) 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 จากผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานใน

ตารางท่ี 3 พบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วม ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอย่างมีนัยสําคญั และโครงสร้าง

เงินทุนมีความสัมพนัธ์เป็นลบกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม แต่ค่าความนิยม ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  

 นอกจากน้ียงัพบวา่ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบักาํไรต่อหุ้น 

แต่     ค่าความนิยม ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้าํเนินการ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ขนาดของกิจการ และโครงสร้างเงินทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

  ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มตีวัตนกบัผลการดาํเนินงานและการวเิคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพย์ไม่มตีวัตนกบัผลการดาํเนินงาน  

  3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานโดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยอยา่งง่าย สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน โดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยอยา่งง่าย 

ความสัมพันธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบั

อตัราผล 

ตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  

1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไรต่อ

หุน้  

1. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อ

หุน้ 
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จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานโดยการวิเคราะห์การถดถอย

อย่างง่ายในตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบัอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วมอยา่งมีนยัสาํคญั แต่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

  3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานโดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน โดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ 

ความสัมพันธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบั

อตัราผล 

ตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  

 

 

 

 

1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม แต่ไม่มีนยัสาํคญั 

2. ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบั

อตัราผล 

ตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

3. โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์เป็นลบกบัอตัรา

ผล 

ตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไร

ต่อหุน้  

1. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อ

หุน้ 

2. ขนาดของกิจการไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

3. โครงสร้างเงินทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

  

 จากผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานโดยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณในตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วม ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และโครงสร้างเงินทุนมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม นอกจากน้ียงัพบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ขนาดของกิจการ 

และโครงสร้างเงินทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

  3.3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานโดย

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

ความสัมพันธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  

1. ค่าความนิยมมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบัอตัรา

ผลตอบแทน 

จากสินทรัพยร์วม แต่ไม่มีนยัสาํคญั 

2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

รวม 

3. สินทรัพย์ไ ม่ มีตัวตนภายใต้สัญญา อนุญา ต ให้

ดาํเนินการไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วม 

4. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมมี

ความสมัพนัธ์ 

เป็นบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

5. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีความสัมพนัธ์เป็นลบกับ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

6. ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบัอตัราผล

ตอบ 

แทนจากสินทรัพยร์วม 

7. โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์เป็นลบกบัอตัราผล

ตอบ 

แทนจากสินทรัพยร์วม 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนกบักาํไรต่อหุน้ (EPS) 

1. ค่าความนิยมไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

2. ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

3. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

ไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

4. ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมไม่มีความ 

ความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

5. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

6. ขนาดของกิจการไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

7. โครงสร้างเงินทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 
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  จากผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงาน

โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า ค่าความนิยม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม แต่ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ขนาดของ

กิจการ และโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และส่วนประกอบของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกตวัรวมถึงขนาดของกิจการและโครงสร้างเงินทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

  3.4 ผลการการวิเคราะห์เพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของปี 

2557 กบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของปี 2556 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกาํไรต่อหุน้ของปี 2557 กบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ

ปี 2556 และความสัมพนัธ์ระหว่างกาํไรต่อหุน้ของปี 2557 กบัส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของปี 2556 แสดง

ไดด้งัตารางท่ี 7 ดงัน้ี 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบั

ผลการ    

   ดาํเนินงานในช่วงเวลาท่ีต่างกนั 1 งวดเวลา 

ความสัมพันธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัอตัรา

ผล 

ตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

1. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผล

ตอบ 

แทนจากสินทรัพยร์วม 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไร

ต่อหุน้  

1. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อ

หุน้ 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนกบักาํไรต่อหุน้ 

1. ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 

2. ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีมีความสัมพนัธ์กาํไรต่อ

หุน้ 

3. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อ

หุน้ 

  

 จากผลจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

กบัผลการดาํเนินงานในช่วงเวลาท่ีต่างกนั 1 งวดเวลา ในตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนของปี 2556 มี

ความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ของปี 2557 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 

พบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม แต่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มี

ความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและไม่มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถ่ีโทรคมนาคม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม แต่ค่า

ความนิยม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้

ดาํเนินการไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุก

ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น อีกทั้งผลการวิเคราะห์เพ่ิมเติมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มี

ตัวตนและส่วนประกอบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในอดีตกับผลการดาํเนินงานในปัจจุบัน พบว่า ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนใน

ปี 2556 มีความสมัพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ในปี 2557 

 อภิปรายผล 

  1. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบวา่ ค่าความนิยมมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทัแต่ไม่มีนยัสาํคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัในอดีตของลคันา พูลเจริญ (2555) 

ท่ีไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจกบัความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพบว่า ค่าความนิยมมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับ

ความสามารถในการทาํกําไรของบริษทั ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น และเป็นการศึกษาในช่วงเวลาท่ีต่างกนั จึงทาํให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในอดีต  

 2. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัในอดีตของษิรินุช น่ิมตระกูล 

(2014) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญา มูลค่าตลาดของบริษทั และผลการดาํเนินงานทาง

การเงิน กรณีศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนและพบว่า ทุนทางปัญญาซ่ึงรวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์

เป็นบวกกบัอตัรากาํไร และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการศึกษาคร้ังน้ีการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณไดมี้การใส่ตวัแปรอิสระตวัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมเติม  

 3. ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

พบว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสัมพันธ์กับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษางานวิจยัในอดีตของษิรินุช น่ิมตระกลู ซ่ึงไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญา มูลค่าตลาด

ของบริษทั และผลการดาํเนินงานทางการเงิน กรณีศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนและพบวา่ ทุนทางปัญญาซ่ึงรวมถึง

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์เป็นบวกกบัอตัรากาํไร และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาคร้ังน้ีช่วยใหผู้บ้ริหารเห็นความสาํคญัในการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้หมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบักาํไรต่อหุน้ของขอ้มูลตวั

แปรอิสระและตัวแปรตามในงวดเวลาเดียวกัน พบว่า ส่วนประกอบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกตัวไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น แต่ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของปี 

2556 กบักาํไรต่อหุน้ของปี 2557 พบว่า ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถ่ีโทรคมนาคม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของปี 2556 มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ของปี 2557 โดยผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในอดีตจะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานใน

ปัจจุบนั 

 ข้อจาํกดัในการศึกษา 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาสามารถใชอ้ธิบายไดเ้ฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในปี 2556-2557 เพียงกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว

เท่านั้น ไม่สามารถใชอ้า้งอิงกบักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและส่วนประกอบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

กบัผลการดาํเนินงานท่ีวดัโดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) และกาํไรต่อหุน้ (EPS) ช่วยใหผู้บ้ริหาร

สามารถนาํผลท่ีไดน้ี้มาใชว้างแผนการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน แต่ทั้งน้ีในการ

พิจารณาและตดัสินใจเลือกลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอาจจะตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนๆในการพิจารณาและตดัสินใจ

ดว้ย นอกจากน้ีผลท่ีไดย้งัสามารถเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนทางหน่ึงให้แก่นักลงทุนได ้ เน่ืองจากผล

การศึกษาคร้ังน้ีช่วยใหน้กัลงทุนทราบถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั เพ่ือก่อใหเ้กิด

ผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 

 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1. ผูศึ้กษาอาจขยายกลุ่มการศึกษาไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน  

  2. ผูศึ้กษาอาจกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานของบริษทัตวัอ่ืนเพ่ิมเติม  
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การวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัที่มีผลต่อราคาของหลกัทรัพย์หมวดธุรกจิ

การเกษตร 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ

ยางพารา และกลุ่มธุรกิจปาลม์นํ้ามนัโดยใชปั้จจยัท่ีมีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน 14 

อตัราส่วน, ปัจจยัทางภาคเกษตร 5 ปัจจยั และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 3 ปัจจยั รวมทั้งส้ิน 22 ปัจจยั เพ่ือใชเ้ป็นตวัแทน

ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบและศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง  ๆ โดยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Description statistics) การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson correlation 

analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงผล

การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆนั้นของทั้งสองกลุ่มธุรกิจสามารถร่วมตวัเป็นองคป์ระกอบได ้7 องคป์ระกอบโดยมีการร่วมกลุ่ม

ของตวัแปรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีเหมือนกนัของ 2 

บริษทัในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งโดยในกลุ่มธุรกิจยางพารา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของความสามารถในการบริหารงาน และ

องคป์ระกอบของราคาสินคา้เกษตร ในกลุ่มธุรกิจปาลม์นํ้ามนั ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของความสามารถในการบริหารงาน, 

องคป์ระกอบของความสามารถในการทาํกาํไร และองคป์ระกอบการเติบโตของเศรษฐกิจซ่ึงสามารถใชข้อ้มูลเหล่าน้ี

เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนได ้

 

คําสําคัญ : อัตราส่วนทางการเงิน, ปัจจัยทางภาคเกษตร, ปัจจัยทางภาคเกษตร 
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Abstract 

The objective of independent study to analyze configuration factors that affect with securities pricing in 

Agribusiness sector listed in the Stock Exchange of Thailand at 2 groups are Rubber business and Palm oil business. 

The factors to affect both of Internal and External including 14 financial ratios, 5 agriculture factors and 3 economic 

factors, total 22 factors to be delegate analyze and study of the relationship in various factors and using statistical 

technique including Description statistics, Pearson correlation analysis and Multiple regression analysis at 

statistical significance 0.05. The results reveal that there are 7 factors were joined from 2 businesses including 

similar variants grouping and factor’s relationship grouping at statistical significance 0.05 that same 2 companies 

each sample groups. The rubber business is ability to management factor. The palm oil business is ability to 

management factor, ability to make profits factor and economic growth factor. This information will be considered 

for decision to invest in securities. 
 

Keyword : financial ratios, agriculture factors, economic factors 

 

 

1. บทนํา  

      

     ปัจจุบนัภาคเกษตรยงัคงมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะก่อใหเ้กิดรายได้

แลว้ คนส่วนใหญ่ของประเทศยงัมีอาชีพทาํการเกษตร โดยถือเป็นธุรกิจหลกัของประเทศในการผลิตอาหารเพ่ือ

ป้อนสู่ตลาดโลกและเป็นแหล่งอุปทานแรงงานในประเทศท่ีมีบทบาทสาํคญัอย่างมาก ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน นอกจากนั้นการขยายตวัสูงข้ึนของราคาพืชผลการเกษตร 

นํ้ามนัดิบ และโลหะท่ีมีผลมาจากความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของประเทศท่ีสามโดยเฉพาะประเทศจีน และ

อินเดียท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมาก นอกจากน้ีในปัจจุบนันอกจากภาคเกษตรแลว้เศรษฐกิจท่ีสาํคญัของ

ประเทศและของโลกอีกอย่างหน่ึงก็คือการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่การลงทุนนั้นก็มีความเส่ียงจากความผนั

ผวนของตลาด จากปัจจยัต่างๆรอบดา้นทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน โดยเฉพาะหลกัทรัพยภ์าคเกษตรท่ีมี

ความสําคัญต่อประเทศแต่กับมีความผนัผวนของราคาของหลกัทรัพย์ค่อนขา้งสูงทาํให้นักลงทุนไม่กลา้ท่ีจะ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวและเป็นผลทาํใหเ้กิดงานวิจยัในคร้ังน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

     เพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการเกษตร 

     เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการเกษตร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษาน้ีคือ ทฤษฎีประสิทธิภาพ

ตลาด ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน และแนวคิดเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงิน 

     ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, สถาบนัพฒันา

ความรู้ตลาดทุน) (สุวพร พรชยั, 2556) เป็นแนวความคิดท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมราคาหลกัทรัพยแ์ต่ละตลาดและ

พฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนท่ีส่งผลต่อปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

     ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis Theory) การเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน 

เป็นการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมาสู่สภาพอุตสาหกรรม ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และบริษทัมาทาํการวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละส่วนเพ่ือนาํไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและผล

กาํไรในอนาคตของบริษทั 

     อตัราส่วนทางการเงิน (Finance Statement Analysis) อตัราส่วนทางการเงินนั้นจะเป็นตวับอกถึงจุดแข็งและ

จุดอ่อนขององคก์รไดโ้ดยมีดว้ยกนั 5 ดา้นประกอบดว้ย  

     อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity), การจัดการภาระหน้ีสิน (Debt Management), อัตราส่วนท่ีวัด

ความสามารถในการบริหารจดัการ (Asset Management), ความสามารถในการทาํกาํไร (Profit Ability) และมูลค่า

ตลาด (Market Value) 

     กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและ

อตัราแลกเปล่ียน และแนวความคิดเก่ียวกบัราคาสินคา้เกษตร 

     แนวความคิดเก่ียวกบัราคาสินคา้เกษตร ( บนัลือ คาวชิรพิทกัษ,์ 2542 : 116-122 อา้งถึงใน สุกญัญา จนัทร์ปรีชาชยั, 

2553 ) แนวความคิดความเคล่ือนไหวราคาสินคา้เกษตร ดว้ยลกัษณะของสินคา้เกษตรซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีเน่าเสียง่ายปริมาณ

ผลผลิตข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศส่งผลใหสิ้นคา้เกษตรมีความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาในระดบัตํ่า คือจะมีความ

เคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงข้ึนลง ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปจากสินคา้ชนิดอ่ืนๆโดยความเคล่ือนไหวของราคา

สินคา้เกษตรนั้นสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะดงัน้ีความเคล่ือนไหวดา้นราคาแบบแนวโนม้, ความเคล่ือนไหว

ราคาตามฤดูกาล, ความเคล่ือนไหวราคาตามวฏัจกัรและ ความเคล่ือนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ  

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรในงานศึกษาน้ีผูศึ้กษาใชห้ลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการเกษตรท่ีลงทะเบียนอยู่ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมีทั้งหมด 12 หลกัทรัพยม์าเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิเป็นรายเดือน มีระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 รวม

ทั้งส้ิน 120 เดือน ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ตรงเง่ือนไขในช่วงระยะเวลาดงักล่าวและลกัษณะธุรกิจมี 4 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 

     STA             บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)                                                  

     TRUBB      บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     UPOIC        บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)                                          
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     UVAN    บริษทั ยนิูวานิชนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

     กับตัวแปรอิสระ 22 ตัวแปรได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR), อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

(QR),อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DER), อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR), อตัรา

กาํไรสุทธิ (NPM), อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA), อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(ROE), อตัรากาํไรต่อหุ้น (EPS), อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี (RT), อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (IT), อตัรา

หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT), อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ (P/E), อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม

บญัชี (P/BV), อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (D/Y), มูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET), อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ (EX), ราคาสินคา้เกษตร (PAG), ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตร (EPA), ดชันีผลผลิตสินคา้

ทางการเกษตร (IPA), อตัราการจา้งงานภาคเกษตร (EA), ค่าจา้งแรงงานภาคเกษตร (WA) ,ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยซ่ึงมีการรวบรวมเป็นรายเดือนระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2548 – มิถุนายน 2558 โดยขอ้มูล

ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก 

     ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละอตัราส่วนทางการเงินของหมวดธุรกิจการเกษตรจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SETSMART) 

     ขอ้มูลราคา ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตรและดชันีผลผลิตสินคา้ทางการเกษตร จากสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.oae.go.th 

     อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราการจา้งงานภาคเกษตร ค่าจา้งแรงงานภาคเกษตรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย www.bot.or.th 

     อัตราเงินเฟ้อ,ดัชนีราคาผูบ้ริโภคจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

www.nesdb.go.th 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     1.ตรวจสอบขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือไม่และสร้างเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation 

Matrix) เพ่ือตรวจสอบตัวแปรท่ีศึกษาว่าสัมพนัธ์กันหรือไม่โดยใช้ Pearson product-moment correlation หาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เพ่ือมาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ โดยมุ่งเน้นท่ีการหาตัวแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัมากกวา่ 0.5 

     2.สกัดองค์ประกอบ (Extraction Factor Analysis: Factor Extraction) หรือ (Initial Factors) ขั้ นตอนในการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัจาํนวน องคป์ระกอบท่ีจะเกบ็ไวส้าํหรับการวิเคราะห์ในอนาคต กฎสาํหรับการกาํหนดจาํนวนของ

องคป์ระกอบ คือ “Eigenvalue > 1” 

http://www.nesdb.go.th/
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     3.เลือกวิธีการหมุนแกน (Factors Rotation) มีเพ่ือปรับค่านํ้ าหนักปัจจัยท่ีผ่านการสกัดปัจจัยผ่านเคร่ืองมือ 

Orthogonal rotation เน่ืองจากก่อนการหมุนแกนตวัแปรแต่ละตวัมีค่า Loading สูงมากทาํใหต้วัแปรบางตวัสามารถ

เป็นสมาชิกขององคป์ระกอบไดม้ากกวา่ 1 องคป์ระกอบจึงยากในการแปลความหมายของขอ้มูล 

     4.เลือกค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factors Score) ขั้นตอนน้ีมีเพ่ือคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรใหม่ ซ่ึง

สามารถคาํนวณไดโ้ดยการแทนค่าขอ้มูลท่ีมีอยูข่องตวัแปรเดิมลงในสมการเชิงเสน้ตรงของปัจจยั 

     5.ตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ีวิเคราะห์ไดโ้ดยใหมี้ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกลุ่มตวัหรือแนวคิดท่ีตั้งไว ้โดยใชช่ื้อสั้นๆ 

จากการพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่า Loading มากท่ีสุดบน Factor 

𝑌𝑌 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋1 +  𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 +  𝜀𝜀      6 . ก า ร ส ร้ า ง ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย  (Multiple 

regression analysis) ทาํการสร้างสมการถดถอย เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์ของทั้งปัจจยัท่ีไดแ้ละตวัแปรตาม โดยจะ

สร้างสมการถดถอยใหก้บัตวัแปรตามแต่ละตวัเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสมการโดยสมการถดถอย

สามารถเขียนออกมาในรูป 

Y  คือ ตวัแปรตาม 

X  คือ ตวัแปรอิสระ 

𝛼𝛼  คือ จุดตดัแกน Y ของเส้นตรง เม่ือ X มีค่าเท่ากบั 0 

β  คือ ความชนัของเส้นตรงท่ีลากผา่นค่าเฉล่ีย X มากท่ีสุด 

ε  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
 

     จากการทดสอบสามารถอธิบายองคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการเกษตรไดโ้ดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตวัอยา่ง และแยกกลุ่มตวัแปรอิสระเป็นป้ัจจยัภายใน 14 ปัจจยั และปัจจยัภายนอก 8 ปัจจยัมาทาํ

การแยกวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการศึกษาซ่ึง ปัจจยัเหล่านั้นสามารถรวมตวัเป็น Factor ไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 1 การรวมตวัของตวัแปรอสิระเป็น Factor 

ตวัแปรอสิระ STA TRUBB UPOIC UVAN 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 1 1 1 1 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) 1 1 1 1 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DER) 1 - 1 3 

อตัราส่วนวดัความสามารถการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR) 2 3 4 1 

อตัรากาํไรสุทธิ (NPM) 2 3 2 4 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 2 2 2 2 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 2 2 2 2 
     



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2170 
 

 

ตารางที่ 1 การรวมตวัของตวัแปรอสิระเป็น Factor ( ต่อ )     

ตวัแปรอสิระ 
กลุ่มยางพารา กลุ่มปาล์มนํา้มนั 

STA TRUBB UPOIC UVAN 

อตัรากาํไรต่อหุน้ (EPS) 3 - 3 3 

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี (RT) - - 4 2 

อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (IT) 4 4 4 4 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 4 4 2 2 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ (P/E) 3 1 3 3 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) - - 3 3 

อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (D/Y) 1 1 1 1 

มูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 5 5 5 5 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EX) - - 5 5 

ราคาสินคา้เกษตร (PAG) 8 8 - - 

ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตร (EPA) 6 6 7 7 

ดชันีผลผลิตสินคา้ทางการเกษตร (IPA) 6 6 6 6 

อตัราการจา้งงานภาคเกษตร (EAG) 5 5 5 5 

ค่าจา้งแรงงานภาคเกษตร (WAG) - - - - 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 8 8 6 6 

หมายเหตุ :    -  = ไม่สามารถรวมอยูใ่น Factor ได ้  1 = Factor สภาพคล่องของบริษทั 

2 = Factor ความสามารถในการบริหารงาน  3 = Factor ความสามารถในการทาํกาํไร 

4 = Factor ความสามารถในการทาํรายได ้    5 = Factor การเติบโตของเศรษฐกิจ  

6 = Factor การเติบโตของสินคา้เกษตร   7 = Factor การส่งออกสินคา้เกษตร  

8 = Factor ราคาสินคา้เกษตร 

     จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่งไดผ้ลดงัตารางขา้งตน้ แลว้นั้นไดท้าํการนาํ Factor ดงักล่าวมาทาํการ

สร้างสมการถดถอย (Multiple regression analysis) เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์ของทั้งปัจจยัท่ีไดแ้ละตวัแปรตาม โดยจะ

สร้างสมการถดถอยใหก้บัตวัแปรตามแต่ละตวัเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสมการ ซ่ึงไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์และรูปแบบสมการถดถอยของตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม  

ตวัแปรอสิระ (Factor) 
ค่าสัมประสิทธ์ิกลุ่มยางพารา ค่าสัมประสิทธ์ิกลุ่มปาล์มนํ้ามัน 

STA TRUBB UPOIC UVAN 

𝛼𝛼 17.533 10.123 24.043 55.120 

สภาพคล่องของบริษทั -0.094 5.168*** 7.215*** - 

ความสามารถในการบริหารงาน 6.264*** 4.039*** 2.687** 13.958*** 

ความสามารถในการทาํกาํไร 2.808*** 1.186 23.708*** 27.025*** 

ความสามารถในการทาํรายได ้ 0.956 -1.743** -1.396 5.113*** 

การเติบโตของเศรษฐกิจ 1.203 - 7.525*** 3.956*** 

การเติบโตของสินคา้เกษตร 0.534 -1.829*** -1.713 1.141 

การส่งออกสินคา้เกษตร - - -1.118 -1.442 

ราคาสินคา้เกษตร 2.956*** -1.226 - - 

หมายเหตุ 

 ** หมายถึง ตวัแปรท่ีมีระดบันยัสาํคญัท่ี 95%  

 ***  หมายถึง ตวัแปรท่ีมีระดบันยัสาํคญัท่ี 99%   

 -  หมายถึง ตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

บริษทั ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จากดั (มหาชน)  

     จากการศึกษาสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ factor ความสามารถในการบริหารงาน, factor 

ความสามารถในการทาํกาํไร และ factor ราคาสินคา้เกษตร มีผลต่อราคาของหลกัทรัพยบ์ริษทั ศรีตรังแอโกร

อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้64.40% ส่วนท่ีเหลือ 35.60% เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน 

โดยมีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสาํคญัท่ี 99% ในส่วนของตวัแปรอิสระอ่ืนๆไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ของหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

     จากการศึกษาสรุปไดว้า่ ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ factor สภาพคล่องของบริษทั, factor ความสามารถ

ในการบริหารงาน, factor การเติบโตของสินคา้เกษตร และ factor ความสามารถในการทาํรายได ้มีผลต่อราคาของ

หลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้

53.20% ส่วนท่ีเหลือ 46.80% เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน โดยมีตวัแปรอิสระ factor สภาพคล่องของบริษทั, factor 

ความสามารถในการบริหารงาน และfactor การเติบโตของสินคา้เกษตร มีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพย ์อย่างมี

นยัสําคญัท่ี 99% และ factor ความสามารถในการทาํรายได ้มีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพย ์อย่างมีนยัสําคญัท่ี 

95%  ในส่วนของตวัแปรอิสระอ่ืนๆไม่มีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) (UPOIC) 

     จากการศึกษาสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ factor สภาพคล่องของบริษทั, factor ความสามารถใน

การบริหารงาน, factor ความสามารถในการทาํกาํไร และ factor การเติบโตของเศรษฐกิจ มีผลต่อราคาของหลกัทรัพย์

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้80.90% ส่วนท่ีเหลือ 19.10%          

เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน โดยมีตวัแปรอิสระ factor สภาพคล่องของบริษทั, factor ความสามารถในการทาํกาํไร และ 

factor การเติบโตของเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพย ์อย่างมีนยัสาํคญัท่ี 99% และ factor ความสามารถใน

การบริหารงาน มีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพย ์อย่างมีนยัสาํคญัท่ี 95% ในส่วนของตวัแปรอิสระอ่ืนๆไม่มีอิทธิพล

ต่อราคาของหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทั ยูนิวานิชนํ้ามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) (UVAN) 

     จากการศึกษาสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ factor ความสามารถในการบริหารงาน, factor 

ความสามารถในการทาํกาํไร, factor ความสามารถในการทาํรายได ้และ factor การเติบโตของเศรษฐกิจ มีผลต่อราคา

ของหลกัทรัพยบ์ริษทั ยนิูวานิชนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถอธิบายสมการได ้87.80% ส่วนท่ีเหลือ 12.20% 

เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน โดยมีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 99% ในส่วนของตวัแปรอิสระอ่ืนๆ

ไม่มีอิทธิพลต่อราคาของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษางานวิจยั พบวา่ปัจจยัต่างๆทั้ง 22 ตวัแปรแบ่งเป็นปัจจยัภายใน 14 ปัจจยั และปัจจยัภายนอก 8 ปัจจยั 

ท่ีส่งผลต่ออตัราราคาของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการเกษตร ของทั้ง 4 กลุ่มตวัอยา่งนั้นสามารถรวมตวักนัข้ึนเป็น Factor 

ของปัจจยัภายใน 4 Factor และเป็นของปัจจยัภายนอก 3 Factor เท่ากนัทั้ง 4 กลุ่มตวัอยา่ง โดยตวัแปรท่ีรวมตวัในแต่ละ 

Factor ของแต่ละกลุ่มธุรกิจคือกลุ่มยางพารา และ กลุ่มปาลม์นํ้ามนันั้น มีการรวมกลุ่มของตวัแปรภายในกลุ่มธุรกิจนั้น

ค่อนขา้งเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั (ตารางท่ี 1) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าถา้กลุ่มตวัอย่างนั้นๆ มีการทาํธุรกิจในลกัษณะ

เดียวกนั การรวมตวัของปัจจยัต่างๆนั้นจะมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะคลา้ยคลึงกนั และในการศึกษาความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตามท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่  

     Factor ความสามารถในการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด (ตารางท่ี 2) เน่ืองจากการบริหารงานท่ีดีนั้นจะสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่ให้กบับริษทัและผูถื้อหุ้นการท่ี

สามารถนาํเงินทุนหรือสินทรัพยไ์ปต่อยอดเพ่ือสร้างรายไดน้ั้นถา้ทาํไดดี้ก็จะส่งผลต่อกาํไรของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนและจะ

ทาํให้ผูถื้อหุ้นต่างตอ้งการท่ีจะเขา้ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงมากกว่าท่ีจะตอ้งการขายทาํให้ราคาของหลกัทรัพย์

เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  
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     Factor ความสามารถในการทาํกาํไร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง 

(ตารางท่ี 2) เน่ืองจากการท่ีถา้บริษทันั้นสามารถทาํกาํไรไดม้ากนั้น จะทาํให้บริษทัมีเงินเหลือมากข้ึนเพ่ือใชใ้นการ

ลงทุนเพ่ือให้บริษทัเติบโตข้ึน หรือมีโอกาสท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดม้ากข้ึน ดงันั้นการท่ีความสามารถในการทาํกาํไร

เพ่ิมข้ึนกจ็ะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยมี์แนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ยอยา่งแน่นอน 

     Factor สภาพคล่องของบริษทั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง (ตารางท่ี 

2) แสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัท่ีมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี ราคาของหลกัทรัพยก์็จะดีตามไปดว้ย เน่ืองมาจากบริษทันั้นมี

ความน่าเช่ือถือมากกว่าบริษทัท่ีมีสภาพคล่องตํ่าท่ีอาจไม่สามารถลงทุนเพ่ิมในโครงการต่างๆ หรืออาจไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ทาํใหเ้กิดการซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากข้ึนและเป็นผลใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตาม

ไปดว้ย 

     Factor ความสามารถในการทาํรายได ้มีความสัมพนัธ์ทั้งในทิศทางเดียวกนัและทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาของ

หลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง (ตารางท่ี 2) ซ่ึงราคาหลกัทรัพยก์บัความสามารถในการทาํรายไดข้องบริษทัฯ นั้นควรจะมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองจากหากรายได้ของบริษัท เพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลให้กําไรเพ่ิมข้ึน และ

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ก็ควรท่ีจะสูงข้ึนตามไปดว้ยทาํให้หลกัทรัพยน์ั้นเกิดความน่าสนใจและเกินการเขา้ซ้ือทาํให้

ราคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

     โดย Factor ของปัจจยัภายในทั้งหมดไดแ้ก่ Factor ความสามารถในการบริหารงาน,  Factor ความสามารถในการ

ทาํกาํไร, Factor สภาพคล่องของบริษทั และ Factor ความสามารถในการทาํรายได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ  แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีสรุปวา่อตัราส่วน

ทางการเงินส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สามารถใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนได ้และ ผลการศึกษาของ บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) ได้

ทาํการศึกษาเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและศึกษาหาทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยผ์ลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินทั้งส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางเดียวกนั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีว่าอตัราส่วนทางการเงิน (Finance Statement Analysis) นั้นจะเป็นตวั

บอกถึงจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์รได ้ร่วมถึง ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis Theory) 

เป็นการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมาสู่สภาพอุตสาหกรรมเพ่ือนาํไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน

และผลกาํไรในอนาคตของบริษทั 

     Factor การเติบโตของเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง 

(ตารางท่ี 2) โดยเฉพาะในกลุ่มปาลม์นํ้ ามนั ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอย่างมากในปัจจุบนั และมีความตอ้งการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมนั้นจะทาํใหเ้กิดการซ้ือ

ขายมากข้ึนและจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเหตุทาํให้การเติบโตของเศรษฐกิจมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของหลกัทรัพย ์
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     Factor การเติบโตของสินคา้เกษตร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 2) เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัสินคา้ประเภทยางพารานั้น ราคาค่อนขา้งตกตํ่า และมีความตอ้งการนอ้ยลง

เน่ืองจากประเทศจีนท่ีเป็นคู่คา้สาํคญันั้นหกัมาทาํการปลูกตน้ยางเอง ทาํใหเ้กินสินคา้ลน้ตลาด และหากการเติบโต

ของสินคา้เกษตรมากข้ึนก็จะส่งผลให้สินคา้ลน้ตลาดและบริษทัจะมีสินคา้คา้งสต๊อคเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อตวั

บริษทั และทาํใหห้ลกัทรัพยไ์ม่มีความน่าสนใจและไม่เกิดการเขา้มาลงทุนได ้

     Factor ราคาสินคา้เกษตร เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มตวัอย่าง 

(ตารางท่ี 2) เน่ืองจากปัจจุบนัราคายางพารานั้นตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองและสินคา้อยู่ในภาวะลน้ตลาด การท่ีราคาสินคา้

เกษตรเช่นยางพารานั้นเพ่ิมข้ึน แสดงว่าตลาดมีความตอ้งการท่ีดีข้ึน โดยบริษทัก็น่าจะมีรายไดแ้ละกาํไรท่ีมากข้ึน

ตามไปดว้ย ทาํใหเ้กิดการลงทุนมากข้ึนและราคาของหลกัทรัพยก์จ็ะเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนัดว้ย 

     โดย Factor ของปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  Factor การเติบโตของเศรษฐกิจ, Factor การเติบโตของสินคา้เกษตรและ 

Factor  ราคาสินคา้เกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัชยั เอมลออ (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผลการศึกษาพบว่าราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหารนั้น จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไวคื้อ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ, 

ดชันีหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนัส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคจะมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผลจากการศึกษามีความ

น่าเช่ือถือถึงร้อยละ 85.3 โดยสอดคล้องกับ ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis) เ ป็น

แนวความคิดท่ีช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมราคาหลกัทรัพยแ์ต่ละตลาดและพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนัก

ลงทุนท่ีส่งผลต่อปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(Fundamental Analysis Theory) เป็นการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมาสู่สภาพอุตสาหกรรมเพ่ือนาํไปสู่

การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและผลกาํไรในอนาคตของบริษทั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 

     1.ข้อมูลท่ีนามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน และวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองทั้งภายในประเทศรวมถึงในต่างประเทศดว้ย ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ทาํให้ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามีความผนัผวน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในช่วงเวลาท่ีไม่เกิด

วิกฤตการณ์ทางการเงิน เพ่ือท่ีการวิเคราะห์มีความแม่นยามากข้ึน  

     2.กาํหนดตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจการเกษตร เช่น ราคานํ้ามนัในปัจจุบนัท่ีมีอตัราลดลง ภาวะภยัธรรมชาติ

ต่างๆ เช่น ภยัแลง้ อุทกภยัเป็นตน้ เพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

     3.ศึกษาหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจการเกษตร เพ่ือใชข้อ้มูลในการเปรียบเทียบ และประกอบการพิจารณา

ตดัสินใจลงทุนในลาํดบัต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค หมวดแฟชัน่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประชากรใน

การศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวน 23 บริษทั ขอ้มูลท่ีศึกษาอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 โดยมีจาํนวนขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 

115 ชุดขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) ใน

การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติกบัความสามารถในการทาํกาํไรเม่ือวดัโดย

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมคือ โครงสร้างเงินทุน โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม และ

ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของความสามารถในการทาํกาํไรเม่ือวดัโดยอตัรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัคือ โครงสร้างเงินทุน โดยมี

ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research was to examine factors affecting profitability of listed companies in the 

fashion industry in the Stock Exchange of Thailand. The population of this study was twenty-three companies. One 

hundred and fifteen data sets, from 2010-2014 were analyzed. Multiple Linear Regression Analysis was used to 

test the hypotheses. When using a return on assets model in the analysis, the results found that the capital structure 

has significantly negative correlation with profitability while the firm size has positive correlation with 

profitability. When testing with a return on equity model, the results found that only the capital structure has 

significantly negative correlation with profitability. 

mailto:issara_am@hotmail.com
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บทนํา 

อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยลักษณะของ

อุตสาหกรรมท่ีมีการกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ สามารถสร้างรายไดโ้ดยมีสัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

(GDP) สูงถึงร้อยละ 40 ก่อใหเ้กิดการจา้งงานมากกวา่ 2 ลา้นคน (อา้งอิง) ปัจจุบนัอุตสาหกรรมแฟชัน่ของไทยมีการ

ชะลอตวัลงเน่ืองจากปัจจยัต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของตน้ทุนวตัถุดิบ การขาดแคลนแรงงาน สภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศและการส่งออกท่ีชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งในปลายปีพ.ศ. 2558 น้ีประเทศไทย

จะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมตอ้ง

ปรับตวัและเร่งสร้างความพร้อมอย่างเร่งด่วนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถท่ีจะแข่งขนัใน AEC ไดอ้ย่างมีศกัยภาพ แต่

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสเติบโต เน่ืองจากปัจจุบันรัฐบาลให้การส่งเสริมและ

สนบัสนุนอย่างมาก ดงัเห็นไดจ้ากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ไดมี้โครงการผลกัดนักลุ่มอุตสาหกรรม

แฟชัน่ของไทย ใหมี้การพฒันาใหเ้กิดการเช่ือมโยงกนัระหว่างกระบวนการผลิตตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และ

ยงัมีแนวทางในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหก้า้วสู่ความเป็นผูน้าํในภูมิภาคอาเซียนและเป็นศูนย ์กลางแฟชัน่ชั้นนาํ

ของภูมิภาค ซ่ึงคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยจะขยายตวัไดป้ระมาณร้อยละ 3-4 จากมูลค่าการส่งออกและ

การบริโภคทั้งภายในประเทศและอาเซียน (สาํนกับริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 

2558: ออนไลน)์ 

 จากข้อมูลดังกล่าวผูวิ้จัยจึงเลือกศึกษาธุรกิจหมวดแฟชั่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

(CONSUMP) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย

ไดแ้ก่ หมวดแฟชัน่ (FASHION) หมวดของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน (HOME) และหมวดของใชส่้วนตวัและ

เวชภณัฑ ์(PERSON) โดยหมวดแฟชัน่เป็นหมวดท่ีมีบทบาทสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด

สูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม 

 การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด เป้าหมายของทุกธุรกิจ ก็คือการท่ีสามารถทาํกาํไรไดสู้งสุด ซ่ึง

ก่อให้เกิดความมัง่คัง่แก่ผูถื้อหุ้น แต่การท่ีจะไดม้าซ่ึงกาํไรก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการดาํเนินงานของกิจการ 

รวมถึงอาจมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานอีกดว้ย ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งปัจจยัภายในท่ีกิจการสามารถรับรู้

และควบคุมแกไ้ขได ้เช่น การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั โครงสร้างทางการเงิน ความเส่ียงและความมัน่คง

ของธุรกิจ หรือปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

การเมือง ราคานํ้ามนั อตัราภาษี สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ และภาวะแวดลอ้มทางกฎหมายเป็นตน้ โดยปัจจยัต่างๆ

เหล่าน้ีอาจส่งผลต่อกาํไรของบริษทัแตกต่างกนัออกไป บางปัจจยัอาจส่งผลต่อกาํไรของธุรกิจในทางบวก บางปัจจยั

อาจส่งผลต่อกาํไรของธุรกิจในทางลบ ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีกิจการตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษา

ถึงผลกระทบของปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีเราตอ้งการได ้
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วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค

บริโภค หมวดแฟชัน่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สมมติฐาน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าจะพบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ยอดขาย (Sale) วงจรเงินสด 

(Cash Conversion Cycle: CCC) โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure: CS) ขนาดของบริษทั (Size) และอตัราส่วน

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร (Cash Flow to Investment: CFI) กบัตวัแปรตามคือ

ความสามารถในการทาํกาํไร ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัสามารถกาํหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 

H1 : ยอดขายกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัมีความสมัพนัธ์กนั  

สมมติฐานท่ี 2 

H1 : วงจรเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัมีความสมัพนัธ์กนั 

สมมติฐานท่ี 3  

H1 : โครงสร้างเงินทุนกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัมีความสมัพนัธ์กนั  

สมมติฐานท่ี 4 

H1 : ขนาดของบริษทักบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัมีความสมัพนัธ์กนั 

สมมติฐานท่ี 5 

H1 : อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรกบัความสามารถในการทาํ

กาํไรของบริษทัมีความสมัพนัธ์กนั 

 

แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ความสามารถในการทาํกาํไร หมายถึง ความสามารถของกิจการในการแสวงหารายไดแ้ละการควบคุม

ค่าใชจ่้ายทั้งดา้นการผลิต การตลาด และการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายและการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆของ

กิจการ (เยาวรักษ ์สุขวิบูลย,์ 2556, หนา้ 45-47) 

ศิรดา นวลประดิษฐ ์(2547) อธิบายวา่ ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) คือความสามารถในการ

ก่อใหเ้กิดกาํไรขององคก์ร การวิเคราะห์กาํไรเป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรพิจารณาสาํหรับผูถื้อหุน้ถึงผลกาํไรท่ีจะไดรั้บซ่ึง

อยูใ่นเงินปันผล นอกเหนือจากน้ีกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนอาจสามารถอธิบายไดโ้ดยระดบัราคาในตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอนัจะนาํมาสู่

กาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) กาํไรยงัมีความสาํคญัต่อเจา้หน้ีดว้ย เน่ืองจากถือเป็นแหล่งเงินทุนอนัหน่ึงสาํหรับ

การชาํระหน้ีรวมทั้งผูบ้ริหารเองกเ็ป็นผูใ้ชก้าํไรในการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รดว้ย ความสามารถในการทาํ

กาํไรสามารถวดัไดจ้ากการวิเคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 
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เคร่ืองมือท่ีสําคญัและเป็นท่ีนิยมใชเ้พ่ือท่ีจะทาํให้เขา้ใจสถานการณ์ของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์โดยใช้

อตัราส่วนทางการเงิน ทั้งน้ีเพราะการวิเคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ช่วยให้ผูวิ้เคราะห์สามารถประเมิน

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ โดยท่ีผูวิ้เคราะห์สามารถทาํการคาํนวณไดโ้ดยง่าย 

อีกทั้งมีชุดของอตัราส่วนเพ่ือการวิเคราะห์สาํหรับวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนั้นๆ นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้วิ้เคราะห์

สามารถทาํการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกิจการเองในช่วงระยะเวลาหน่ึง หรือเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนๆ

ได ้

การวิเคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการเปรียบเทียบรายการในงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนตั้งแต่สองรายการ โดยนาํมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือดูความสัมพนัธ์ระหว่าง

รายการนั้นๆ 

อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถประเมินฐานะทาง

การเงินและความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจไดดี้กว่าตวัเลขขอ้มูลดิบท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน โดยอตัราส่วน

ทางการเงินก็คือ การนาํรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัมาทาํเป็นสัดส่วน

เปรียบเทียบกนั แลว้ทาํใหส้ามารถตีความหมายของงบการเงินนั้นไดดี้ข้ึน 

การจัดแบ่งประเภทอัตราส่วนทางการเงินย่อมข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ตาม

วตัถุประสงค์ในการบริหารการเงิน แลว้สามารถแบ่งประเภทอตัราส่วนทางการเงินไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัวทางการเงิน (Liquidity ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้

สินทรัพย์ (Activity ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage ratios) และอัตราส่วน

วิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร (Profitability 

ratios) 

อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่าย

บริหาร (Profitability ratios) เป็นอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอตัราส่วนประเภท

น้ีจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มกาํไรสัมพนัธ์กบัยอดขายซ่ึงไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนสะทอ้นให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย การทาํกาํไรจากยอดขาย เช่น ผลตอบแทนขั้นต้น (Gross profit margin) 

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน (Operating profit margin) ผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) และกลุ่ม

กาํไรสมัพนัธ์กบัเงินลงทุนซ่ึงไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

และผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้  

ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการใช้อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรเฉพาะกลุ่มกาํไร

สัมพนัธ์กบัเงินลงทุน ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชอ้ตัราส่วนในการวดัความสามารถในการทาํกาํไรคือ อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้ถือหุ้น (Return on Equity) 

เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการบริหารกิจการและการลงทุน

ของนกัลงทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (Return on Total Assets: ROA) เป็นการวดัความสามารถในการ

ทาํกาํไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการดาํเนินงานว่าใหผ้ลตอบแทนจากการดาํเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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หากมีค่าสูง แสดงถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ผลลพัธ์ยิ่งสูงยิ่งดี อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

คาํนวณจาก 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) = กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้x 100 (%)(หรือ) 

      สินทรัพยร์วม 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม = [กาํไรสุทธิ+(1-t)(ดอกเบ้ียจ่าย)+กาํไรของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย] x100  (%) 

      สินทรัพยร์วม 

**โดยท่ี t = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) คืออตัราส่วนระหวา่งกาํไรสุทธิต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้นและบุริมสิทธิ อตัราส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนของเจา้ของ ซ่ึงหมายรวมถึงส่วนทุน กาํไรสะสม เงิน

สาํรองต่างๆ โดยไม่รวมหน้ีสินระยะสั้นหรือหน้ีสินระยะยาว อตัราส่วนน้ีจะวดัผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อ

หุน้โดยเฉพาะ ผลลพัธ์ท่ีไดบ้อกใหท้ราบว่าเงินลงทุนของกิจการในส่วนของผูถื้อหุน้ไดน้าํไปลงทุนและไดบ้ริหาร

การลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร กล่าวคือหากอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นของ

กิจการมีค่าสูงกวา่เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ียของอุตสาหกรรม นัน่แสดงวา่กิจการได้

มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะก่อใหเ้กิดกาํไรท่ีสูงข้ึน ผลลพัธ์ยิ่งสูงยิ่งดี อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้

ถือหุน้ คาํนวณจาก  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  =      กาํไรสุทธิ   x 100        (%)   

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 รัฐติพร กมลกิจเจริญ (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความ

สามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีขนาดของกิจการเป็นตวั

แปรควบคุม ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนโครงสร้างเงินทุนทุกตวัและขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติกบัความสามารถในการทาํกาํไร  โดยโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มและขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 ประชากร 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค หมวดแฟชัน่ โดยในปัจจุบนัธุรกิจท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมน้ีมีจาํนวนประชากร 23 บริษทั 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ซ่ึงผูศึ้กษาทาํการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ SETSMART 

(SET Market Analysis and Reporting Tool) โดยขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ งบการเงินประจาํปีของ

บริษทั จาํนวน 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ประกอบไปดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมไปถึง

รายงานประจาํปีท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และใชแ้บบจาํลองเพ่ืออธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป เพ่ือใชอ้ธิบายผลของตวั

แปรตาม โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

ตวัแบบท่ี 1 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัความสามารถในการทาํกาํไร โดยใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเป็นตวัวดัความสามารถในการทาํกาํไร แสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

ROA = β0 + β1SALE + β2CCC + β3CS + β4SIZE + β5CFI + ε  (1) 

 

ตวัแบบท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัความสามารถในการทาํกาํไร โดยใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้เป็นตวัวดัความสามารถในการทาํกาํไร แสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

ROE = β0 + β1SALE + β2CCC + β3CS + β4SIZE + β5CFI + ε  (2) 

 

โดยท่ี 

ROA  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

ROE  = อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

SALE  = ยอดขาย 

CCC  = วงจรเงินสด (ARDAYS+INVDAYS-APDAYS) 

CS  = โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

SIZE  = ขนาดของบริษทั (ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม) 

CFI  = อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

β0  = ค่าคงท่ี  

β1… β5 = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

ε  = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแบบ  
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนจากส่วน

ของผูถื้อหุน้กบัตวัแปรอิสระ  

ตัวแปร 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

Pearson 

correlation 
Sig. 

Pearson 

correlation 
Sig. 

ยอดขาย 0.1158 0.1089 0.0304 0.3734 

วงจรเงนิสด -0.1360 0.0737 0.0495 0.2998 

โครงสร้างเงินทุน -0.4736 0.0000 -0.9202 0.0000 

ขนาดของบริษทั 0.1561 0.0478 -0.0046 0.4804 

อตัราส่วนกระแสเงนิสดจากการ

ดาํเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร -0.0084 0.4644 0.0222 0.4067 
 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง

เงินทุนและขนาดของบริษทั และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างเงินทุน 

เน่ืองจากมีค่า Sig เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงนอ้ยกว่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และไม่มีความสัมพนัธ์กบัยอดขาย วงจรเงิน

สด และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร 
อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์รวม 

อตัราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ยอดขาย ไม่สมัพนัธ์กนั ไม่สมัพนัธ์กนั 

วงจรเงนิสด ไม่สมัพนัธ์กนั ไม่สมัพนัธ์กนั 

โครงสร้างเงินทุน สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั 

ขนาดของบริษทั สมัพนัธ์กนั ไม่สมัพนัธ์กนั 

อตัราส่วนกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานต่อการ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่สมัพนัธ์กนั ไม่สมัพนัธ์กนั 

 จากตารางท่ี 2 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมได้แก่ 

โครงสร้างเงินทุนและขนาดของบริษทั และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น

ไดแ้ก่ โครงสร้างเงินทุน 
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 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ 

 สมการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

 ROA = - 4.0463(CS) + 0.5852(SIZE) 

โดย 

ROA  = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

CS  = โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

SIZE  = ขนาดของบริษทั (ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม) 

สมการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้  

ROE = -125.2795(CS) 

โดย 

ROE   = อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

CS  = โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

 

ผลการสร้างสมการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง

เงินทุนในทิศทางตรงขา้ม หมายความว่าถา้โครงสร้างเงินทุนเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยร์วมลดลง 4.0463 หน่วยเม่ือตวัแปรอ่ืนคงท่ี และมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของบริษทัในทิศทางเดียวกนั

หมายความว่าถา้ขนาดของบริษทัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํให้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 0.5852 

หน่วยเม่ือตัวแปรอ่ืนคงท่ี และผลการสร้างสมการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มี

ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างเงินทุนในทิศทางตรงขา้ม หมายความว่าถา้โครงสร้างเงินทุนเพ่ิมข้ึน1 หน่วย จะทาํให้

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ลดลง 125.2795 หน่วยเม่ือตวัแปรอ่ืนคงท่ี ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  รัฐติพร กมลกิจเจริญ (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง

เงินทุนและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีขนาด

ของกิจการเป็นตัวแปรควบคุม ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนโครงสร้างเงินทุนทุกตัวและขนาดของกิจการมี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัความสามารถในการทาํกาํไร  โดยโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์

เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามและขนาดของบริษทัมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกับผล

การศึกษาของผูวิ้จยั ดงันั้นธุรกิจควรมีการจดัหาเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้มากกวา่การจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ี 

และนกัลงทุนควรลงทุนในธุรกิจท่ีมีการก่อหน้ีไม่สูงเกินไป 

ข้อเสนอแนะ 

บริษทัควรจดัหาเงินทุนจากส่วนของเจา้ของมากกวา่การจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ี 

เน่ืองจากพบความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างโครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 

กบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั และนกัลงทุนควรลงทุนในบริษทัท่ีมีสัดส่วนในการก่อหน้ีไม่สูงมากนกั 

เน่ืองจากบริษทัท่ีมีภาระหน้ีสินสูงเกินไป ส่งผลใหมี้ความ สามารถในการทาํกาํไรท่ีนอ้ยกว่า ทาํใหน้กัลงทุนไม่ได้

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2186 
 

 

บรรณานุกรม 

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2558, กมุภาพนัธ์ 19).  โครงสร้างการจดักลุ่มอุตสาหกรรม 

และหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรัพย.์  คน้เม่ือ กรกฎาคม 20, 2558  จาก  

https://www.set.or.th/th/products/index/files/2015-2-12_SET-Industry-Group-Sector-Classification-

Final-version_V1.pdf 

รัฐติพร  กมลกิจเจริญ.  (2552).  ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนและความสามารถใน 

การทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.). (2558, มิถุนายน 18). สศอ.แนะโมเดลพฒันาอุต 

แ ฟ ชั่ น ค า ด ปี  5 8 ล บ  2 % .  ค้ น เ ม่ื อ  มิ ถุ น า ย น  2 8 , 2 5 5 8  จ า ก  http://www.innnews.co.th/ 

shownews/show?newscode=625830 

EUGENE F. BRIGHAM. JOEL F. HOUSTON.  (2544).  การจดัการการเงิน (พิมพค์ร้ังท่ี 2).   

แปลโดย เริงรัก  จาํปาเงิน.  กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.set.or.th/th/products/index/files/2015-2-12_SET-Industry-Group-
http://www.innnews.co.th/


การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2187 
 

 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างฐานะการเงินและผลการดําเนินงานกบั 

ราคาหลกัทรัพย์ : กรณศึีกษาบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม

อตุสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

สาวติรี  สีนวนสกุนณี, จิตรัตน์  ช่างหล่อ 

บณัฑิตวทิยาลยั กลุ่มวชิาการบญัชี 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท:์ 061-386-8169, Email: t5302100527@gmail.com 

คณะบญัชี, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท:์ 095-119-4642, Email: chitrath_cha@utcc.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานกบัราคาหลกัทรัพย:์ กรณีศึกษา

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์โดยใชข้อ้มูลทาง

บญัชีจากงบการเงินและขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 – 2557 รวม 12 ไตรมาสซ่ึงสถิติ

ท่ีใช้ในการทดสอบไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกาํหนดให้ระดบั

ความมีนยัสาํคญั (α) ของการทดสอบเท่ากบั 0.05 จากการศึกษาพบว่า    มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (BVPS) และกาํไร

ต่อหุน้ (EPS) มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยแ์ละมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานกบัราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและ  โลจิสติกส์ 

 

ABSTRACT 

An analysis of relationship between financial status and Performance with stock price: A case study of 
transportation and logistics group officially listed company in the stock exchange of Thailand. The study gathered 
accounting information from the financial statements and the closed stock price of transportation and logistics group 
officially listed company in the stock exchange of Thailand. Information such as quarterly data during 2012 to 2014.This 
independent study were to study relationship between financial position and overall operation with stock price by 
Multiple Regression Analysis at the 0.5 level of significant difference. The result of this independent study indicated that 
Book Value per Share and Earning per Share have relation to the change of the stock price and the same direction of the 
change. 

The objectives of this independent study is to study relationship between financial status and Performance with 
stock price: A case study of transportation and logistics group officially listed company in the stock exchange of Thailand 
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บทนํา 

ปัญหาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นตลาดทุนท่ีหลากหลายองคก์รสามารถระดมเงินทุนได้

เป็นจาํนวนมากเพ่ือนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคข์ององค์กรท่ีต่างกนั ทั้งยงัทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางสาํหรับการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ในการลงทุนนกัลงทุนต่างมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะของกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพยห์รือเงินปันผล ถึงแมว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นจะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงแต่ใน

ขณะเดียวกนักถื็อเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนัเน่ืองจากราคาหลกัทรัพยมี์การ 

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงโดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยน์ั้นจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาทิเช่น 

สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2549, หนา้ 10-13) ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการลงทุนจึงควรทาํการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และวิเคราะห์หลกัทรัพย์

ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

ซ่ึงการวิเคราะห์หลกัทรัพยน์ั้นสามารถทาํไดท้ั้งทางเทคนิคและวิเคราะห์โดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน โดยทฤษฎี

การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการลงทุนอนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ ภาวะ

อุตสาหกรรมและบริษทั ตามลาํดบั(กุลภทัรา  สิโรดม, 2549, หนา้ 3) ซ่ึงการวิเคราะห์งบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึง

ของการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานในส่วนของการวิเคราะห์ดา้นบริษทัในเชิงปริมาณเน่ืองจากขอ้มูล

ทางบญัชีจากงบการเงินเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาขอ้มูลทางบญัชีโดยเลือกใชมู้ลค่าตามบญัชีและกาํไรทางบญัชี

เป็นตวัแปรในการศึกษาเน่ืองจากไดมี้การกาํหนดไวจ้ากทฤษฎีแบบจาํลองทางสถิติของ Ohlson (1995) ท่ีไดอ้ธิบาย

ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยแ์ละขอ้มูลทางบญัชีโดยแบบจาํลองมีผลสัมฤทธ์ิว่ามูลค่าของกิจการหรือ

มูลค่าหลกัทรัพยเ์ท่ากบัผลรวมของมูลค่าตามบญัชีในปัจจุบนับวกกาํไรเกินปกติในปัจจุบนัและบวกดว้ยขอ้มูลอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี    กาํไรเกินปกติเกิดจากกาํไรสุทธิหกัตน้ทุนทางการเงินของผูถื้อหุน้ซ่ึงจากผลสมัฤทธ์ิของแบบจาํลองทางสถิติ

ดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าของกิจการหรือมูลค่าหลกัทรัพยส์ามารถ วดัไดจ้ากขอ้มูลทางบญัชีซ่ึงขอ้มูลทาง

บญัชีในท่ีน้ีไดแ้ก่ กาํไรทางบญัชีและราคาตามบญัชีซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ในส่วนของขอ้มูล

อ่ืนๆยงัไม่มีความหมายท่ีแน่ชัด       ผูศึ้กษาจึงมิไดน้าํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากน้ีแบบจาํลองทางสถิติ

ดงักล่าวถือเป็นแบบจาํลองทางสถิติท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในการนาํไปประยุกต์ใชใ้นงานวิจยัของ    ตลาด

ทุนอยา่งแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การศึกษาขอ้มูลทางบญัชีดงักล่าวกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยว์่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่นั้นจะทาํให้

นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจสามารถนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งข้ึนโดยการศึกษาคร้ังน้ีจะ

ทาํการศึกษาบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

ช่วงพ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 ซ่ึงถือเป็นหมวดธุรกิจท่ีน่าสนใจนาํมาศึกษา เน่ืองจากหมวดธุรกิจดงักล่าวมีมูลค่าการ

ลงทุนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการประกอบกบัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัการคา้ระหว่างประเทศมีการเติบโต

อย่างรวดเร็วโดยมีการนาํเขา้และการส่งออกท่ีสูงข้ึนจากในอดีตจึงส่งผลให้บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่ง
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และโลจิสติกส์เติบโตตามไปดว้ย ทั้งน้ีในปัจจุบนัหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ยงัเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนจึง

สมควรอยา่งยิ่งในการนาํมาศึกษา 
 
นิยามศัพท์ 

 “ราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์ดๆท่ีเกิดจากการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น

รายการสุดทา้ยในแต่ละวนั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549, หนา้ 109) 

 “มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น” หมายถึง สิทธิส่วนไดเ้สียในเงินทุนของบริษทัของผูถื้อหุน้     1 หุน้ซ่ึงอาจจะเป็น

หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ บริษทัคาํนวณราคาตามบญัชีต่อหุน้จากขอ้มูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ส้ินวนัใดวนั

หน่ึงราคาตามบญัชีต่อหุ้นเป็นจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุ้นหน่ึงหุน้มีสิทธิไดรั้บคืนโดยมีขอ้สมมติว่าบริษทัเลิกกิจการ ณ 

วนัท่ีคาํนวณซ่ึงสินทรัพยท์ั้งส้ินของบริษทัจาํหน่ายไดใ้นราคาตามบญัชีและหน้ีสินทั้งส้ินของบริษทัจ่ายชาํระใน

ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ส้ินวนัท่ีคาํนวณ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกใชข้อ้มูลเฉพาะ         

ส่วนของหุน้สามญัเท่านั้นเน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยท่ี์นาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นราคาท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหุ้น

สามญั (นุชจรี  พิเชฐกลุ, 2556, หนา้ 273) 

 “กาํไรต่อหุ้น” หมายถึง จาํนวนกาํไรสาํหรับงวดบญัชีหน่ึงต่อหน่ึงหุน้สามญั กาํไร   ต่อหุน้จึงแสดงเฉพาะ

ผลตอบแทน (หรือกาํไรสุทธิ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัเท่านั้น ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุน้บุริมสิทธิ เน่ืองจาก

กาํไรสุทธิเป็นผลตอบแทนของผูถื้อหุน้สามญัซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของท่ีแทจ้ริง โดยผูล้งทุนมกัจะใชข้อ้มูลกาํไรต่อ

หุน้ในการประเมินความสามารถ  ในการทาํกาํไรในอนาคตของบริษทั (นุชจรี  พิเชฐกลุ, 2556, หนา้ 281) 
 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํมาใชอ้า้งอิงในการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดทฤษฎีงบการเงนิ  

   จุดมุ่งหมายของงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเนองบการเงิน

กล่าวไวว้่า งบการเงิน (Financial Statement) เป็นการนาํเสนอฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของ

กิจการอยา่งมีแบบแผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด

ของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่างๆ นอกจากน้ีงบการเงินยงั

แสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ โดยงบการเงินฉบบั

สมบูรณ์ประกอบดว้ย  

-    งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 

- งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 

- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรับงวด 

- งบกระแสเงินสดสาํหรับงวด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้มูลท่ีใหค้าํอธิบายอ่ืน 
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- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีนาํมาเปรียบเทียบงวดแรกสุดเม่ือกิจการไดน้าํนโยบาย

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับงบการเงินยอ้นหลงั หรือเม่ือกิจการมีการจดัประเภท

รายการในงบการเงินใหม่ 

ซ่ึงงบการเงินท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 

  งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) คือ รายงานท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน

ของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชี กิจการจะตอ้งมีการแยก

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นรายการหมุนเวียนและ    ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินโดยแยกจากรอบระยะเวลา

รายงาน (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2556, หน้า 45) โดยงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยขอ้มูลในส่วนของสินทรัพย ์

หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของกิจการซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลในส่วนของเจา้ของกิจการมาใช้ใน

การศึกษา 

   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดสร็จ (Statement of Comprehensive Income) คือ รายงานท่ี 

แสดงถึงผลการดาํเนินงานของกิจการหรือความสําเร็จในการดาํเนินงานสําหรับงวดเวลาหน่ึง ผูใ้ชง้บการเงินใช้

รายงานน้ีในการพิจารณาความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ ผลตอบแทนจากการลงทุน และพิจารณาการให้

สินเช่ือแก่กิจการ งบการเงินน้ีจึงใหข้อ้มูลท่ีท่ีมีประโยชน์ต่อ ผูล้งทุนและเจา้หน้ีในการประเมินจาํนวน จงัหวะเวลา

และความแน่นอนของกระแสเงินสด       ในอนาคต (นุชจรี  พิเชฐกลุ, 2556, หนา้ 104) โดยงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ประกอบดว้ยขอ้มูลในส่วนของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีอนัจะนาํมาซ่ึงผลกาํไร (ผลขาดทุน) สุทธิ

สาํหรับงวดบญัชีนั้นซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลในส่วนกาํไรสุทธิมาใชใ้นการศึกษา 

 2. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์งบการเงิน นุชจรี  พิเชฐกลุ (2556, หนา้ 313) ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองการวิเคราะห์

งบการเงินไวว้่า “นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนตอ้งการขอ้มูลทางการเงินเพ่ือใช้ในการประเมินมูลค่าของกิจการ 

นักวิเคราะห์จะใช้งบการเงินและขอ้มูลอ่ืนในการประเมินความสําเร็จในอดีตของกิจการและพยากรณ์ผลการ

ดาํเนินงานในอนาคตแลว้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์ในการวดัมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์การเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างมูลค่าท่ีแทจ้ริงกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยจ์ะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุนว่าจะซ้ือ หรือขาย 

หรือถือหลกัทรัพยน์ั้นไวต่้อไปเพ่ือใหก้ารจดัสรรเงินลงทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

ซ่ึงการวิเคราะห์งบการเงินสามารถทาํไดห้ลายวิธีแต่วิธีท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ การวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการวิธีหน่ึงซ่ึงกิจการ

สามารถนาํอตัราส่วนทางการเงินมาใชใ้นการเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทนของกิจการต่างๆเพ่ือช่วยให้

นักลงทุนและเจา้หน้ีทาํการตดัสินใจลงทุนและตดัสินใจให้สินเช่ือแก่กิจการโดยอาจนาํอตัราส่วนทางการเงิน

เปรียบเทียบกบังวดบญัชีของกิจการท่ีแตกต่างกนัไป รวมถึงสามารถเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั” อตัราส่วนทางการเงินท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 

 กําไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS) หมายถึง จาํนวนกาํไรสําหรับงวดบญัชีหน่ึงต่อหน่ึงหุ้นสามญั 

กาํไรต่อหุ้นจึงแสดงเฉพาะผลตอบแทน(หรือกาํไรสุทธิ)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัเท่านั้นเน่ืองจากกาํไรสุทธิ

เป็นผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นสามญัซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของท่ีแทจ้ริงและกาํไรต่อหุ้นเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัอนัจะตอ้ง
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แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกาํไรขาดทุนซ่ึงนกัลงทุนมกัจะใชข้อ้มูลกาํไรต่อหุ้นในการประเมิน

ความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของบริษทั  

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) หมายถึง สิทธิส่วนไดเ้สีย ในเงินทุนของบริษทัของ

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้ซ่ึงอาจจะเป็นหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ บริษทัคาํนวณราคาตามบญัชีต่อหุน้จากขอ้มูลในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ ส้ินวนัใดวนัหน่ึงราคาตามบญัชี   ต่อหุน้เป็นจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้มีสิทธิไดรั้บคืนโดยมีขอ้

สมมติฐานว่าบริษทัเลิกกิจการ  ณ วนัท่ีคาํนวณ รวมถึงสินทรัพยท์ั้งส้ินของบริษทัจาํหน่ายไดใ้นราคาตามบญัชีและ

หน้ีสินทั้งส้ินของบริษทัจ่ายชาํระในราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ส้ินวนัท่ีคาํนวณ    

3. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถทาํได้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานกับการ

วิเคราะห์ทางเทคนิค โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพ 

แวดลอ้มการลงทุน คือ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษทั สําหรับการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนวคิดทฤษฎีน้ีจะหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุนหรือท่ีเรียกว่า 

“มูลค่าท่ีแท้จริง” เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับราคาหลกัทรัพย์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหรือ “ราคาตลาด” เพ่ือหา

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาท่ีเหมาะสม นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระกอบการพิจารณาตดัสินใจการลงทุนได ้ 

 การวเิคราะห์เทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของ 

ราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการหมุนเวียนของหลกัทรัพยใ์นอดีตโดยใช้หลกัทางสถิติเพ่ือคาดการณ์ราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์ควรจะเป็นในอนาคต ซ่ึงเห็นไดว้่าวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะคลา้ยกบัการวิเคราะห์

ปัจจัยพ้ืนฐาน คือ ต้องการทราบแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์ท่ีควรจะเป็นเพ่ือนํามา

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจลงทุนและระดบัราคาท่ีเหมาะสมในการลงทุนเพ่ือให้การ

ลงทุนเกิดผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าท่ีสุด 
 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานกบัราคาหลกัทรัพย:์ 

กรณีศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง  ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์โดย

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม

ขนส่งและโลจิสติกส์โดยบริษทัท่ีนาํมาทาํการศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นและอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและ   

โลจิสติกส์ในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาคือตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 – 2557 รวมทั้งหมด 12 ไตรมาส ซ่ึงเป็นจาํนวน

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 176 ตวัอยา่ง จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางการบญัชีไดแ้ก่ มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้และกาํไรต่อหุน้

รวมถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์ ณ วนัส้ินไตรมาสท่ีทาํการศึกษาและนาํมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติคือ 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ซ่ึงผลจากการศึกษาแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้และกาํไรต่อหุน้กบั

ราคาหลกัทรัพย ์

 

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงถึงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบวา่ค่าสถิติทดสอบ F เท่ากบั 

382.021 หรือระดบัความมีนยัสาํคญัท่ีคาํนวณได ้(Sig.) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบัของความมีนยัสาํคญัท่ีมี

การกําหนดไว ้(α) คือ 0.05 หมายความว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวท่ีมีความสัมพันธ์กับราคาปิดของ

หลกัทรัพย ์นอกจากน้ีตวัแปรอิสระยงัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ดถึ้งร้อยละ 81.5 ( R 

Square = 0.815) ส่วนอีกร้อยละ 18.5 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาทาํการพิจารณา 

ในการทดสอบท่ีพบว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวท่ีมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามจะต้องทาํการ

ทดสอบต่อไปว่ามีตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในท่ีน้ีคือราคาปิดของหลกัทรัพยโ์ดยทาํการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบ t-test ซ่ึงจากตาราง   ท่ี 1 พบว่าค่าสถิติทดสอบ t ของมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 

(BVPS)และกาํไรต่อหุ้น(EPS) เท่ากบั 19.817 และ 4.392 ตามลาํดบัหรือระดบัความมีนยัสาํคญัท่ีคาํนวณได ้(Sig.) 

ของมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้และกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบัของความมีนยัสาํคญัท่ีมีการกาํหนด

ไว ้(α) คือ 0.05 หมายความว่าทั้งมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นและกาํไรต่อหุ้นต่างก็มีความสัมพนัธ์กับราคาปิดของ

หลกัทรัพยโ์ดยทิศทางของความสัมพนัธ์สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยของตวัแปรอิสระแต่

ละตวัท่ีคาํนวณไดซ่ึ้งผลจากการวิเคราะห์การถดถอยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ราคาปิดของหลกัทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

       

           P = -7.310 + 1.910BVPS + 7.157EPS 

           โดย 

     P       = ราคาปิดต่อหุน้ของหลกัทรัพยบ์ริษทั ณวนัส้ินไตรมาส 

                       BVPS   = มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ณ วนัส้ินไตรมาส 

                       EPS     = กาํไรต่อหุน้ ณ วนัส้ินไตรมาส 

 

ราคาปิดของหลกัทรัพย์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ความถดถอย 

t Sig. 

  

ค่าคงท่ี (Constant) -7.310 -3.120 .002 

มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ 

(BVPS) 

1.910 19.817 .000 

กาํไรต่อหุน้ (EPS) 7.157 4.392 .000 

R2 F Sig. 

0.815 382.021 .000 
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จากสมการดงักล่าวสามารถอธิบายทิศทางของความสัมพนัธ์ของมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  และกาํไรต่อหุ้น

กบัราคาปิดของหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นและกาํไรต่อหุ้น               มีความสัมพนัธ์กบัราคาของ

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั กล่าวคือหากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํให้ราคาของ

หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 1.910 หน่วยและกาํไรต่อหุน้ (EPS) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทาํใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 7.157 

หน่วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวน้ัน่หมายถึงขอ้มูลทางบญัชีดงักล่าวรวมถึงสมการพยากรณ์

ราคาหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์รืออาจกล่าวไดว้่า

ขอ้มูลทางบญัชีดงักล่าวเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ว่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกาํไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคา

หลกัทรัพยแ์ละมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานมี

ความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยอ์นัแสดงให้เห็นว่านกัลงทุนให้ความสําคญักบัขอ้มูลทางบญัชีไดแ้ก่ 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้และกาํไรต่อหุ้น ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและขอ้มูลทางบญัชียงัแสดงถึงฐานะการเงิน ความ

มัน่คง รวมถึง       ผลการดาํเนินงานของกิจการซ่ึงเป็นขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานในการวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนาํไปสู่

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นท่ีสุด โดยผลจากการศึกษาสามารถนาํมาสร้างสมการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย์

ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนไดโ้ดยนาํราคาหลกัทรัพยท่ี์ควรจะเป็น

ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการไปเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์หากราคาตลาดของหลกัทรัพยต์ํ่ากว่าราคา

หลกัทรัพยท่ี์ควรจะเป็นอยู่มาก นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นเน่ืองจากในท่ีสุดราคาหลกัทรัพยก์็จะ

ปรับตวัข้ึนมาท่ีราคาท่ีควรจะเป็นซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกาํไรเม่ือมีการขายหลกัทรัพยน์ั้น นอกจากน้ีในการตดัสินใจ

ลงทุนนั้นผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยร่์วมดว้ย ไม่วา่จะเป็นดา้นภาวะทาง

เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมถึงเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละการศึกษาขอ้มูลอ่ืนร่วมดว้ยนั้นจะส่งผลใหมี้การตดัสินใจลงทุนไดถู้กตอ้งมาก

ยิ่งข้ึน  
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การศึกษาอทิธิพลของบุคลกิภาพตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือก

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการส่ือสารแบบบอกต่อ 

เป็นตวัแปรแทรกซ้อน 

The Influence of Brand Personality on Consumers’ Decision Making Process in 

Fast Food Restaurants in Bangkok by Word-of-Mouth Communication is 

Extraneous Variable 
อชิชษฎา  ธนทัฐิตาภร1 และ ธงชยั ศรีวรรธนะ2 

Achidsada  Thanutthitaporn and Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของผูบ้ริโภค และศึกษามิติของการส่ือสารแบบบอกต่อท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจเลือกร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ 

แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอ้มูล ความคิดเห็นในดา้นต่างๆ คือ บุคลิกภาพตราสินคา้ 5 กลุ่ม  การส่ือสารแบบบอก

ต่อ 4 มิติ และกระบวนการตดัสินใจเลือกร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด 5 ขั้น รวมจาํนวน 95 ขอ้คาํถาม โดยแบบสอบถามท่ี

ใชใ้นการศึกษามีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ 0.947 การส่ือสารแบบบอกต่อ 0.920 และ 

ดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 0.893 และทั้งฉบบัเท่ากบั 0.952 

คาํสาํคัญ: บคุลิกภาพตราสินค้า, การส่ือสารแบบบอกต่อ, กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

Abstract 

The purposes of this research were to study Brand Personality factors influencing to Consumer’s Decision Making 

Process and to study dimensions of Word-of-Mouth communication influencing to relationship between Brand 

Personality and Consumer’s Decision Making Process in Fast Food Restaurants in Bangkok.   A total of 400 

samples were selected through survey method with convenience sampling. The questionnaires included Brand 

Personality 5 groups, Word-of-Mouth 4 dimensions and Consumer’s Decision Making 5 steps totally 95 assessment 

items with the reliability value 0.947 of Brand Personality, 0.920 of Word-of-Mouth, 0.893 of Consumer’s Decision 

Making in Fast food Restaurants and 0.952 overall. 

Keywords: Brand Personality, Word-of-Mouth Communication, Consumer’s Decision Making Process 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัน้ีการทาํการตลาดไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากอดีต การท่ีจะทาํใหสิ้นคา้สามารถดาํรงอยูไ่ดใ้นตลาดท่ี

มีการแข่งขนัสูงมาก นกัการตลาดจะตอ้งเขา้ใจถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายใหลึ้กซ้ึง ตลอดจนลกัษณะและพฤติกรรม

ต่างๆของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากในปัจจุบนัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการแต่ละประเภทของผูบ้ริโภค

นั้น ผูบ้ริโภคไม่ได้ทาํการประเมินทางเลือกเพียงแค่ตราสินค้าเดียวเท่านั้น แต่จะมีตราสินค้ามากมายท่ีจะให้

ผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงแต่ละตราสินคา้ ถา้ทาํการพิจารณาถึงคุณสมบติัจะพบวา่แทบไม่มี

ความแตกต่างกนัเลย (Belk, 1988) 

     Keller (2003) ไดก้ล่าวว่า การสร้างตราสินคา้ตอ้งใหค้วามหมายกบัตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภค ตลอดจนโครงสร้างท่ี

เก่ียวกบัจิตใจ และช่วยเหลือผูบ้ริโภคในการจดัการกบัความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ในแนวทางท่ีจะ

ช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคให้ง่ายข้ึน กุญแจสาํคญัในการสร้างตราสินคา้ คือ ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ความ

แตกต่างระหว่างตราสินคา้ในสินคา้ประเภทเดียวกนัได ้และการแข่งขนัท่ีสูงของธุรกิจอาหารจานด่วน หรือ Fast 

Food มีตราสินคา้มากมาย เช่น McDonald’s, Starbucks, Subway, KFC, Burger King, Pizza Hut และอ่ืนๆ ประกอบ

กบัลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมในการเล้ือกซ้ืออาหารท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน นกัการตลาดจึงเกิดความ

พยายามท่ีจะดึงดูดใจผูบ้ริโภค โดยใชป้ระโยชนใ์นแง่ของลกัษณะทางบุคลิกภาพ เพราะมีความเช่ือวา่ การซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นซ้ือสินคา้อะไร ซ้ือเม่ือไร หรือซ้ืออยา่งไรนั้น มีอิทธิพลมาจากปัจจยัทางบุคลิกภาพ ทาํให้

นกัการตลาดและนกัสร้างสรรคโ์ฆษณามกัมีการสอดแทรกลกัษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพในการทาํการตลาด หรือ

ในขอ้ความโฆษณาอยู่บ่อยๆ (Schiffman & Kanuk, 2004) และการส่ือสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth: WOM) 

สามารถท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ มากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัและ

ลกัษณะของสินคา้และบริการนั้น ผูบ้ริโภคจะพยายามรวบรวมขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ย

การสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูท่ี้เช่ียวชาญ หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้นั้นๆ ก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีคุม้ค่าและตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงการส่ือสารแบบบอก

ต่อ  เป็นหน่ึงในรูปแบบการส่ือสารท่ีนบัวา่มีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการ Assael (1995) เม่ือสังคมโลกปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนไปสู่โลกท่ีไร้พรมแดน รูปแบบการคน้หา

ขอ้มูลจากการส่ือสารแบบบอกต่อจึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ย หรือท่ีรู้จกักนัใน eWOM (Electronic Word of Mouth) 

อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการส่ือสารแบบบอกต่อ และเป็นช่องทางท่ีสังคมใชติ้ดต่อส่ือสารไดเ้ช่นเดียวกนั 

(Goyette, 2010)     

     เหตุผลขา้งตน้ทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาว่าบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

เลือกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมากนอ้ยเพียงใด  และการส่ือสารแบบบอกต่อมีผลต่อมาการตดัสินใจเลือกดว้ยหรือไม่ 

เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการตลาด เช่น การกาํหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาํแหน่งตราสินคา้ในตลาด การ

พฒันาสินคา้ใหม่ ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแลว้ ยงัสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้

จากตราสินคา้ของคู่แข่ง ซ่ึงทาํให้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้และยงัสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความช่ืน

ชอบ เกิดความพึงพอใจ เกิดความยึดติด และเช่ือมโยงตราสินคา้ในความทรงจาํ ซ่ึงนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจ

เลือกตราสินคา้นั้นๆของผูบ้ริโภคได ้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     Aaker,1997 กล่าววา่ ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพตราสินคา้และบุคลิกภาพของผูบ้ริโภควา่

มีผลกบัความชอบของผูบ้ริโภคอยา่งไรนั้น ท่ีผา่นมานกัวิจยัไดว้ดับุคลิกภาพตราสินคา้ดว้ยการใชม้าตรวดัอยู ่2 ชนิด 

คือ (1) มาตรวดัท่ีเรียกวา่ Ad-hoc Scales ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีประกอบดว้ยกลุ่มลกัษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพประมาณ 

20-300 ลกัษณะ ลกัษณะมาตรวดัน้ีมกัจะเป็นการทาํข้ึนเพ่ือศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ดงันั้นลกัษณะเฉพาะ

ทางบุคลิกภาพบางตวัจึงอาจขาดหายไป รวมทั้งลกัษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพบางตวั ยงัอาจถูกนาํมาจากมาตรวดัท่ี

ขาดความเช่ือมัน่ (Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) อยา่งเพียงพอ (2)มาตรวดับุคลิกภาพของมนุษย ์ หรือ 

Human personality scales ซ่ึงจะมีความเป็นทฤษฎีมากกวา่มาตรวดัแบบ Ad-hoc scales แต่มาตรวดัน้ีมีขอ้จาํกดัใน

ดา้นของ ลกัษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพท่ีนาํมาศึกษานั้น ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มของตราสินคา้

โดยตรง จึงอาจส่งผลใหล้กัษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพบางตวั อาจสามารถสะทอ้นถึงบุคลิกภาพจากสินคา้ ในขณะท่ี

ลกัษณะบางตวัอาจไม่สามารถสะทอ้นได ้ดงันั้นมาตรวดัลกัษณะน้ี จึงอาจมีปัญหาในดา้นของความเท่ียงตรง (Validity) 

เช่นกนั  แต่มาตรวดัดงักล่าวมีกระบวนการในการกาํหนดโครงสร้างของการวดัอยา่งเป็นระบบและมีความน่าเช่ือถือ 

จึงทาํใหม้าตรวดัน้ีเป็นท่ียอมรับและสามารถนาํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวดับุคลิกภาพตราสินคา้ไดอ้ยา่งแพร่หลาย 

โดยมาตรวดัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มคือ  
 

     กลุ่มที่ 1 บุคลกิภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ม ี11 ลกัษณะ 

ประกอบดว้ย เป็นคนติดดิน (Down-to-Earth)  เป็นคนอบอุ่น รักครอบครัว (Family-oriented) เป็นคนไม่ค่อยเปิดรับ

ส่ิงใหม่ๆ (Small-town) เป็นคนท่ีมีความซ่ือสตัย ์(Honest) เป็นคนจริงใจ (Sincere) มีความเป็นตวัของตวัเอง (Real) 

เป็นคนมีสุขภาพดี (Wholesome) เป็นคนแปลกไม่เหมือนใคร (Original) เป็นคนสนุกสนานร่าเริง (Cheerful) เป็นคน

มีอารมณ์อ่อนไหว (Sentimental) และเป็นคนท่ีเป็นมิตร (Friendly)  
 

     กลุ่มที ่2 บุคลกิภาพแบบชอบความต่ืนเต้น (Excitement) ม ี11 ลกัษณะ 

ประกอบดว้ย เป็นคนท่ีชอบความทา้ทาย (Daring)  เป็นคนนาํสมยั (Trendy) เป็นคนท่ีน่าต่ืนเตน้ (Exciting) เป็นคน

มุ่งมัน่ (Spirited) เป็นคนเท่ห์ (Cool) เป็นวยัรุ่น (Young) เป็นคนมีจินตนาการ (Imaginative) มีความโดดเด่น

เฉพาะตวั (Unique)  เป็นคนทนัสมยั (Up-to-date)  เป็นคนทาํทุกอยา่งไดโ้ดยไม่พ่ึงใคร (Independent)  และเป็นคน

ร่วมสมยั (Contemporary)  
 

     กลุ่มที่ 3 บุคลกิภาพแบบผู้มีความสามารถ ( Competence) ม ี9 ลกัษณะ 

ประกอบดว้ย เป็นคนท่ีความน่าเช่ือถือ (Reliable) เป็นคนขยนั (Hard-working) เป็นคนมัน่คง (Secure) เป็นคนฉลาด 

(Intelligent)  เป็นคนมีความเช่ียวชาญ (Technical) เป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น (Corporate) เป็นคนท่ีประสบ

ความสาํเร็จ (Successful)  มีความเป็นผูน้าํ (Leader) และเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจตนเองสูง (Confident)  
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     กลุ่มที่ 4 บุคลกิภาพแบบโก้ หรู มรีะดบั (Sophistication) ม ี6 ลกัษณะ 

ประกอบดว้ย เป็นคนมีระดบั (Upper-class) เป็นคนใชชี้วิตแบบหรูหรา (Glamorous) เป็นคนดูดี (Good-looking) 

เป็นคนมีเสน่ห์ (Charming) มีความเป็นผูห้ญิง อ่อนโยน (Feminine) และเป็นคนเรียบง่าย (Smooth) 

 

     กลุ่มที่ 5 บุคลกิภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ม ี5 ลกัษณะ 

ประกอบดว้ย  เป็นคนชอบกิจกรรมนอกบา้น (Outdoorsy) มีความเป็นชาย เขม้แขง็ (Masculine) มีความเป็นสากล 

(Western) เป็นคนแขง็แกร่ง (Tough) และเป็นคนหา้วหาญ (Rugged) 

     บุคลิกภาพตราสินคา้ คือส่วนประสมท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะนิสยัของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผล

ใหผู้ผ้ลิตสินคา้ตอ้งมีการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณลกัษณะตามนั้น บุคลิกภาพสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภคการเลือกตราสินคา้ได ้(ศิริวรรณ, 2550) 

 

     การส่ือสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth) เป็นแนวทางในการสร้างตราสินคา้ท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถส่ง

ต่อเร่ืองราวของส่ิงท่ีเขาชอบหรือไม่ชอบและประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภคคนอ่ืนไดรั้บรู้ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือถือในเสียงของผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองท่ีมีการบอกต่อ เร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัตรา

สินคา้หรือองค์กร มากกว่าการรับฟังขอ้มูลจากตวัตราสินคา้หรือองค์กรเพียงอย่างฝ่ายเดียว ซ่ึงหากนกัการตลาด

สามารถทาํใหเ้กิดกระแสการบอกต่อในดา้นบวกได ้ และมีการออกแบบแนวทางการทาํการตลาดท่ีดี สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งของผูบ้ริโภคจนนาํไปสู่ความประทบัใจท่ีมีต่อตวัสินคา้และบริการไดแ้ลว้นั้น ผูบ้ริโภคก็จะเขียนและพูด

ถึงสินคา้และบริการในแง่ดี ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองขยายเสียงท่ีมีผลกระทบต่อการทาํการตลาดท่ีสาํคญัท่ีสุด นกัการ

ตลาดจะตอ้งพยายามสร้างให้เกิดกระแสการบอกต่อของผูบ้ริโภคโดยผ่านเทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเรียก

โดยรวมว่า การตลาดท่ีก่อให้เกิดเสียงกระจายโดยรอบ (Buzz Marketing) คือการสร้างตวักระตุน้ท่ีเก่ียวกบัตรา

สินคา้ท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ เพ่ือนาํไปสู่กระแสการบอกต่อของผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว (วิทยา, 2557) การส่ือสารแบบ

บอกต่อโดยทัว่ไป จึงสามารถสรุปไดว้่า ขอบเขตหลกัของการส่ือสารแบบบอกต่อ (WOM) มีอยู่ 4 หัวขอ้หลกั 

(Goyette, 2010) คือ  

1. ความเขม้ขน้ของการส่ือสารแบบบอกต่อ (WOM intensity) ในดา้นกิจกรรม ปริมาณ และการกระจายของขอ้มูล 

2. องคป์ระกอบดา้นบวก (Positive valence) เป็นการยกยอ่ง 

3. องคป์ระกอบดา้นลบ (Negative valence)  

4. เน้ือหาของการส่ือสารแบบบอกต่อ (WOM content)  
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ตารางท่ี 2 ขอบเขตหลกัของการส่ือสารแบบบอกต่อ (WOM) 

 ขอบเขตของการส่ือสารแบบบอกต่อ        รายละเอยีด 

• ความเขม้ขน้ของการส่ือสารแบบบอกต่อ (WOM intensity)                   

• พูดถึงสินคา้และบริการท่ีท่านชอบมากกวา่ร้านอ่ืนๆ 

• พูดถึงสินคา้และบริการท่ีท่านชอบอยูเ่ป็นประจาํตลอดเวลา 

• พูดถึงสินคา้และบริการท่ีท่านชอบกบัคนอ่ืนๆจาํนวนมาก   

• องคป์ระกอบดา้นบวกของการส่ือสารแบบบอกต่อ (Positive valence WOM)                  

• ไดแ้นะนาํสินคา้และบริการท่ีท่านชอบใหก้บัผูอ่ื้น 

• มีการพูดหรือช่ืนชมสินคา้และบริการท่ีท่านชอบใหก้บัผูอ่ื้น 

• ภูมิใจในการเป็นลูกคา้ของสินคา้และบริการท่ีท่านชอบ 

• กลา้ท่ีจะแนะนาํใหผู้อ่ื้นมาซ้ือและใชบ้ริการเหมือนกบัท่าน 

• มีการพูดถึงสินคา้และบริการท่ีท่านชอบใหก้บัผูอ่ื้นในแง่บวก 

• มีการพูดถึงความประทบัใจท่ีท่านไดรั้บใหห้บัผูอ่ื้นทราบมาโดยตลอด 

• องคป์ระกอบดา้นลบของการส่ือสารแบบบอกต่อ (Negative valence WOM)             

• มีการพูดถึงในเร่ืองต่างๆของสินคา้และบริการ ในแง่ลบกบัผูอ่ื้น 

              • มีการพูดถึงสินคา้และบริการท่ีท่านชอบใหก้บัผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมาโดยตลอด  

• เน้ือหาของการส่ือสารแบบบอกต่อ (WOM content) ท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูอ่ื้น            

                      • การบริการท่ีเป็นมิตรของสินคา้และบริการ  

• ความสะอาดปลอดภยัของสินคา้และบริการ  

• ราคาของสินคา้และบริการ   

• รายละเอียดความหลากหลายของสินคา้และบริการ  

• คุณภาพของสินคา้และบริการ  

• จาํนวนสาขา/ท่ีตั้งของสินคา้และบริการ 

• การส่งมอบท่ีรวดเร็วของสินคา้และบริการ 

• ข่าวไม่ดี/เร่ืองไม่ดีของสินคา้และบริการ 

ท่ีมา:  Isabelle Goyette. (2010). WOM Scale: Word-of-mouth Measurement Scale for e-Services Context. Canadian 

Journal of Administrative Sciences,  p.5-23. 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2201 
 

 
     ในการวางแผนงานวิจยัไดก้าํหนดใหก้ารส่ือสารแบบบอกต่อเป็นตวัแปรแทรกซอ้น เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จยั

มิไดมุ่้งศึกษาโดยตรง แต่เป็นตวัแปรท่ีอาจมีผลกระทบต่อตวัแปรตาม ท่ีเรียกว่า ตวัแปรเกิน หรือตวัแปรแทรกซอ้น 

(Extraneous variable) ตวัแปรใดก็ตามท่ีผลของมนัเขา้มารบกวนหรือแทรกแซงในคุณสมบติัของตวัแปรท่ีวิจยัหรือ

ศึกษาหรือรบกวนต่อความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีผูวิ้จยัศึกษา ถือว่าเป็นตวัแปรแทรกซอ้น 

(ณรงค,์ 2556) 

 

     กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค ตอ้งผ่านการพิจารณาหรือลงมือกระทาํอย่างเป็นลาํดบัและดาํเนินต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือและลงมือซ้ือสินคา้หรือบริการ (Kotler ,1983) ไดน้าํเสนอกระบวนการตดัสินใจแบบ 5 ขั้นตอน ขั้น

แรก ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem recognition)  ขั้นท่ี 2 ไดแ้ก่ การคน้หาขอ้มูล (Information 

search) ขั้นท่ี 3 ไดแ้ก่ การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ขั้นท่ี 4 ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

decision) และขั้นท่ี 5 ไดแ้ก่ พฤติกรรรมหลงัการซ้ือ (Post-purchase behavior) ดงัแสดงในภาพท่ี 4  

 

 

 

ภาพท่ี 1 แบบจาํลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา : Solomon (2004) และ Schiffman and Kanuk (1994)  

      ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food restaurants) คือ ร้านอาหารท่ีปรุงเสร็จในเวลาอนัรวดเร็ว หรือทนัเวลาพอดี 

(Just-in-time) และพร้อมกินไดท้นัที ซ่ึงโดยทัว่ไปคนมกัจะนึกถึงแต่ร้านอาหารจานด่วนของฝร่ังจาํพวก พิซซ่า ไก่

ทอด แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก ฯลฯ หาก ความจริงแลว้ร้านอาหารไทยบางประเภท ก็ถูกจดัอยู่ในกลุ่มอาหารจาน

ด่วนดว้ยเหมือนกนั เช่น ขา้วราดแกง อาหารตามสั่งทุกชนิด ก๋วยเต๋ียว ขนมจีนนํ้ ายา สุก้ี เป็นตน้ ซ่ึงร้านอาหาร

ดงักล่าวลว้นมีกรรมวิธีในการปรุงท่ีรวดเร็วและพร้อมกินไดเ้ลย การท่ีอาหารจานด่วนกลายเป็นท่ีนิยมของคน

ทัว่ๆไปก็เพราะ ว่าเนน้ท่ีความสะดวกรวดเร็ว และลูกคา้สามารถซ้ือไปกินไดทุ้กท่ีทุกเวลา นัง่กินในร้าน ในรถ ท่ี

ทาํงาน กินไปทาํงานไป กินในเวลาเร่งรีบ โดยมีเพียงกระดาษรอง และท้ิงไดท้นัทีเม่ือกินเสร็จ ปัจจุบนัแทบจะเรียก

ไดว้า่เป็นแฟชัน่ไปแลว้ วา่ตอ้งกินอาหารฟาสตฟู้์ดหรืออาหารจานด่วน(www.thaibio.com)   

     นอกจากน้ี Millward Brown ไดมี้การแนะนาํจุดการดาํเนินการสร้างตราสินคา้ในสนองตอบต่อลูกคา้ อยู ่3 จุด 

คือ  

การรับรู้ปัญหา            การคน้หา

ขอ้มูล 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตดัสินใจ

ซ้ือ 

พฤติกรรมหลงั

การซ้ือ 

 

 

http://www.thaibio.com/
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 1. การเพ่ิมความหมาย (Add meaning) ผูน้าํทางดา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดเติบโตข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก เพราะเขา

มีความหลกัแหลมท่ีจะสร้างธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี แต่การวางรูปแบบในการดาํเนินงานไม่

สามารถทาํใหก้า้วหนา้ไปไดเ้พียงพอ เพราะส่ิงท่ีสาํคญัเท่ากบัการสมัผสัไดถึ้งลูกคา้ การคาํนึงถึงความรู้สึกของ

ลูกคา้และความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบส่ิงท่ีดีๆเพ่ือสนองตอบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ได ้

 

ตารางที ่3  BRANDZ TM Top 10 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2015- Fast Food   

      Brand     

 Brand Value 

            Value 2015             Brand     % change 

       $M                     Contribution  2015 vs 2014 

1. McDonald’s  81,162    4           - 5% 

2. Starbucks  29,313    4           14% 

3. Subway   22,561    4             7% 

4. KFC   12,649    4             6% 

5. Chipotle   10,645    4             44% 

6. Pizza Hut  8,511    3           13% 

7. Tim Hortons  4,590    4           13% 

8. Domino’s Pizza   3,750    3           N/A 

9. Burger King  3,169    3           19% 

10. Panera   2,966    5            3% 

ท่ีมา : www.millwardbrown.com ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 2. วตัถุประสงค์ในการขบัเคล่ือน (Be purpose driven) การท่ีตราสินคา้จะยืนหยดัไดน้าน คือการส่งมอบ

ความสมํ่าเสมอจากประสบการณ์ของร้านไปยงัลูกคา้และการส่ือสารตราสินคา้ของตนไปสู่ลูกคา้ นอกจากน้ีการคิด

ท่ีจะต่ออายตุราสินคา้ของตนอยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นเร่ืองท่ีคู่แข่งพร้อมท่ีจะลอกเลียนแบบถา้หากเราสามารถทาํมนั

ออกมาไดดี้ 

 3. ต่ออายแุละปรับปรุงประสบการณ์ของตราสินคา้ (Renew and improve the brand experience) ทาํ

อยา่งไรใหลู้กคา้สามารถสมัผสัไดถึ้งตราสินคา้ของเรา ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งรวมถึงอาหารท่ีมีคุณภาพและ

รสชาติ, ความเร็วและความง่ายในการใหบ้ริการ, และบรรยายกาศภายในร้าน 

 

3. วธีิการศึกษา 
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     การเลือกกลุ่มตวัอย่างทาํการเก็บขอ้มูลจากประชากรในการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) และจากการใชดุ้ลพินิจส่วนตวัของผูวิ้จยั ได้

มีการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่าง 40 คน ใน

วนัท่ี 8-9 มกราคม 2559 และผลการทดสอบไดค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟ่า ดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ 0.947 

การส่ือสารแบบบอกต่อ 0.920 และ ดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 0.893 และทั้งฉบบัเท่ากบั 0.952 

แสดงวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริงรวมทั้งหมด 400 ชุด ใน

วนัท่ี 15 มกราคม – 28 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงทาํการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีบริโภค

อาหารฟาสต์ฟู้ด โดยการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ และแจกกลุ่มตัวอย่างท่ีเขา้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใน

ห้างสรรพสินคา้ เช่น เซนทรัลสาขาต่างๆ พารากอน เดอะมอลล์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inference Statistics) โดยใชค่้าทางสถิติ Multiple Regression ซ่ึงกาํหนดตวัแปรอิสระ คือ บุคลิกภาพตราสินคา้ทั้ง 5 

กลุ่ม ตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเลือกร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดทั้ง 5 ขั้นตอน และการส่ือสารแบบบอกต่อทั้ง 4 มิติเป็น

ตวัแปรเทรกซอ้น สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 

     จากการทบทวนวรรณกรรมคาดว่า บุคลิกภาพตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด เพราะ

นกัการตลาดพยายามท่ีจะดึงดูดผูบ้ริโภค โดยใชป้ระโยชน์ของลกัษณะทางบุคลิกภาพ เพราะมีความเช่ือว่า การซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นซ้ือสินคา้อะไร ซ้ือเม่ือไร หรือซ้ืออยา่งไรนั้น มีอิทธิพลมาจากปัจจยัทางบุคลิกภาพ 

ซ่ึงแนวความคิดมีทิศทางไปในการเดียวกบั สรวงกนก (2554) กล่าววา่ ผูบ้ริโภครับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้ของพิซซ่า

ฮทั ว่าเป็นบุคลิกภาพแบบผูมี้ความสามารถ รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบชอบความต่ืนเตน้ บุคลิกภาพแบบจริงใจ 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ และบุคลิกภาพแบบโก ้หรู มีระดบัตามลาํดบั ผูบ้ริโภคมกัจะแสดงความเป็นตวัตนของ

ตนเอง ผ่านการใชต้ราสินคา้ ซ่ึงส่ิงท่ีช่วยให้ตราสินคา้มีความแตกต่างจากตราสินคา้คู่แข่ง พิซซ่าฮทัจดัไดว้่าเป็น

ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดหน่ึงในไทย ถา้ผูบ้ริโภคสามารถบอกบุคลิกภาพตราสินคา้ของพิซซ่าฮทัจากการรับรู้ โดยผ่าน

การบริโภคและไดรั้บบริการจากร้านพิซซ่าฮทัแลว้ ความเป็นไปไดท่ี้วตัถุประสงคใ์นวิจยั วา่อิทธิพลของบุคลิกภาพ

ตราสินคา้มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด มีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จได ้ทั้งน้ีการ

ส่ือสารแบบบอกต่อไม่วา่จะผา่นการส่ือสารระหวา่งบุคคล หรือช่องทางท่ีนิยมทางอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นตวัเสริม

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในกบัผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจ เป้าหมายในการเลือกร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในปัจจุบนั 

จากการถ่ายทอดความคิดเห็นส่วนตวัท่ีไดรั้บจากการบริโภคและไดรั้บบริการ โดยท่ีทั้งทางดา้นดีและไม่ดีหลงัจาก

การเขา้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้น ผ่านส่ือสารต่างๆ และมีการส่งต่อขอ้ความจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงในเวลาท่ี

รวดเร็ว และนาํไปสู่การตดัสินใจเลือกร้านอาหารไดข้องผูบ้ริโภคคนต่อไปๆ ได ้ไม่วา่จะเป็นทางดา้นขอ้มูล เพ่ือใช้
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ในการเลือกสรรเมนูอาหาร และเลือกเข้าร้านอาหาร ด้านการสนับสนุนเหตุผลเพ่ือเสริมเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการและประกอบการตดัสินใจซ้ือและเดินเขา้ร้านอาหารนั้นในท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ผาณิตชยา 

(2554) ท่ีศึกษากลุ่มตวัอย่างในเว็บบอร์ดมาบุญครองว่ามกัใช้การส่ือสารแบบบอกต่อในประเด็น เพ่ือการผูกมิตร เพ่ือ

ปลดปล่อยความตึงเครียด เพ่ือเสริมอาํนาจ และเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ ในการเลือกซ้ือมือถือรุ่นหน่ึงผลจากการศึกษา

นกัการตลาดสามารถ นาํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย การพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยดูวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองบุคลิกภาพตราสินคา้ของเราไปในลกัษณะใด เจาะการโฆษณาใหต้รงประเด็น และ

พยายามสร้างผลิตภณัฑ์ให้เกิดการตอบสนองในแง่บวกเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ลูกคา้นําไปเผยแพร่เพ่ือสร้างประโยชน์

ใหก้บัธุรกิจในดา้นความประทบัใจ ช่ืนชอบ ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการ อีกทางหน่ึงควรหาแนวทางในการ

ป้องกนัและแกไ้ขในการบอกต่อดา้นลบดว้ยเช่นเดียวกนั แนวทางการศึกษาในอนาคตควรจะศึกษาดา้นความจงรักภกัดี

ต่อตราสินคา้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อไป เพ่ือจะสามารถรักษาลูกคา้ของธุรกิจของร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดร้านเดิมให้

ยาวนาน ความยึดติดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด และการปรับปรุงแนวทางในพฒันาธุรกิจร้านอาหาร

รวมถึงการพฒันาตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารอนิเทอร์เน็ต KTB netbank  

โดยใช้ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 

CLUSTERING OF CUSTOMER IN SERVICE INTERNET BANKING OF KTB 

NETBANK BY PERCEPTION OF BRAND EQUITY 

ศุภวรรณ ไชยเจริญ0

1 อริสรา เสยานนท์2 

Supawan Chaicharoen and Arisara Seyanont 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) และการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ของลูกคา้

ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เกบ็จากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1.) กลุ่มท่ีรับรู้ตวัตนของตรา กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจบริการของ KTB netbank 

2.) I Love It เพราะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคาร 3.) It’s right for me กลุ่มน้ีให้

ความสาํคญักบัการใชบ้ริการ KTB netbank เพราะมีธุรกรรมท่ีหลากหลายตรงกบัความตอ้งการ   

คาํสาํคัญ:ธนาคารกรุงไทย, KTB netbank , คุณค่าตราสินค้า  

 

Abstract 

The independent study is a study of perception of brand equity and the the cluster analysis of customers in service 

internet banking of KTB netbank by perception of brand equity in the area of Bangkok. The data using Samples 

were collected from 200 people to analyze data using computer software. The results showed that most of the 

samples were female age between 21-25, with a bechelor’s degree. The average monthly income 10,001-20,000 

bath.The results showed that people who is the sample can be separated in 3 groups and meaningful groups which 

are 1. I get it 2. I Love It 3. It’s right for me 

Keywords: KTB,KTB netbank , Brand Equity  
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1. บทนํา 

 

     ในยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตเป็น

อย่างมาก องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารในประเทศไทย ไดเ้ร่ิมหันมาใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นเคร่ืองมือพฒันา

ระบบธนาคารในการขยายตลาด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งข้ึน ตลอดจนนําเอา

เทคโนโลยีมาพฒันาในเร่ืองของการใหบ้ริการลูกคา้ โดยแนวทางการใหบ้ริการของธนาคารในประเทศไทยหลายๆ

ธนาคาร ไดพ้ฒันากา้วไปสู่การให้บริการลูกคา้ดว้ยการสร้างจุดบริการท่ีหลากหลายจากเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ในขณะท่ีบทบาทสาขาของธนาคารแต่ละแห่งได้ถูกปรับเปล่ียนให้เป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์แทนการ

ใหบ้ริการ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ธนาคารหลายๆ ธนาคารไดเ้พ่ิม

ช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ  

     บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) เป็นธุรกรรมเชิงพาณิชยบ์นอินเทอร์เน็ตรูปแบบ

หน่ึงท่ีแตกต่างไปจากการบริการรูปแบบเดิมท่ีลูกคา้จะตอ้งไปทาํธุรกรรมหนา้เคาน์เตอร์ท่ีธนาคาร หรือท่ีตูเ้อทีเอม็

ดว้ยตนเอง แต่การบริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ลูกคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการ

เงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดด้ว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ท่ีไหนก็ตาม โดยอาศยัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

ต่างๆท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ก็จะช่วยใหลู้กคา้สามารถทาํรายการทางการเงินไดด้ว้ย

ตนเอง บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)ช่วยให้การดาํเนินงานของธนาคารมีความ

หลากหลาย เกิดความไดเ้ปรียบในแง่ของการลงทุน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ่า เม่ือเทียบกบั

การให้บริการในรูปแบบเดิม และยงัส่งผลให้ธนาคารมีภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีความทนัสมยั สามารถแข่งขนักบั

ธนาคารอ่ืนๆได ้ดงันั้นการนาํเอาบริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชง้านจึงเป็นช่องทางในการเพ่ิม

รายไดอี้กช่องทางหน่ึงนอกเหนือจากการใหบ้ริการในรูปแบบเดิม 

     การใหบ้ริการของธนาคารในปัจจุบนั บริการและผลิตภณัฑข์องธนาคารทุกๆ ธนาคารมีความคลา้ยกนัมาก แทบ

จะหาความแตกต่างไม่ได ้จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัแย่งชิงลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้หนัมาใชบ้ริการของธนาคารตนเองให้

ไดม้ากท่ีสุด ธนาคารจึงตอ้งมีการปรับตวัไปสู่รูปแบบการทาํธุรกิจแบบใหม่ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถทางการตลาด

เป็นปัจจยัในการทาํธุรกิจและมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการขยายการให้บริการท่ีไร้ขีดจาํกดั 

เพ่ือสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบ ทางธนาคารกรุงไทยจึงไดพ้ฒันาบริการและผลิตภณัฑ ์โดยมีการเปิดตวั

ธนาคารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใตช่ื้อ KTB netbank เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้ไดรั้บความ

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน แต่กลบัไดรั้บการตอบสนองไม่มากนกัจากผูใ้ช ้ซ่ึง ณ จุดน้ีหากธนาคารไม่ทาํการหาสาเหตุ

และแกไ้ขจุดบกพร่อง จะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการหันไปใชบ้ริการธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของธนาคารอ่ืน เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคมีสิทธิมากข้ึนท่ีจะเลือกใชบ้ริการหรือไม่เลือกใชบ้ริการก็ไดต้ามความพึงพอใจ ตราสินคา้จึงเป็นส่ิงสาํคญั
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ท่ีตอ้งใหเ้กิดความแตกต่างในใจผูบ้ริโภค เพ่ือประโยชน์ของการส่ือสารภาพลกัษณ์ โดยผูบ้ริโภคจะใชต้ราสินคา้

เป็นตวัแยกแยะสินคา้หรือบริการใหแ้ตกต่างกนัออกไป ความแตกต่างในตราสินคา้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํใหผู้บ้ริโภค

เลือกสรรสินคา้ หรือบริการท่ีมี ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในประเดน็ การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคาร

อินเทอร์เน็ต KTB netbank โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

คาดวา่ การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อธนาคารกรุงไทย และเป็นประโยชนท์างออ้มต่อธนาคารอ่ืนๆ ท่ี

มีการใหบ้ริการธนาคารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระยกุต ์หรือปรับเปล่ียน วางแผนกลยทุธ์

ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ กลุ่มผูบ้ริโภคและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

        1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ของผูใ้ช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB 

netbank 

        2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ (Brand Equity) 

        

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

         1.ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะนาํไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้(Brand Equity) ท่ี

ผูใ้ช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank มี และนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด 

        2.ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะช่วยในการจัดกลุ่มผูใ้ช้บริการ ซ่ึงสามารถนาํไปใช้ในการกาํหนดทางเลือกในการ

แกปั้ญหาดา้นการใหบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank ได ้

 

2. ทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรม 

  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

     เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 97, 142-146) ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ เง่ือนไข รูปลกัษณ์ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย

ต่างๆ ท่ีรวมกนัแลว้สามารถทาํใหสิ้นคา้แตกต่างไปจากสินคา้อ่ืนๆเพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่สินคา้และบริการของผูข้ายคือ

อะไรและมีความแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งอยา่งไร 

     เสรี วงษม์ณฑา (2540 : 43) ไดใ้หค้วามหมายคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ไวว้า่หมายถึง การท่ีตราสินคา้ของ

บริษทัมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ นกัการตลาดจะตอ้งพยายามสร้างคุณค่าใหต้ราสินคา้ให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดก้ล่าวคือ การท่ีคนมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ มีผลในการสร้างความแตกต่างใหต้ราสินคา้
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และมีผลก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของตราสินคา้นั้น คุณค่าของตราสินคา้จะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัตราสินคา้ 

มีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้อยา่งมัน่คง จดจาํตราสินคา้นั้นไดด้ว้ยคุณลกัษณะท่ีไม่ซํ้ ากบัตราสินคา้อ่ืน 

คุณค่าตราสินคา้มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงัน้ี (Aaker,1991) 

1.การรู้จกัตราสินคา้ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถจาํหรือระลึกถึงตราสินคา้ไดว้่าเป็นตราสินคา้ เป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม

หรือบริการใด และเช่ือมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินคา้ท่ีรู้จกัไปสู่ความมัน่ใจในระดบัของสินคา้ ผูบ้ริโภคจะ

เลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกวา่ตราสินคา้ท่ีไม่มีการรู้จกัถึงมาก่อน ซ่ึงการรู้จกัช่ือตราสินคา้ 

2.ความภกัดีต่อตราสินคา้ การท่ีผูบ้ริโภครักและศรัทธาในสินคา้ยี่หอ้หน่ึงจนยากท่ีจะเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ยี่หอ้อ่ืน 

ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกคุน้เคยกบัตรายี่ห้อนั้น ความซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อมีหลายระดบั ผูบ้ริโภคมีความพอใจต่อ

สินคา้ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึง และซ้ือสินคา้นั้นดว้ยความเคยชิน 

3.การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ สามารถกาํหนดความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้และรู้สึกไดถึ้งคุณภาพท่ีเหนือกว่า

ของสินคา้หรือบริการ โดยจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์หรือคุณสมบติัการใชง้านของสินคา้นั้น ๆ และคุณภาพท่ี

รับรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถวดัไดแ้ต่จบัตอ้งไม่ได ้เน่ืองจากเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

4.การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ความสมัพนัธ์ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัส่ิงต่างๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ใหมี้ความเขา้กบัความ

ทรงจาํของผูบ้ริโภคเช่ือมโยงกนั โดยจะสามารถช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ และเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง

กบัความรู้สึกของผูบ้ริโภคใหเ้ขา้กบัตราสินคา้นั้นๆ 

5.สินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสินคา้ หมายถึง สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และความสัมพนัธ์ กบัช่องทางการจดัจา

หน่าย ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบท่ีจะใหเ้กิด ความสบัสนจากบริษทัคู่แข่ง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     เจตติต ทีประวิภาต (2557) ไดท้าํการศึกษา  การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้น

สินเช่ือ กบัธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่รัชโยธิน พบวา่ กลุ่ม ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ ดา้นการรู้จกั

ตราสินคา้มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งมาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย

ค่อนขา้งมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือกบั

ธนาคารไทยพาณิชย ์

     เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการวดัค่าตราสินคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 พบวา่ เม่ือกล่าวถึงธนาคารพาณิชยก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นึกถึง

ธนาคารกรุงเทพเป็นอนัดบัแรก ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการวดัค่าตราสินคา้

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ คุณภาพท่ีรับรู้ รองลงมา 

ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ความเช่ือมโยงตราสินคา้ และทรัพยสิ์นอ่ืน 

     เมธี มกรครรภ ์(2552) ไดท้าํการศึกษา การวดัคุณค่าตราสินคา้ เคทีซี บตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทย พบวา่ ดา้น

ผลการวดัระดบัคุณค่าตราสินคา้เคทีซี จะอยูใ่นรูปของความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ จดัอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการรู้จกั

ตราสินคา้นั้น พบว่า ตราสินคา้ เคทีซีมีการรู้จกัตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก และเป็นตราสินคา้บตัรเครดิตท่ีมีการนึก
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ถึงในระดบัมาก ดา้นการจดจาํ กลุ่มตวัอยา่งสามารถจดจาํตราสญัลกัษณ์ของตราสินคา้ และคาํขวญัของตราสินคา้ได้

เกือบทั้งหมด ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของเคทีซี จดัอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ 

ความแขง็แกร่ง ความช่ืนชอบ และความโดดเด่นของการเช่ือมโยงในตราสินคา้ 

     สุลธา ทองจนัทร์ (2548) ไดท้าํการศึกษา การยอมรับคุณค่าตราสินคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ของ

ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อการยอมรับคุณค่าตราสินคา้ ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

4 ดา้น คือ ดา้นคุณสมบติัของตราสินคา้ (Brand Attribute) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) การรับรู้ในตรา

สินคา้(Brand Awareness) และการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Association) ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อการ

ยอมรับคุณค่าตราสินคา้ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นความเขา้ใจถึงคุณภาพของตราสินคา้ (Brand 

Perceive Quality ) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และคุณค่าในตราสินคา้ (Brand Equity)  

 

3. วธีิการศึกษา 

      

     กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยท่ีใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

    กาศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบวอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน

ท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank ส่วนท่ี 3 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ KTB Netbank 

     ใชก้ารเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ชุด โดยการเลือกเขตท่ีจะทาํการแจก

แบบสอบถาม ในเขตกรุงเทมหานครทั้งหมดจาํนวน 6 เขต ไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตบางรัก  เขตจตุจกัร  เขตมีนบุรี  

เขตบางกอกนอ้ย เขตบางบอน และทาํการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี เพ่ือทาํการลงพ้ืนท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล 

     หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ จะนาขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยการทาํ Cluster Analysis โดย

อาศยัโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

    ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปข้องผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร

อินเทอร์เน็ต KTB netbank และวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ KTB Netbank  

    ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชวิ้ธี Hierachical เพ่ือคน้หาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 

     ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชวิ้ธี Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้าํนวนกลุ่มท่ีตอ้งการจากผลการทาํวิธี 

Hierachical แลว้นาํจาํนวนกลุ่มมากาํหนดจุดเร่ิมตน้ และจดัขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี K-means    

     ขั้นตอนท่ี 4 นาํค่าท่ีไดห้ลงัจากวิธี K-means ไปทดสอบ ANOVA เพ่ือให้ค่าท่ีไดต้ํ่ากว่า 0.05 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี 

และนาํมาแบ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2211 
 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     

     การศึกษาปัจจยัด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารอนิเทอร์เน็ต KTB netbank  พบว่า 

     กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 114 คน และเป็นเพศชาย จาํนวน 

86 คน มีอายุระหว่าง 21-25 ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  มีรายไดต่้อ

เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท  ใช ้Application เป็นช่องทางในการใชท้าํธุรกรรม โดยอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํ

ธุรกรรม ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ ใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank มาเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ใชโ้ดยเฉล่ีย

ต่อเดือน 1-3 คร้ังต่อเดือน ใชบ้ริการช่วงเวลาระหว่าง 12.01-18.00 น. ประเภทธุรกรรมท่ีทาํบ่อย ไดแ้ก่ โอนเงิน 

จาํนวนเงินท่ีทาํธุรกรรมในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2,001-4,000 บาท  

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้   

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย 

15.ท่านสามารถเรียกช่ือตราสินคา้ไดถู้กตอ้ง เม่ือท่านพบเห็นโลโก ้          4.005 

13.ท่านสามารถจดจาํตรา KTB Netbank ไดจ้ากการเห็นโลโก ้  3.960 

14.ท่านสามารถจดจาํตรา KTB Netbank ไดจ้ากการเห็นจากส่ือโฆษณาต่างๆ 

เช่น โปสเตอร์ หนงัสือพิมพ ์รายการโทรทศัน ์
3.875 

18.ท่านนึกถึง KTB netbank เม่ือท่านตอ้งการทาํธุรกรรม 3.755 

16.ท่านนึกถึง KTB netbank เม่ือไดเ้ห็นการออกบูธของธนาคาร 3.720 

17.ท่านนึกถึง KTB netbank ขณะท่ีท่านกาํลงัทาํธุรกรรมท่ีตู ้ATM 3.495 

 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้  

ดา้นการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย 

24. KTB netbank ช่วยใหท่้านประหยดัเวลาในการเดินทางไปทาํธุรกรรมท่ี

ธนาคาร 
4.065 

25. KTB netbank ช่วยใหก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินของท่านกลายเป็นเร่ืองง่าย 4.040 

22. KTB netbank มีระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีดี 3.835 

21. KTB netbank สามารถทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ 3.825 

19. KTB netbank มีบริการธุรกรรมท่ีหลากหลายครอบคลุมกบัความตอ้งการทาํ

ธุรกรรมของท่าน 
3.770 

20. KTB netbank มีขั้นตอนการใชง้านทาํธุรกรรมท่ีง่าย 3.745 

23. KTB netbank มีประสิทธิภาพดี ไม่เกิดปัญหาติดขดัขณะใชง้าน 3.540 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้  

ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย 

28. KTB Netbank สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบการใชชี้วิตท่ีง่ายข้ึน 4.010 

27. KTB Netbank สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัของผูบ้ริโภค 3.905 

30. KTB Netbank.สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรสนิยมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้กบัเทคโนโลยีใน

ปัจจุบนั 
3.880 

26. KTB Netbank สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กบัการใชง้าน 
3.860 

29. KTB Netbank สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อบริการ 3.780 

31. KTB Netbank สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความใส่ใจของธนาคารท่ีมีการปรับปรุง

ระบบใหมี้บริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองผูใ้ชบ้ริการอยูเ่สมอ 
3.770 

32. KTB Netbank สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโดดเด่นของบริการท่ีมีไม่เหมือนกบั

ธนาคารอ่ืน เช่น เติมเงิน Easy Pass,เติมเงิน M-Pass 
3.735 

 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย 

33.ท่านพึงพอใจบริการธนาคารอินเทอร์เน็ตของ KTB netbank 4.040 

37.ท่านจะยงัคงใช ้KTB Netbank ต่อไปในอนาคต 3.910 

38.ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีในการใช ้KTB Netbank ใหก้บับุคคลอ่ืน 3.775 

34.ท่านใช ้KTB Netbank ทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นอินเทอร์เน็ตมากกวา่ของ

ธนาคารอ่ืน 
3.635 

36.ท่านจะใช ้KTB Netbank แมบุ้คคลรอบขา้งจะใชบ้ริการธนาคารเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของธนาคารอ่ืน 
3.590 

35.ท่านจะใช ้KTB Netbank แมจ้ะมีบริการธนาคารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารอ่ืนๆ 
3.545 

 

การแบ่งกลุ่มผู้ ใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank โดยใช้ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand 

Equity) ของผู้ใช้บริการธนาคารอนิเทอร์เน็ต KTB netbank พบว่า  

     การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Cluster Analysis ไดใ้ช ้Dendrograms ท่ีมาจากการวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical 

Cluster Analysis) ช่วยในการพิจารณาจานวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ต่อจากนั้น จึงใชก้ารวิเคราะห์แบบ K-Mean ซ่ึง
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คาํนวณหาระยะห่างดว้ยวิธีการวิธี Squared Euclidean Distance และไดก้าํหนดจานวนกลุ่ม(Cluster) ท่ีเหมาะสมคือ 

3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29 กลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34 กลุ่มท่ี 3 มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

เม่ือนาํค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของทั้ง 3 กลุ่มมาวิเคราะห์ผลทาํ ANOVA และนาํตวัแปรท่ีมีค่าความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( . S i g )  ท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0 . 0 5  มาเปรียบเทียบกนัจะไดค้วามแตกต่างระหวา่งกลุ่ม ดงัน้ี  

      กลุ่ม 1 ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงตราสินคา้หรือตวัผูใ้ชบ้ริการ จึงตั้งช่ือกลุ่มน้ีวา่ I get it 

กลุ่ม 2 กลุ่มน้ีใช ้KTB netbank ทาํธุรกรรมมากกวา่ธนาคารอ่ืน จะใช ้KTB netbank ต่อไปในอนาคต และจะแบ่งปัน

ประสบการณ์ท่ีดีให้กบับุคคลอ่ืน จึงตั้งช่ือกลุ่มน้ีว่า I Love It กลุ่ม 3  กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้ริการ KTB 

netbank เพราะมีธุรกรรมท่ีหลากหลายตรงกบัความตอ้งการ มีขั้นตอนการใชง้านทาํธุรกรรมท่ีง่าย มีระบบป้องกนั

ความปลอดภยัท่ีดี จึงตั้งช่ือกลุ่มน้ีว่า  It’s right for me และเม่ือนาํทั้ง 3 กลุ่มมาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank โดย

ใชก้ารทดสอบ Chi-Square ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB 

netbank มาเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 4-6 คร้ังต่อเดือน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank มาเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ใชบ้ริการโดย

เฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อเดือน กลุ่มท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ใชบ้ริการธนาคาร

อินเทอร์เน็ต KTB netbank มาเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี ใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อเดือน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต KTB netbank โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ (Brand Equity) ตวัอยา่งจาํนวน 200 น พบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่มดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 I get it 

     กลุ่มท่ี 2 I Love it 

     กลุ่มท่ี 3 It’s right for me 

     ผลการศึกษา พบว่า   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีรับรู้ตวัตนของตรา กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจบริการของ KTB netbank และ

ยงัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงตราสินคา้หรือตวัผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Aker(1991:55-58) กล่าวว่า การเช่ือมโยงตราสินคา้ เป็นความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ของตราสินคา้เขา้

กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค ช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ และกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคเขา้กบัตราสินคา้ และสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือ และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ เมธี มกรครรภ(์2552) พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของบตัรเครดิต ซ่ึง

เกิดจากผูบ้ริโภคคุน้เคยและผูกพนัเก่ียวกบัตราสินคา้โดยความทรงจาํของผูบ้ริโภคนั้นจะมีความเช่ือมโยงกบัตรา

สินคา้ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้เคทีซี 
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      ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มท่ี 2 I Love It กลุ่มน้ีใช้บริการของ KTB netbank เพราะช่วยประหยดัเวลาในการ

เดินทางไปทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร และยงัใช ้KTB netbank ทาํธุรกรรมมากกวา่ธนาคารอ่ืน จะใช ้KTB netbank ต่อไป

ในอนาคต และจะแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีให้กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุลธา ทองจันทร์ 

(2548)และเต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์ (2554)  พบว่า ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการตราสินคา้ธนาคารกรุงเทพเป็นประจาํ 

และไดมี้การบอกต่อหรือแนะนาํให้คนอ่ืนใชด้ว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Aker(1991 55:58) กล่าวว่า การท่ี

ผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจ และชอบตราสินคา้ ผูบ้ริโภคกไ็ม่นิยมท่ีจะเปล่ียนตราสินคา้ และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความภูมิใจ

เม่ือไดใ้ชต้ราสินคา้ กจ็ะมีความมัน่ใจในการแนะนาํตราสินคา้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

     ผลการศึกษา  พบว่า กลุ่มท่ี 3 It’s right for me กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัการใช้บริการ KTB netbank เพราะมี

ธุรกรรมท่ีหลากหลายตรงกบัความตอ้งการ มีขั้นตอนการใชง้านทาํธุรกรรมท่ีง่าย มีระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีดี 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุลธา ทองจนัทร์ (2548) และ เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์ (2554) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ถึงคุณภาพ

ของตราสินคา้ คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้Aker(1991 :105) กล่าวว่า เม่ือผูบ้ริโภครู้สึกและสัมผสัไดถึ้งคุณภาพของ

สินคา้หรือบริการ ทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้และรู้สึกไดถึ้งคุณภาพท่ีเหนือกว่าของสินคา้หรือบริการ ส่งผลให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ      
 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

      กลุ่มท่ี 1 I got it กลุ่มน้ีมีความพึงพอใจบริการของ KTB netbank และยงัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ี

สะทอ้นถึงตราสินคา้หรือตวัผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย สาํหรับกลุ่มน้ีควรสร้างความประทบัใจเพ่ือใหผู้บ้ริโภคใชบ้ริการ

ต่อไปเร่ือยๆ เพ่ือพฒันาทศันคติท่ีดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ใหก้ลายเป็นความผูกพนักบัตราสินคา้ จนก่อให้เกิด

เป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

      กลุ่มท่ี 2  I Love It กลุ่มน้ีใชบ้ริการของ KTB netbank เพราะช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปทาํธุรกรรมท่ี

ธนาคาร และยงัใช ้KTB netbank ทาํธุรกรรมมากกว่าธนาคารอ่ืน จะใช้ KTB netbank ต่อไปในอนาคต และจะ

แบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีใหก้บับุคคลอ่ืน สาํหรับกลุ่มน้ีควรทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกเป็นบุคคลพิเศษ พฒันาบริการสร้าง

ความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าอ่ืน การสร้างความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภค 

      กลุ่มท่ี 3 It’s right for me กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัการใชบ้ริการ KTB netbank เพราะมีธุรกรรมท่ีหลากหลาย

ตรงกบัความตอ้งการ มีขั้นตอนการใชง้านทาํธุรกรรมท่ีง่าย มีระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีดี สําหรับกลุ่มน้ีควร

พฒันาบริการให้มีจุดเด่น มีคุณลักษณะที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย มีคุณประโยชน์ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

     1. ควรทาํการศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารอินเทอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งตราสินคา้ของตนเองและ

ตราสินคา้ของธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ และนาํมาเปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาหาความแตกต่างและนาํไปปรับปรุง แกไ้ขใน

ดา้นต่างๆ ต่อไป 

     2. ควรขยายขอบเขตการศึกษากลุ่มลูกคา้และพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษาให้มีความหลากหลายมากกว่าน้ี เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีหลากหลาย และสามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไดค้รอบคลุมลูกคา้ทุกกลุ่ม 
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     3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม 
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การรับรู้และทัศนคตทิีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าที่มีการโฆษณาใน 

นิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 

Effect of Perception and Attitude on Purchasing Behavior of Product 

Advertised in Free Copy Magazines of Consumer in Bangkok 

วรพนธ์ บุญศรี1 และ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกจิ2 

Worapon Boonsri and Chuenjit Changchenkit 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี(Free Copy) 

เป็นการศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี (Free copy)

ในเขตกรุงเทพหมานคร และนาํผลการศึกษาทีไดม้าใชใ้นการปรับปรุง พฒันากลยุทธ์เพ่ือใหต้รงกบัผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล การทาํแบบสํารวจกบั

ผูบ้ริโภคท่ีเคยเห็นสินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีได้จากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ และ

บทความบทเวบ็ไซด ์โดยการศึกษาน้ีมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีการโฆษณา

ในนิตยสารแจกฟรี ส่วนตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี นาํ

ขอ้มูลมาคาํนวณโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS โมเดลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์

สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  

คาํสาํคัญ: การรับรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม, นิตยสารแจกฟรี 

Abstract 

Effect of perception and Attitude on purchasing behavior of product advertised in free copy magazine is to study 

perception, attitude and consumer behavior of consumers who have purchased the product that advertised in 

Bangkok free copy magazine. The result is used to improving customer strategy. All data are from both survey and 

deep interview. Survey is on consumers who sight a product that advertised in free copy magazine. Public printed 

and article on the internet, are used. Perception and attitude are used as independent variable. Consumer behavior 

is used as dependent variable. All data are calculated by SPSS program, the model in this study used Pearson’s 

Correlation Coefficient in order to study both the relationship between perception and consumer behavior and the 

relationship between consumer attitudes and behavior. 

Keywords: Perception, Attitude, Behavior, Free Copy 
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1. บทนํา 

 

     การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วจากปัจจยัทั้งดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ลว้นแลว้แต่

เป็นกลไกสาํคญัท่ีส่งผลใหผู้ค้นต่างตอ้งปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและพฤติกรรมใหก้า้วทนักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการ

บริโภคขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆดว้ยความรีบเร่งใหส้อดคลอ้งกบัสังคมยุคปัจจุบนั ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการต่างๆท่ีต้องการนําเสนอสินค้าและบริการของตนให้เข้าถึงผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็วและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพสูงสุด ส่ือส่ิงพิมพจ์าํพวกหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างๆเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประชากรและสงัคมเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่ชุมชนขนาดเลก็จนถึงชุมชนขนาดใหญ่ เป็นสงัคมทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ

หรือแมก้ระทัง่สังคมโลก ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีไม่วา่จะเกิดเหตุการณ์ใดข้ึน สถานท่ีใดๆ มีอะไรน่าสนใจ ส่ือส่ิงพิมพ์

จะมีบทบาทในการนาํเสนอเร่ืองราวนั้นๆทุกคร้ังทั้งน้ีกเ็พ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชนใหไ้ดรั้บรู้นาํไปสู่

ความความรู้เขา้ใจ หรือเพ่ือการดาํรงชีวิตอย่างตั้งรับกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในขณะนั้นหรืออนาคต ดว้ยสาเหตุ

ดงักล่าวน้ีส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหรือนกัการตลาดต่างๆมกัจะใชส่ื้อประเภทน้ีโดยการลงโฆษณาสินคา้และบริการ

ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ การใหข้อ้มูล การสร้างทศันคติท่ีดีเพ่ือใหก้ลุ่มผูบ้ริโภครู้สึกคลอ้ยตามจนเกิดพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ  

     “นิตยสารประเภทแจกฟรี” หรือ “Free Copy” เป็นคาํเรียกของส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารรูปแบบหน่ึงท่ีถือ

กาํเนิดข้ึนในปัจจุบนัธุรกิจประเภทน้ีกาํลงัเติบโตไปอย่างรวดเร็ว และกาํลงัไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านเป็นจาํนวน

มาก โดยวดัไดจ้ากจาํนวนหัวนิตยสารแจกฟรีท่ีกาํลงัเพ่ิมข้ึนในปัจจุบนัสะทอ้นให้เห็นถึงกระแสความสนใจท่ี

เพ่ิมข้ึนของผูบ้ริโภค ยกตวัอย่างเช่น สาํนกัพิมพช่ื์อดงัอย่าง โพสต ์พบัลิชชิง เจา้ของหนงัสือพิมพท่ี์รู้จกักนัดีอย่าง

โพสตทู์เดย ์บางกอกโพสต ์สติวเดน้ท ์วีคล่ี หรือนิตยสาร แอลแอลแมน แมรีแคลร์ ฟาสทไ์บค ์ไซคล่ิง พลสั ฟอร์บส์ 

เป็นตน้ มีการปรับเปล่ียนลกัษณะการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคโดยการออกนิตยสารแจกฟรีออกมาเช่น M2F, guru, smart 

finance เป็นตน้ หรือ สาํนกัพิมพข์นาดใหญ่อย่าง จีเอม็ มลัติมีเดีย กรุ๊ป เจา้ของนิตยสารจดัจาํหน่าย GM Magazine, 

GM CAR, GM2000, GM watch เป็นตน้ มีการออกนิตยสารแจกฟรีคือ WOMAN plus และ 247(twenty seven)ท่ีมี

ยอดพิมพต่์อวนัละ 350,000 ฉบบั ออกมาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือ สาํนกัพิมพอิ์สระภายใต้

ช่ือ แซลมอน มีการออกนิตยสารแจกฟรี Giraffe ท่ีออกสู่ตลาดทุกๆคร่ึงเดือน รวมถึงรายการโทรทศัน์อยา่ง TV360 

องศา ไดมี้การทาํนิตยสารแจกฟรีช่ือ TV360 on Magazine ออกมาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงผูบ้ริโภค เป็นตน้ อีก

ทั้งจาํนวนยอดพิมพท่ี์เพ่ิมข้ึน ยกตวัอย่าง นิตยสารแจกฟรี M2F มียอดพิมพเ์พ่ิมข้ึนกบั ยอดการพิมพท่ี์เพ่ิมมากข้ึน

จากเดิม 400,000 ฉบบัต่อวนัเป็น 600,000 ฉบบัต่อวนั และขยายพ้ืนท่ีแจกจ่ายไปยงัอีก14 จงัหวดัหลกัครอบคลุมทุก

ภาคทัว่ประเทศ ซ่ึงจะเพ่ิมยอดผูอ่้านจาก 2 ลา้นเป็น 3 ลา้นคน (บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จาํกดั มหาชน, 2557) ซ่ึง

นิตยสารแจกฟรีจะทาํการเขา้ถึงมือของผูอ่้านโดยจะจดัวางไวต้ามเส้นทางคมนาคมท่ีสาํคญั อีกทั้งตามสถานท่ีตาม

แหล่งชุมชนต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สถานีรถไฟฟ้า สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

นิตยสารแจกฟรีจะนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตอนัหลากหลายในดา้นต่างๆของผูค้น ทั้งเร่ืองของการท่องเท่ียว 

ลกัษณะการแต่งกาย อาหารและเคร่ืองด่ืม และข่าวสารต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ในสังคมแห่งยุคท่ี

ขอ้มูลข่าวสารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหนิ้ตยสารแจกฟรีมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตในสังคม
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ของผูอ่้าน ดว้ยการเป็นแหล่งความรู้และความบนัเทิง โดยผูอ่้านสามารถเลือกรับนิตยสารท่ีนาํเสนอเน้ือหาท่ีทาํให้

เกิดมุมมองแง่มุมอ่ืนท่ีจะนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ทั้งบุคลิกภาพ การงานอาชีพ และแนวคิดการดาํเนินชีวิต

ครอบครัว 

     จากเหตุผลขา้งตน้ทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และทศันคติกบัพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ท่ีมาลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี โดยประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บในคร้ังน้ี เพ่ือผูผ้ลิตนิตยสารแจกฟรี

สามารถนาํไปพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือเสนอต่อธุรกิจท่ีมาลงโฆษณาในนิตยสาร อีกทั้งเพ่ือผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ

ท่ีประสงค์จะมาลงโฆษณาไดมี้ขอ้มูลเพ่ือนาํไปประกอบการวิเคราะห์ในการลงทุนโฆษณาในนิตยสาร และเพ่ือ

สถานท่ีต่างๆนาํไปพิจารณาเลือกหวัหนงัสือเพ่ือเป็นตวัแทนจุดจาํหน่ายนิตยสารแจกฟรีต่อไปในอนาคต 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาประกอบดว้ยทฤษฎีท่ีใชศึ้กษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ (Perception) 

     กระบวนการเกิดการรับรู้ (Perceptual Process) ของผูบ้ริโภควา่ ก่อนท่ีส่ิงเร้าจะมีความหมายเกิดข้ึนนั้น ผูบ้ริโภค

ตอ้งผา่นกระบวนการหลกั 3 ขั้นตอน (Assael,2004)คือ การเลือกสรรการรับรู้ (Selection) การจดัระเบียบการรับรู้ 

(Organization) และ การตีความ (Interpretation) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     1. การเลือกสรรการรับรู้ (Selection) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับส่ิงเร้าและใหค้วามสนใจกบัส่ิงเร้านั้นผา่น

ประสาทสมัผสั โดยในกระบวนการเลือกรับรู้มี 2 ขั้นตอนคือ 

           1.1 การเปิดรับ (Exposure) เกิดข้ึนเม่ือประสาทสมัผสัทั้งหา้ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยการไดย้ิน การล้ิมรส 

การมองเห็น การไดก้ล่ิน และการสมัผสัของผูบ้ริโภค ถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงเร้า จากนั้นผูถู้กกระตุน้จะทาํการเลือก

เปิดรับส่ิงเร้าท่ีมีความสาํคญัท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเองในช่วงเวลานั้นๆ  

          1.2 การใหค้วามสนใจ (Attention) เกิดข้ึนหลงัจากผูบ้ริโภคเปิดรับส่ิงเร้า จากนั้นผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจ

ต่อส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง โดยปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นตวักระตุน้ (Stimulus Factor) คือลกัษณะทางกายภายของส่ิงเร้าท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล (Individual Factor) คือคุณลกัษณะของแต่ละบุคคล และปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situation 

Factor) คือความสมัพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงเร้า 

     2. การจดัระเบียบการรับรู้ (Organization) หมายถึง การจดัระเบียบจิตใตส้าํนึกและการรับรู้จากส่ิงเร้าออกเป็น

กลุ่ม หรือรูปร่างลกัษณะภายนอกซ่ึงแบ่งการจดัระเบียบการรับรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะ (Schiffman and Kanuk,2007) 

          2.1 ภาพและพ้ืนหลงั (Figure and Ground) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพและพ้ืนหลงั ข้ึนอยูแ่ต่ละบุคคล ซ่ึง

การตดักนั (Contrast) ภาพ (Figure) จะมีส่วนในการรับรู้ท่ีชดัเจน 
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          2.2 การจดักลุ่ม (Grouping) การรับรู้ของส่ิงเร้าจะมีลกัษณะเป็นกลุ่มหรือประเภทของขอ้มูลมากกวา่ท่ีจะแยก

เป็นช้ินส่วนและเขา้มาสู ้ความทรงจาํ (Memo) และการระลึกได ้(Recall) ของบุคคล 

          2.3 การจดัระเบียบโดยการเติมเตม็ (Closure) ความตอ้งการน้ีสะทอ้นถึงการจดัระเบียบจิตใตส้าํนึกของแต่ละ

บุคคลและการรับรู้ถึงการต่อเติมส่ิงเร้าท่ีไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ หรือเป็นภาพรวมทั้งหมด โดยใชป้ระสบการณ์ท่ี

ผา่นมาช่วยในการพิจารณา 

     3. การตีความหมายของการรับรู้ (Interpretation) หมายถึง การอธิบายท่ีมีเหตุผลซ่ึงสามารถตีความได ้ถึงแมว้า่

ผูบ้ริโภคเปิดรับส่ิงเร้าเดียวกนั แต่การตีความ หมายนั้นอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของแต่ละบุคคล โดย

มีหลกัท่ีช่วยในการตีความหมาย 2 ประการ (Schiffman and Kanuk ,2007) คือ 

          3.1 การจดัประเภทส่ิงเร้า (Categorization) เป็นการจดัหมวดหมู่ส่ิงเร้า โดยการเกบ็บนัทึกไวใ้นระบบความจาํ 

(Schema) ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถแปลความหมายไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีหายผูบ้ริโภครับ

ส่ิงเร้าใหม่ๆท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มขอ้มูลเดิม ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลดงักล่าวไปเก็บไวร้วมกนั แต่หากขอ้มูลใหม่ไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเกิมท่ีบนัทึกไว ้ผูบ้ริโภคจะจดักลุ่มข้ึนมาใหม่ โดยการแปลและการจดักลุ่มของขอ้มูลส่ิงเร้าจะ

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริโภค 

          3.2 การเช่ือโยงส่ิงเร้า (Inference) คือการพฒันาของความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้า 2 ส่ิงรวมไปถึงความเช่ือ

เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนมาจากความสัมพนัธ์ในอดีต ไม่ว่าจะคุณลกัษณะของสินคา้ ภาพลกัษณ์

ของตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ขององคก์ร หากการรับรู้ต่อส่ิงเร้าของผูบ้ริโภคมีการจดัหมวดหมู่และเช่ือมโยงกบัส่ิง

ท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้จะเกิดภาพลกัษณ์ของสินคา้ในใจผูบ้ริโภค 

ผลจากการศึกษาของ Muhammad Ehsan Malik (2014) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการโฆษณาและการรับรู้

ต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่าการโฆษณาและการรับรู้ของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมี

นยัสําคญักบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค จากผลการศึกษาสรุปว่าคุณภาพของโฆษณาและการรับรู้เชิงบวกมี

บทบาทสาํคญัในการเพ่ิมหรือพฒันาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) 

     ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความโนม้เอียงของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือการ

กระทาํใด ๆ ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ ข้ึนอยูก่บัความมัน่คงในเร่ืองความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม หรือความเช่ือท่ีมีต่อ

บุคคล สถานการณ์  หรือส่ิงของ เป็นตน้ ทิศทางของทศันคติท่ีบุคคลจะแสดงออกมาสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทดว้ยกนั ดงัน้ี (ดารณี, 2542) 

     1. ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) เป็นทศันคติท่ีชกันาํบุคคลใหแ้สดงพฤติกรรม ความรู้สึก หรืออารมณ์

จากสภาพจิตใจตอบโตใ้นดา้นดีต่อบุคคล เร่ืองราวหรือส่ิงต่างๆ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีและความร่วมมือในทุก

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น และนบัเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการยอมรับความคิดหรือขอ้มูลใหม่ๆ 
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     2. ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) เป็นทศันคติหรือความรู้สึกไปในทางไม่ดี เส่ือมเสีย รวมทั้งเกลียดชงัต่อ

บุคคล เร่ืองราว สถานการณ์ หรือส่ิงต่างๆ ทศันคติทางลบน้ีจะก่อใหเ้กิดอคติข้ึนในใจของบุคคล นาํไปสู่การด่วน

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆแมย้งัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆอยา่งถ่องแทก้ต็าม 

     3. ทศันคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) บางคร้ังบุคคลอาจไม่มีความคิดเห็นในเร่ืองนั้นๆอยา่งส้ินเชิงกเ็ป็นได ้ส่วน

ใหญ่มกัมีสาเหตุมาจากความห่างไกลจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือขาดขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ท่ีมา: Schiffman and Kanuk,2007 

รูปที่ 1     องคป์ระกอบ 3 ส่วนของทศันคติ 

 

     1. องค์ประกอบด้านความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความรู้หรือความเข้าใจท่ีกลัน่กรองจาก

กระบวนการทางความคิดซ่ึงจะกาํหนดลกัษณะ องคป์ระกอบดา้นความรู้ เป็นความเช่ือของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ซ่ึงเป็นส่วนของความรู้ และการรับรู้ ท่ีไดม้าจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์โดยตรง และขอ้มูลข่าวสารท่ี

เก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ จนเกิดเป็นความเช่ือต่อส่ิงนั้น 

     2. องค์ประกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีสอดคลอ้ง

กบัความคิด ถา้บุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงใดบุคคลก็จะมีทศัคติในทิศทางบวกต่อส่ิงนั้น หรือกล่าวได้

ว่าเป็น อารมณ์หรือความรู้สึก ท่ีบุคคลมีต่อสินคา้และบริการหรือตราสินคา้ใด ๆ ซ่ึงประเมินค่าได ้เช่น ความรู้สึก

ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ซ่ึงการประเมินค่าน้ีจะแตกต่างกนัไปตามบุคลิกและค่านิยมของแต่ละบุคคล 

     3. องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Cognative Component) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะทาํหรือมีแนวโน้มท่ีจะทาํ

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา อนัเป็นผลเร่ืองมาจากความคิดและทศันคติซ่ึงจะออกมาในรูปของการยอมรับ

หรือปฏิเสธ โดยองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม เป็นส่ิงท่ีบอกถึงความน่าจะเป็น หรือแนวโนม้ของพฤติกรรม 

จากการศึกษาของ Naveen Rai (2013) เร่ือง ผลกระทบของการโฆษณาต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทศันคติต่อกลุ่ม

สินคา้ประเภทสินคา้คงทน โดยผลจากการศึกษาพบวา่โฆษณาเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงเป็นผลมา

จากทศันคติท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ประเภทสินคา้คงทน 

พฤตกิรรม 

(Conative) 

ความเข้าใจ 

(Cognitive) 

ความรู้สึก 

(Affective) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

     การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหามาใหไ้ดแ้ละการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ซ่ึง

เป็นสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้และบริการ อาจเป็นเพราะสินคา้และการบริการนั้นๆมีส่ิงจูงใจบางประการท่ี

สอดคลอ้งกบัทศันคติผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550) 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยั เก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค

ไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะ พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 

     1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือ

สินคา้ท่ีโฆณาในนิตยสาร ซ่ึงเก่ียวกบั ดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือ 

     2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the customer buy?) เก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือต้องการได้อะไรจาก

ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือประโยชนข์องสินคา้ 

     3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือของผูบ้ริโภควา่ซ้ือเพ่ืออะไร 

     4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธพลในการ

ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

     5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซ้ือ 

     6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคทาํการซ้ือ 

     7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

      

แนวคิดเก่ียวกบันิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 

     นิตยสารแจกฟรีเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นแหล่งรวมความรู้ ความบนัเทิงซ่ึงมีวาระการวางออกท่ีแน่นอน แต่ไม่มี

ราคาในการจาํหน่าย โดยสามารถหยิบไดฟ้รีตามจุดวาง โดยมีรายไดใ้นการผลิตมาจากการขายโฆษณาใหก้บักลุ่ม

ธุรกิจท่ีตอ้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โดยเน้ือหาภายในจะประกอบดว้ย บทความ บทสัมภาษณ์ ข่าวทอ้งถ่ิน 

สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร แหล่งจบัจ่ายซ้ือของ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ เพลง ตารางของสายการบิน ขอ้มูลของท่ี

พกั ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องสถานท่ีสาํคญั เป็นตน้ โดยมีหลกัทัว่ไปของเน้ือหามีดว้ยกนั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

ความสมดุล การสร้างโลกทศัน์ใหก้วา้งข้ึน มีเน้ือหาและเร่ืองราวหลายรส ใหแ้ง่คิดและความถูกตอ้งในเร่ืองราวท่ี

ต้องการนําเสนอ การจัดหน้าและการลาํดับเร่ืองราวควรมีความเหมาะสม สวยงาม สะดวกแก่การอ่าน ให้

ความสาํคญักบัปกหนงัสือ ภาพประกอบ ขนาดรูปเล่ม สีสนัและตวัอกัษร เพ่ือดึงดูดสายตาในการหยิบจบั 

     การโฆษณาทางนิตยสารแจกฟรี (Free Magazine Advertising) นิตยสารแจกฟรีเป็นส่ือกลางท่ีมีอัตตราการ

เจริญเติบโตท่ีสูง เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตท่ีสูงเช่นกนัทางการศึกษาระบบขอ้มูล การบนัเทิง และเทคโนโลย ีโดยอาจมี

โฆษณาท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละภูมิภาค โดยมีขอ้ดีและขอ้จาํกดัดงัน้ี (George & Michael Belch, 2007) 
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- มีการจดัพิมพต์ามกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจเฉพาะดงันั้นจึงสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได ้

- ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์สามารถสร้างภาพเพ่ือเพ่ิมความสนใจ เช่น การเพ่ิมส่วนยื่น (Bleed Page) 

หรือ เพ่ิมหนา้กระดาษดว้ยใบพบั (Gatefold) การใชล้กัษณะรูปเล่มเพ่ือเพ่ิมความสนใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภค 

- อายขุองส่ือท่ีนาน ผูอ่้านนิตยสารจะใชเ้วลาพิจารณาขอ้ความโฆษณาไดอ้ยา่งละเอียด และอ่านไดห้ลายคร้ัง 

- สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผลิตภณัฑไ์ด ้โดยการเลือกลงโฆษณาทางนิตยสารแจกฟรีท่ีมีคุณภาพ 

- การเปิดรับและความเก่ียวพนักบัข่าวสารของผูบ้ริโภค สามารถสร้างความเก่ียวขอ้งกบัผูอ่้านไดดี้กว่าส่ืออ่ืน

ทาํใหเ้กิดความระลึกและความตั้งใจไดม้ากกวา่   

- ตน้ทุนต่อเล่มท่ีสูง กล่าวคือ นิตยสารท่ีมียอดการพิมพแ์ละกระจายสู่ผูบ้ริโภคท่ีสูง หรือไดรั้บความนิยมมาก 

จะคิดค่าโฆษณาท่ีสูงตามไปดว้ย 

- การแข่งขนัและความสับสน หากมีการโฆษณามากย่อมทาํให้มีการแข่งขันสูงในสินคา้หน่ึง อาจทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความสบัสนหรือใหค้วามสนใจนอ้ยลง 

                   ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3     กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

การรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้าทีม่กีารลงโฆษณาใน

นิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 

Perception  

1. การเลือกสรร (Selection) 

2. การจดัระเบียบ (Organization) 

3. การตีความ (Interpretation) 

(Assael, H., 2004) 

พฤตกิรรมผู้บริโภคต่อสินค้าทีม่กีารลงโฆษณา

ในนิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 

Consumer Behavior  

1. ใครเป็นเหมาย (Who) 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 

3. ทาํไมจึงซ้ือ (Why) 

4. ใครมีอิทธิพลซ้ือ (Whom) 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

(Kotler Philip, 2000) 

ทศันคตขิองผู้บริโภคต่อสินค้าทีม่กีารลงโฆษณาใน

นิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 

Attitude  

1. ความเขา้ใจ (Cognitive) 

2. ความรู้สึก (Affective) 

3. พฤติกรรม (Conative) 

(Schiffman & Kanuk, 2007) 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยวิธีการสํารวจ (Survey 

Method) ดว้ยการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลภาคสนามพร้อมทั้งมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหา 

(Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruency: IOC) เป็นตัววดั โดยการนาํ

แบบสอบถามไปทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านในการประเมินแบบสอบถาม การรวบรวมขอ้มูลนั้นจะใชก้ารแจก

แจงแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง 40 ชุดสาํหรับการเก็บขอ้มูลเพ่ือ

ทาํการ Pre Test หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํ

การตรวจสอบ ลงรหสั และนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป และการศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative 

Analysis) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูผ้ลิตนิตยสารแจกฟรี (Free Copy) เพ่ือนําไป

พฒันากลยทุธ์และการออกแบบข่าวสารเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี (Free Copy) 

     การวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) ใชวิ้ธีการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณโดยใชสู้ตร

ของการกาํหนดขนาดตวัอยา่งจากการประมาณร้อยละโดยท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (ศิริชยั, 2547) ดงัน้ี 

 n คือ ขนาดตวัอยา่งขั้นตํ่า 

 Z คือ ค่าท่ีไดท้างสถิติ Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.96 

 E คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.05 

P คือ สดัส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยักาหนดจะสุ่ม กรณีไม่ทราบค่า P แต่เน่ืองจากค่า P           

จะมีค่าสูงสุดเม่ือ P = 0.5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546)  

 q คือ เท่ากบั 1 – p ดงันั้น = 1 – 0.50 = 0.50 

 

n =  
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝2

𝐸𝐸2
 

 

 ดงันั้นจึงกาํหนดการเลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่า  385 ตวัอยา่ง  แต่ทาํการแจกแบบสอบถาม 400 คน เพ่ือ

ป้องกนัการผิดพลาดในการเกบ็ขอ้มูล 

     การสุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีการคัดเ ลือกหลายขั้ นตอนดังน้ี  ขั้ นตอนท่ี 1 ทําการแบ่งกลุ่มผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครออกตามการแบ่งกลุ่มของสํานกังานเขตกรุงเทพหมานครออกเป็น 6 เขตกลุ่มคือ กลุ่มกรุงเทพ

กลาง กรุงเทพใต ้กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวนัออก กรุงธนเหนือและกรุงธนใต ้ขั้นตอนท่ี 2 ทาํการเลือกตวัแทน

กลุ่มละ 1 เขต โดยเขตท่ีเลือกตอ้งเป็นเขตท่ีมีจุดจาํหน่ายหรือจุดกระจายนิตยสารแจกฟรี ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี กรุงเทพ

กลาง เขต ดินแดง กรุงเทพใตเ้ขต สวนหลวง กรุงเทพเหนือ เขตจตุจกัร กรุงเทพตะวนัออก เขต สะพานสูง กรุงธน

เหนือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงธนใตเ้ขต ราษฎร์บูรณะ ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการคาํนวนสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใหไ้ด้
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จาํนวนตวัอย่างแต่ละเขตออกมาจนครบ 400 ชุด ขั้นตอนท่ี 4 ใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เกบ็แบบสอบถามครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดตามจุดต่างๆบริเวณท่ีมีการแจกนิตยสารแจกฟรีในจุดนั้น  

      การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา และ

ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้าํการออกแบบขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถาม โดยแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1. ขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบจาํนวน 7 ขอ้ เรียงลาํดบัจาก ขอ้ 1-7  

ดงัน้ีคือ คาํถามคดักรองคือเคยเห็นสินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรีหรือไม่ ขอ้มูลเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นคาํถามใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว  

     ส่วนท่ี 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ของผูอ่้านนิตยสารแจกฟรีจาํนวน 15 ขอ้ซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้

คือ ดา้นเลือกสรร (Selection)จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นจดัระเบียบขอ้มูล (Organization)จาํนวน 5 ขอ้ และดา้นตีความ 

(Interpretation)จาํนวน 5 ขอ้ เป็นแบบเลือกคาํตอบระดบัความสาํคญัคะแนนซ่ึงแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบั 

คือระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด   

     ส่วนท่ี 3. แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูอ่้านนิตยสารแจกฟรีจาํนวน 15 ขอ้ซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้

คือ ด้านความเข้าใจ (Cognitive)จํานวน 5 ข้อ ด้านความรู้สึก (Affective)จํานวน 5 ข้อ และ ด้านพฤติกรรม 

(Cognitive)จาํนวน 5 ขอ้ เป็นแบบเลือกคาํตอบระดบัความสาํคญัคะแนนซ่ึงแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบั คือ

ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด   

    ส่วนท่ี 4. แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูอ่้านนิตยสารแจกฟรี ขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงประกอบดว้ย 

ขอ้มูลพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบจาํนวน 8 ขอ้ เรียงลาํดบัจาก ขอ้ 1-6  ดงัน้ีคือ ขอ้มูลประเภทของ

สินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารท่ีชอบซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ เพราะเหตุใดจึงซ้ือสินคา้ท่ีมีการโฆษณาใน

นิตยสารแจกฟรี ช่วงเวลาท่ีซ้ือ ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ การโฆษณามีผลต่อการซ้ือสินคา้หรือไม่ ท่านซ้ือ

สินคา้ท่ีมีการลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรีจากท่ีใด ลกัษณะการซ้ือสินคา้เป็นอยา่งไร 

     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลปฐมภูมิ นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มาประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดร้วบรวมมาดาํเนินการดงัน้ี 

     1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing)  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา ไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

ครบถว้น สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดท้าํการตรวจสอบแลว้ ไดจ้ดัทาํการแยกแบบสอบถามออก 

ในกรณีท่ีแบบสอบถามไม่ถูกตอ้งหรือ ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จนไดแ้บบสอบถามท่ีถูกตอ้งและความครบถว้น 

สมบูรณ์ ทั้งหมด 400 ชุด 

     2. การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ มาลงรหสัตามท่ีได้

กาํหนดรหสัไวล่้วงหนา้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Closed-end Question) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น

ส่วนๆ 

     3. การประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือคาํนวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการพรรณนา

และอธิบายผลการศึกษาดงัน้ี 

          3.1  การใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
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โดยสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)   

          3.2  การใชต้ารางแสดงค่าเฉล่ีย (Mean:  x̄  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพ่ือ

เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น 

          3.3 วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ทศันคติกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ขอ้มูลทุติยภูมิ วิเคราะห์โดยนาํ แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเกบ็รวบรวมมา วิเคราะห์ร่วมกบัผล

การศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือจดัทาํขอ้วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา 

     4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จดัทาํตารางนาํเสนอผลจากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม เพ่ือง่ายต่อการทาํ

ความเขา้ใจในการศึกษาคร้ังน้ี 

     5. ขอ้วิจารณ์ โดยรวบรวมงานการวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ท่ีมีการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี (Free Copy) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาทาํการ

เปรียบเทียบกบัการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัต่อไป 

 

4. สรุปแนวทางการศึกษาและผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

     วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ท่ีมีการโฆษณาใน

นิตยสารแจกฟรี ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ท่ีมีการโฆษณาใน

นิตยสารแจกฟรี และความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ท่ีมีการโฆษณาใน

นิตยสารแจกฟรี เพ่ือพฒันารูปแบบและกลยทุธ์การออกแบบข่าวสารหรือเน้ือหาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี

อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และทศันคติตลอดจนพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมี

การโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี ซ่ึงจะสามารถใชผ้ลการวิจยัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวิจยั 
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านบุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ ทีม่ีต่อพฤตกิรรม

การใช้บัตรสมาชิก M Generation กรณศึีกษา โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

The Regression Analysis of M Generation Card Member’s Big Five Personality on 

Membership Card Usage Behavior: The Case Study of Major Cineplex Cinemas 

พนิตนันท์ เวชศาสตร์1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Panitnan Wetchasart and Theeranuch Pusaksrikit  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัร

สมาชิก M Generation กลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกบตัร M Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน เก็บ

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA และ 

Regression Analysis พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย แบบเปิดรับประสบการณ์ แบบประนีประนอม 

และแบบมีจิตสํานึกในระดบัสูง บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวระดบัปานกลาง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก แบบ

เปิดรับประสบการณ์ และแบบหวัน่ไหว มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation 

 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก, บคุลิกภาพห้าองค์ประกอบ, บัตรสมาชิก M Generation, เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

 

Abstract 

This research aimed to study regression analysis in M Generation Card member’s Big Five personality on 

membership card usage behavior. These sample consisted of 200 members of M Generation Card in Bangkok. Data 

were collected by using questionnaire survey. Those given data were analyzed by Percentage, Mean, Standard 

Deviation, ANOVA and Regression Analysis. The results showed that Big Five personality of M Generation card 

members in dimension of Extraversion, Openness to experience, Agreeableness and Conscientiousness were in 

high levels. Only Neuroticism was at medium level. Moreover, Big Five personality in dimension of 

Conscientiousness, Openness to experience and Neuroticism were correlated with M Generation Card’s usage 

behavior. 

 

Keywords: membership card usage behavior, Big Five personality, M Generation card, Major Cineplex 
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1. บทนํา 

 

     ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองดว้ยเป็นความ

บนัเทิงท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั ส่งผลใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์นั้นมีอตัราการแข่งขนัสูง ดว้ยสาเหตุ

น้ีทาํใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์ตอ้งมีการปรับตวัทั้งในดา้นการจดัการ การบริหาร การสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจ

ตลอดจนการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด และการสร้างลูกคา้ใหม่  ดงันั้นการบริหารลูกคา้

สัมพนัธ์ จึงเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ีจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

ลูกคา้ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจความแตกต่างของผูบ้ริโภค และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นเวลาเดียวกนั 

     ในสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในปัจจุบนั ทาํใหธุ้รกิจใหค้วามสาํคญักบัการรักษาความสัมพนัธ์

กับลูกค้า เน่ืองด้วยลกัษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์นั้น 

ครอบคลุมเพศ และทุกช่วงวยั ทาํให้ผูบ้ริโภคนั้นมีพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชิก M Generation แตกต่างกนัไป

ตามแต่ละลกัษณ์เฉพาะของบุคคล ดงันั้นธุรกิจจึงมีความจาํเป็นตอ้งหาเคร่ืองมือท่ีใช ้หลกัจิตวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกบั

บุคลิกภาพ ท่ีมุ่งศึกษาความแตกต่างของบุคลิกภาพระหว่างบุคคล ซ่ึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลต่อ

พฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมา ซ่ึงในปัจจุบนัแบบทดสอบการวดับุคลิกภาพไดมี้การพฒันาและปรับปรุง

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแบบทดสอบวดับุคลิกภาพท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ แบบทดสอบวดับุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบ ( The Big Five)ของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae,1992) โดยวัดองค์ประกอบของ

บุคลิกภาพหา้แบบ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) บุคลิกภาพ

แบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) และ

บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถนาํมาใช้ทดสอบบุคลิกภาพของแต่ละ

บุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้เพ่ือเป็นขอ้พิสูจน์เบ้ืองตน้ว่าบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิกเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

     โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  เป็นธุรกิจท่ีมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานลูกคา้ และรักษาความสัมพนัธ์อนัดี

กบัผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพ่ือใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาว่าบุคลิกภาพแบบใดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบว่าการส่ือสารการตลาดท่ีธุรกิจไดว้างกลยุทธ์ไวต้รงกบั

บุคลิกภาพของผูบ้ริโภคหรือไม่ และสามารถนาํผลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจพฤติกรรม

การใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ของผูบ้ริโภค และเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด

ของโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือค้นหาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน บุคลิกภาพห้า

องคป์ระกอบ ทีมีต่อ พฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation 
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ประโยชน์ของการศึกษา 

1. เพ่ือทาํใหท้ราบและเขา้ใจลกัษณะบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นของผูบ้ริโภคบตัรสมาชิก M Generation และพฒันา

แผนกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาและออกแบบ Loyalty Program เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เดิม และ

ขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคต 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการวจิยั 

     ปณิศา มีจินดา (2553 : 68) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการใชว้า่ พฤติกรรมการใชจ้ดัเป็นตวัแปรตาม เน่ือง

ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น โอกาสในการบริโภค (When), สถานท่ีในการบริโภค (Where), วิธีการในการ

บริโภค (How), มีการบริโภคมากนอ้ยเท่าใด (How much), ในขณะท่ีมีการบริโภครู้สึกอยา่งไร นั้นเป็นส่ิงท่ีต่อ

เน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมนั้นๆ 

     ศุภร เสรีรัตน ์ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของบุคลิกภาพวา่ บุคลิกภาพเป็นปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัยอ่มทาํใหก้ารแสดงออกในพฤติกรรมในสถานการณ์

หน่ึงๆไม่เหมือนกนั ดงันั้นการทาํความเขา้ใจกบับุคลิกภาพของผูบ้ริโภคจะทาํใหส้ามารถคาดคะเนถึงพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะกบัผูบ้ริโภคได ้

     Costa and McCrae (1992) ไดใ้หค้วามหมายของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบวา่ เป็นการอธิบายลกัษณะบุคลิกภาพ

ของบุคคลออกเป็น 5 ประเภทหลกั ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีทุกคนต่างมีบุคลิกภาพในระดบัท่ีต่างกนั ซ่ึงบุคลิกลกัษณะ

เหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป คือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบ

เปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก ซ่ึงบุคลิกภาพทั้ง 5 ดา้นจะมี

ลกัษณะเด่น ดงัภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงลกัษณะบุคลิกภาพ 5 ดา้น ตามทฤษฎี Big Five Personality 

ท่ีมา : นุจรี สุพฒัน ์(2546: 2-5) ประยกุตจ์าก McCrae and Costa (1992) 

     ธนัฐดา ภิญโญธนาติฐ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ตัร 2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย
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ต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้โดยใชบ้ตัร The 1 card เฉล่ีย 2,225 บาทต่อคร้ัง จาํนวนสะสมแตม้The 1 Card ประมาณ 243 

คะแนน และใชบ้ตัรThe 1 Card ทุกคร้ังในการซ้ือสินคา้ในหา้งเซ็นทรัล และจะใชบ้ตัรเพ่ือการสะสมคะแนน และ

ซ้ือสินคา้โดยใชบ้ตัรในวนัหยุดสุดสัปดาห์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัร The 1 Card 

ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัร The 1 Card ไปใน

ทิศทางเดียวกนั คือเม่ือมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน กลุ่มตวัอย่างจะมีพฤติกรรมการใชบ้ตัร The 1 

Card เพ่ิมข้ึน 

     นิภาพร พวงมี (2554) ศึกษาบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพยาบาล โรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมในระดบัสูง รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบ

มีจิตสํานึกระดบัสูง บุคลิกภาพแบบเปิดเผยระดบัสูง บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการในระดบัปานกลาง และ

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว สรุปผลไดว้่า พยาบาลท่ีมีลกัษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่างกนัมีผลต่อการรับรู้

วฒันธรรมองคก์ารไม่ต่างกนั พยาบาลท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้วฒันธรรม

องคก์ารในมิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีความสัมพนัธ์ทาง

ลบกบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การในมิติของการเหล่ือมลํ้าอาํนาจและมิติเล่ียงความไม่แน่นอน บุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในมิติมุ่งสู่ผลลพัธ์ในอนาคตอยา่งมีนยัสาํคญั 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในมิติมุ่งสู่ผลลพัธ์ใน

อนาคตอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร

ในมิติมุ่งสู่ผลลพัธ์ในอนาคต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

     ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกบัประสิทธิผลในการ

ทาํงานของพนกังานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหารสินเช่ือรายยอ่ย พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีเงินเดือนระหว่าง 

15,001-20,000 บาท มีอายงุานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี ระดบัคะแนนของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ แบบมัน่คงใน

อารมณ์ แบบเปิดเผย แบบประนีประนอม แบบเปิดรับประสบการณ์ อยู่ในระดบัสูง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก

อยู่ในระดบัสูงมาก และลกัษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิพลในการทาํงาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

3. วธีิการศึกษา 

ประชากร 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีชม หรือเคยชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นสมาชิกบตัร M Generation 

กลุ่มตวัอย่าง 

     ผูบ้ริโภคท่ีชม หรือเคยชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

และเป็นสมาชิกบตัร M Generation  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ทางผู ้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังน้ี ขั้ นท่ี 1 กําหนดพ้ืนท่ีโรง

ภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ ขั้นท่ี 2 ไดสุ่้มเลือกโรง

ภาพยนตร์ตามเขตท่ีตั้งไดด้งัน้ี  

1. กรุงเทพมหานครเขตสุขมุวิท-บางนา : เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซ็นทรัล บางนา  

2. กรุงเทพมหานครเขตรัชดา-รัชโยธิน : เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ รัชดาภิเษก  

3. กรุงเทพมหานครเขตป่ินเกลา้-เพชรเกษม : อีจีวี บ๊ิกซี  ออ้มใหญ่  

4. กรุงเทพมหานครเขตรังสิต-งามวงศว์าน : เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ แจง้วฒันะ  

5. กรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว-รามคาํแหง :  เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ โลตสั บางกะปิ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดอ้าศยัเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้กบ็รวบรวม

ขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชิก M Generation และ

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ โดยการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ และพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation โดยการ

หาค่าค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. One-Way ANOVA ใชท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป และขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ตัร

สมาชิก M Generation และพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ กับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของ

ผูบ้ริโภค โดยพิจารณาว่ามีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 หรือไม่ เพ่ือทดสอบว่าประชากรท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation เหมือนหรือต่างกนั 

 4. Regression Analysis ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในแต่ละดา้นและ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ของผูบ้ริโภคว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบว่าเม่ือกลุ่มตวัอย่างมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก 

M Generation ต่างกนัหรือไม่อยา่งไร โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 1). กาํหนดตวัแปร ตวัแปรตน้ (X) ไดแ้ก่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ตวัแปรตาม (Y) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรสมาชิก M Generation 

2). กาํหนดวิธีประมวลผล หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบในตวัแปรตน้ 

คือ กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation โดยพิจารณาจากระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

3).ประเมินความถูกต้องของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression) โดยอยู่ในรูปของ

ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ดงัน้ี Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3… 

4). แปลความหมายของสมการถดถอย โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ระหวา่งบุคลิกภาพหา้

องคป์ระกอบและพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง  

     พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ51.5 มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55 ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีรายไดต่้อเดือนตํ่า

กวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 มีบตัรสมาชิก M Generation สาํหรับนกัเรียน/นกัศึกษา และสาํหรับบุคคลทัว่ไป 

คิดเป็นร้อยละ 49 มีระยะเวลาในการถือบตัรสมาชิกมากกว่า 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รับชมภาพยนตร์ในโรง

ภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.5 โดยมีค่าใชจ่้ายอยู่ท่ี 101 – 200 บาทต่อ

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.5 

บุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ  

     พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก มีคะแนน

เฉล่ียท่ี 4.07, บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.89, บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีคะแนน

เฉล่ียท่ี 3.84, บุคลิกภาพแบบเปิดเผย มีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.78 ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง และบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มี

คะแนนเฉล่ียท่ี 2.95 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

พฤตกิรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation  

     พบว่า แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย 1.ดา้นความภกัดี คือ เม่ือมีความจาํเป็นตอ้งทาํบตัรใหม่หรือต่ออายุ

บัตร ผูบ้ริโภคจะต่ออายุบัตรหรือทาํบัตรใหม่ทุกคร้ัง และใช้บัตรสมาชิก M Generation ทุกคร้ังท่ีซ้ือบัตรชม

ภาพยนตร์และสินคา้จากโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.12 และ2.ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ อย่างการใชบ้ตัร M 

Generation เพ่ือสะสมแตม้แลกของรางวลั เพ่ือใหไ้ดรั้บข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ และจากการใชบ้ตัรสมาชิก 

M Generation ทาํใหผู้บ้ริโภคดูภาพยนตร์บ่อยข้ึน ค่าเฉล่ียท่ี 3.66 

อภิปรายผล 

     ผูวิ้จัยได้ทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปกับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M 

Generation โดยใช ้One-Way ANOVA ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

     พฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation ด้านความภักดี พบว่า บุคคลท่ีมีข้อมูลพฤติกรรมการใช้บตัร

สมาชิก M Generation และพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างกนั คือ ผูท่ี้ถือบตัรสมาชิก M Generation Student, M 

Generation Freedom และM Generation IMAX ท่ีมีระยะเวลาในการถือบตัรมากกว่า 12 เดือน และจาํนวนคร้ังท่ี

รับชมภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 3 - 4 คร้ังต่อเดือนหรือมากกว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัร

สมาชิก M Generation อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถนําไปสู่การพัฒนา Loyalty Program ในอนาคตได้ 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความน่าสนใจทางการตลาด มีการถือครองบตัรเป็นระยะเวลานาน รับชมภาพยนตร์

จากโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์อยา่งสมํ่าเสมอ และมีความภกัดีต่อโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

     พฤตกิรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation ด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ พบวา่ พบวา่ บุคคลท่ีมีขอ้มูลพฤติกรรม

การใชบ้ตัรสมาชิก M Generation และพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างกนั คือ ผูท่ี้รับชมภาพยนตร์มากกวา่ 4 คร้ังต่อ
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เดือน มีการศึกษาในระดบัมธัยมตน้ และมธัยมปลายหรือเท่ียบเท่า และประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา, 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M 

Generation อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถนําไปสู่การพัฒนา Loyalty Program อนาคตได้ เน่ืองจากเป็น

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความน่าสนใจทางการตลาด มีการรับชมภาพยนตร์อย่างสมํ่าเสมอ เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ

ตดัสินใจท่ีใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ไดต้ามวตัถุประสงค์ของตนเอง และมีพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M 

Generation เพ่ือสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บอยา่งชดัเจน 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ความสําคญัของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตัวแปรตาม อย่างมีนัยสําคญั ตามค่า Standardize 

Regresstion Coefficient ดงัน้ี 

     ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation ด้านความ

ภักดี พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกดา้นการตั้งเป้าหมายการ

ทาํงานอย่างชดัเจน และมีการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น รวมถึงบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกดา้น

การพยายามทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างตั้งใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M 

Generation ดา้นความภกัดี  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสาํคญัของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M 

Generation ดา้นความภกัดี (แบบยอ่) 

ลาํดบั

ความสาํคญั 

ขอ้คาํถาม Ustandardized 

Regression 

Coefficient 

Standard Error 

of the 

Coefficient 

Standardized 

Regression 

Coefficient 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

1 การตั้ งเป้าหมายการทํางาน

อย่างชดัเจนและมีการปฏิบติั

อย่างเป็นขั้ นตอนเพ่ือ มุ่งสู่

เป้าหมายนั้น 

0.326 0.153 0.205 0.035 

2 การพยายามทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายอยา่งตั้งใจ  

0.313 0.144 0196 0.030 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกในดา้นฉนัจะตั้งเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน และมี

การปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation 

ดา้นความภกัดีไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.035 รวมถึง บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกในดา้นฉนั

พยายามทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างตั้งใจ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ดา้น

ความภกัดีไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.030 

     ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M Generation ด้านสิทธิ

ประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดเผยแบบเปิดรับ

ประสบการณ์ในด้านความเช่ือในการยึดคาํสั่งสอนทางศาสนา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเร่ืองศีลธรรมจรรยา 
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บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวดา้นการรู้สึกอ่อนแอและตอ้งการใหค้นอ่ืนมาช่วยแกปั้ญหาต่างๆแทน บุคลิกภาพแบบมี

จิตสาํนึกในดา้นการตั้งเป้าหมายการทาํงานอย่างชดัเจนและมีการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวดา้นเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน

มกัรู้สึกทอ้แทแ้ละยอมแพ ้รวมถึงบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกในดา้นเม่ือตั้งใจทาํอะไรแลว้จะพยายามทาํใหม้นัสาํเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี มีความสมัพนัธ์เชิงลบ กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ดา้นสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสาํคญัของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M 

Generation ดา้นสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ (แบบย่อ) 

ลาํดบั

ความสาํคญั 

ขอ้คาํถาม Ustandardized 

Regression 

Coefficient 

Standard Error 

of the 

Coefficient 

Standardized 

Regression 

Coefficient 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

1 ความเช่ือในการยึดคําสั่ง

สอนทางศาสนา เพ่ือใชใ้น

การตดัสินใจเร่ืองศีลธรรม

จรรยา  

0.355 0.111 0.265 0.002 

2 ก า ร รู้ สึ ก อ่ อ น แ อ  แ ล ะ

ต้องการให้คนอ่ืนมาช่วย

แกปั้ญหาต่างๆแทน  

0.233 0.093 0.251 0.013 

3 การตั้งเป้าหมายการทาํงาน

อย่ า งชัด เจน และมีการ

ปฏิบัติอย่างเป็นขั้ นตอน  

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น  

0.317 0.149 0.199 0.035 

4 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน 

มกัรู้สึกทอ้แทแ้ละยอมแพ้

มนั  

-.0176 0.084 -0.197 0.038 

5 เม่ือตั้ งใจทําอะไรแล้วจะ

พยายามทําให้มันสําเ ร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี  

-0.321 0.146 -0.196 0.030 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ในดา้นฉันเช่ือว่าเราควรยึดคาํสั่งสอนทาง

ศาสนา เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเร่ืองศีลธรรมจรรยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M ดา้นสิทธิ

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.002 และบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวในดา้นฉนั
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มกัรู้สึกอ่อนแอ และตอ้งการใหค้นอ่ืนมาช่วยแกปั้ญหาต่างๆแทน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก 

M ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.013 และบุคลิกภาพแบบมี

จิตสาํนึกในดา้นฉนัจะตั้งเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน และมีการปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น มี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิก M ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.035และบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวในดา้นเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน ฉนัมกัรู้สึกทอ้แทแ้ละยอม

แพม้นั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.038 รวมถึง บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกในดา้นเม่ือฉนัตั้งใจทาํอะไรแลว้ ฉนัจะพยายาม

ทาํใหม้นัสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไป

ในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.030 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยับุคลิกภาพหา้องค์ประกอบ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัร

สมาชิก M Generation กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ของ

บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ไดด้งัน้ี 

     1. บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว ด้านเม่ือเกิดความรู้สึกอ่อนแอจะต้องการให้คนอ่ืนมาช่วยแก้ปัญหาแทน มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก อาจเน่ืองมากจากเม่ือเกิดความรู้สึกอ่อนแอและชอบใหค้นอ่ืนมาแกปั้ญหาแทนนั้น ทาํให้

ผูบ้ริโภคไดมี้การปฎิสัมพนัธ์ และเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงทาํใหพ้ฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation เพ่ิมข้ึน 

แต่ดา้นเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนมกัรู้สึกทอ้แทแ้ละยอมแพม้นั มีความสัมพนัธ์เชิงลบ กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัร

สมาชิก M Generation ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ อาจเน่ืองมาจากบุคลิกภาพเป็นผลรวมของลกัษณะเฉพาะของ

บุคคล ท่ีมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมหลากหลาย และสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองไดต้ามสถานการณ์ 

     2. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ในดา้นความภกัดี 

และดา้นสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ อาจเน่ืองมาจาก ผูท่ี้มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยมกัมองโลกในแง่ดี กลา้แสดงออกและ

ชอบสงัคม จึงอาจทาํใหก้ารใชบ้ตัรสมาชิกดา้นสิทธิประโยชนไ์ม่มีความสาํคญัเท่าท่ีควร 

     3. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความเช่ือในการยึดคาํสัง่สอนทางศาสนาเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเร่ือง

ศีลธรรมจรรยา มีความสมัพนัธ์เชิงบวก กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ดา้นสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้มีความเช่ือวา่เราควรยึดคาํสัง่สอนทางศาสนาเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเร่ืองศีลธรรมจรรยา เป็นผูท่ี้

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีระเบียบวินยัในตนเอง ดงันั้นเม่ือมีการวางแผนท่ีจะรับชมภาพยนตร์

หรือซ้ือสินคา้จากทางโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก็จะมีการใช้บตัรสมาชิก M Generation เพ่ือสิทธิ

ประโยชนข์องตนเอง 

     4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชิก M Generation ในดา้น

ความภกัดี และดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ อาจเน่ืองมาจากบุคลิกภาพของบุคคลเป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี เปล่ียนแปลงไป

ตามการรับรู้ การเรียนรู้ และสถานการณ์หน่ึงๆท่ีผูบ้ริโภคเผชิญอยู ่และผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม

นั้น เป็นคนท่ีสบายๆ และมีความเอ้ือเฟ้ือ จึงไม่ใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้ตัรสมาชิกเพ่ือประโยชนข์องตนเท่าท่ีควร 
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     5. บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก ดา้นการตั้งเป้าหมายการทาํงานอย่างชดัเจนและมีการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือ

มุ่งสู่เป้าหมายนั้น และดา้นการพยายามทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างตั้งใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัพฤติกรรม

การใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ดา้นความภกัดี และบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกดา้นการจะตั้งเป้าหมายการทาํงาน

อย่างชดัเจนและมีการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัพฤติกรรมการใช้

บตัรสมาชิก M Generation ดา้นสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บ อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกสูงยอ่มมีการ

วางแผนการใช้บตัรสมาชิก หาความรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีไดรั้บว่ามีความคุม้ค่ากบัตนเองมากน้อย

เพียงใด ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation อยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร 

     1. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของบตัรสมาชิก M Generation องคก์รควร

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบตัร M Generation ผ่านทางเว็บไซต์หรือ Application 

โทรศพัทมื์อถือ เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน และจดัทาํกิจกรรมท่ีมีไวใ้หก้บัทางสมาชิก M Generation โดยเฉพาะ 

และอาจทาํการร่วมมือกบัธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ ในการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation 

เพ่ือไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเหนือกว่า เพ่ือเป็นการดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเห็นความสาํคญัของการหน่ึงในสมาชิกบตัร M 

Generation 

     2. ดา้นการโฆษณา เน่ืองจากสมาชิกของบตัร M Generation มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกโดดเด่นท่ีสุด ดงันั้นการ

โฆษณาควรจะตอ้งมีรายละเอียด ท่ีแสดงขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา และครบถว้น เก่ียวกบัเง่ือนไขของสิทธิพิเศษ

ต่างๆเพ่ือท่ีจะใหข้อ้มูลการตดัสินใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆท่ีทางเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไดจ้ดัข้ึน 

     3. ดา้นการออกแบบ Loyalty Program ควรพฒันาใหเ้หมาะสมกบับุคลิกภาพท่ีโดดเด่นของสมาชิก โดยพฒันา

ตามพฤติกรรมและความชอบ ซ่ึงบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นของสมาชิกคือบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกท่ีชอบดูรายละเอียด

ก่อนจะพิจารณาอย่างรอบคอบ อาจมีการใหร้ายละเอียดของแคมเปญ ใหผู้บ้ริโภคพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีพวก

เขาจะไดรั้บ เช่น อาจออกแคมเปญเพ่ือเป็นการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ และเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ 

เช่น การออกแคมเปญ “เม่ือชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จะไดรั้บการอพัเกรดท่ีนัง่ฟรี เม่ือแสดงบตัร

สมาชิก M Generation พร้อม Check in บนโซเชียลมีเดีย เพ่ือรับสิทธิพิเศษ” โดยการทาํแคมเปญน้ีลูกคา้จะสามารถ

ตดัสินใจและทาํตามไดง่้าย ทาํใหลู้กคา้เตม็ใจท่ีจะใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ต่อไป และผูท่ี้

ยงัไม่เป็นสมาชิกยงัสามารถท่ีจะเห็นกิจกรรมท่ีสมาชิกไดแ้ชร์ไปยงัโซเชียลมีเดีย ซ่ึงนั้นถือเป็นการชกัชวนใหผู้ท่ี้ยงั

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกบตัร M Generation ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะเป็นสมาชิกต่อไป  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. ควรศึกษาบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิกของผูท่ี้เป็นสมาชิกในธุรกิจอ่ืนๆ 

เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร โรงแรม เป็นตน้ เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างหรือความสอดคลอ้ง เพ่ือนาํผลการวิจยั

มาเปรียบเทียบผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
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     2. ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของทั้งผูท่ี้เป็นสมาชิกบัตร และผูท่ี้ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร M 

Generation เพ่ือศึกษาวา่ทีบุคลิกภาพเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ เพ่ือนาํผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยั

ในคร้ังน้ี 

     3. ควรมีการศึกษาโดยใชวิ้ธีการศึกษาในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม จากการตอบแบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก 

การทาํ Focus Group การสังเกต เป็นตน้ เพ่ือให้ผูวิ้จยัไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา

มากท่ีสุด 

     4. ควรจะศึกษาเพ่ิมเติมในตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation 

เช่น การรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การจูงใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ทศันคติต่อการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation เป็นตน้ 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยวดัจากระดบัความสําคญัส่วนประสมการค้าปลกี 

Segmentation by retail mix of consumers’ behavior in buying second hand 

luxury bags in Bangkok. 

ภูษณศิา ธนารัตนนิล1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Pusanisa Thanarattananin and Suthawan Chirapanda 

  

 

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรม, ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก และ

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานครโดยวดัจากระดบัความสาํคญัของส่วนประสม

การคา้ปลีก จากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ  Cluster Analysis One 

Way ANOVA ใช ้F-Test และChi-Square ผลการวิจยัพบว่า ดา้นพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่มีการซ้ือกระเป๋า 

Luxury Brand มือสอง คือ Louis Vuitton ซ้ือมาเพ่ือใช้เอง เหตุผลในการซ้ือคือ ประหยดักว่าการซ้ือของมือ 1 จาํนวนท่ี

ครอบครองอยู่ในปัจจุบนั คือ 1-3 ใบ แต่ละคร้ังมีการตั้งงบในการซ้ือตํ่ากว่า 10,000 บาท ในสภาพท่ีเหมือนใหม่ ช่วงท่ีมกั

ซ้ือ คือ โอกาสหรือวนัพิเศษ ซ้ือโดยเงินสด โดยให้ความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีสุดคือ การท่ีภายในร้านมีการ

ติดป้ายราคาท่ีสินคา้ และสามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มจากระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก 
 

คาํสาํคัญ: มือสอง, ส่วนประสมการค้าปลีก, ผู้บริโภคกระเป๋า, การแบ่งกลุ่ม, พฤติกรรม 

 

Abstract 

The objectives of this research paper is study the behavior of a second hand luxury brand bag in Bangkok by level of priority retail mix. This 

research paper using questionnaire from the 200 sample of a second hand luxury brand bag customer in Bangkok. This work using statistic 

tool for analyzing such as, Frequency distribution, mean and standard deviation. The segmentation using Cluster Analysis, One Way 

ANOVA, F-Test and Chi-Square. The results shown that the most answerer using a second hand of Louis Vuitton brand, the second hand 

bag is cheap than the new products. The best price of a second hand is under 10,000 baht and they buy the second hand in the special day by 

cash. Most answerer possesses 1 – 3 second hand bag. The demand for buying a second hand bag product is the look of a product. The most 

essential tool for buying the second hand bag is price tag of products and can divide the customer into three groups. 

Keywords: Luxury Brand, Retailing Mixed, Second hand, Bag, Behavior         
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1. บทนํา 

 

กระเป๋าเป็นส่ิงท่ีมนุษยส่์วนมากช่ืนชอบและถือเป็นเคร่ืองประดบัอย่างหน่ึง และท่ีปฏิเสธไม่ไดคื้อคนหน่ึงคนจะมี

กระเป๋ามากกว่า 1 ใบ หลายคนคิดว่า กระเป๋าคือสินทรัพย ์ ซ่ึงเป็นการลงทุนอีกอย่างหน่ึง หากมีการใช้งานท่ี

เหมาะสม ยงัสามารถเป็นมรดกส่งต่อสู่ลูกหลานต่อไปได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระเป๋าท่ีเป็น Luxury Brand จะมี

ความคงทาน ทนทาน ทาํใหก้ระเป๋ามีอายุการใชง้านท่ียาวนานจากคุณภาพของวตัถุดิบ ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้บริโภคมองว่า

เป็นส่ิงท่ีคุม้ค่าสําหรับการลงทุน และสามารถเปล่ียนเป็นส่ิงท่ีมูลค่าไดอี้กคร้ังโดยการขายต่อ เป็นสินคา้ Luxury 

Brand  มือสอง ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผูบ้ริโภคสามารถมีกระเป๋า Luxury Brand  ในราคาท่ีประหยดักว่าเดิม 

การทาํงานวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะทาํธุรกิจดงักล่าว จากปัจจุบนั มีปริมาณของคู่แข่งขนัท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมประเภทน้ีค่อนขา้งมาก ดงันั้นการทาํงานวิจยัจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีทาํให้

สามารถนาํมาสร้างความแตกต่างใหก้บัทางร้านสามารถนาํเสนอส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงการศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสําคญัเพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูท้าํงานวิจยัจึงมีความสนใจใน

การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสอง เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury 

Brand มือสองว่าแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ลกัษณะอย่างไร เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มต่างๆ ท่ีแบ่งออกมาได ้

และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคของร้านได ้โดยวตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรม, ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก และการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand 

มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวดัจากระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลีก ซ่ึงประโยชนข์องผลงานวิจยั

ในคร้ังน้ี เพ่ือรับรู้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถช่วยใน

การวางแผนการดาํเนินกิจการตรงตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค, ช่วยทาํให้รับรู้ถึงระดบัความสําคญัส่วนประสม

การคา้ปลีก ของผูบ้ริโภคว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได,้ เป็น

แนวทางในการช่วยตดัสินใจและการวางแผนในการดาํเนินการ จากการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค เพ่ือให้สามารถเขา้ถึง

ผูบ้ริโภค  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     เสรี วงษม์ณฑา (2542) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การแสดงออกท่ีเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

ในการคดัสรร เลือก การใชง้าน รวมถึงการประเมินผล การจดัการกบัสินคา้และบริการ โดยแต่ละบุคคลมีความ

คาดหวงักบัสินคา้และบริการ วา่จะสามารถตอบสนองกบัส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้

     ปัทมวรรณ เก้ือโกมลเดช (2554) ส่วนประส่วนการคา้ปลีก ประกอบดว้ย  แนวคิดดา้นการบริการลูกคา้, แนวคิด

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง, แนวคิดดา้นการคดัสรรสินคา้, แนวคิดดา้นการตั้งราคา, แนวคิดดา้นการตกแต่งร้านและการจดัแสดง

สินคา้ และแนวคิดดา้นองคป์ระกอบการส่ือสาร 

     ธีรชยั ชา้งปลิว (2553) ไดวิ้จยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือส้ินคา้ใน

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ของประชาชนในเขตตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
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เพ่ือการวิจยัทางสงัคม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีถูกออกแบบโดยผูวิ้จยัเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี

มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ จากจาํนวนประชากรตวัอยา่ง 400 คนท่ีอาศยัอยูใ่น

ตาํบลชา้นคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบวา่ความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นสถานท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกในระดบัมากและปัจจยัท่ีรองลงมาคือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จากจาํนวนประชาการ

ตวัอยา่ง 400 คนมีผูใ้หข้อ้มูลมากกวา่ 200 คนท่ีเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายเุฉล่ีย 33 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,855 บาทต่อเดือน 

     ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ไดท้าํการศึกษา เก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมส่วนประสมการคา้ปลีก โดยการรวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามจากผูบ้ริโภคจาํนวนทั้งหมด 400 คน ซ่ึงเป็นการศึกษาอิทธิพลของเร่ืองส่วนประสมการคา้ปลีก อนัไดแ้ก่ 

ชนิดสินคา้และบริการ ราคาของสินคา้ การส่งเสริมการตลาด การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ แผนผงัของร้าน การ

ออกแบบร้าน การจดัแสดงสินคา้ภายในร้านและความสะดวกของทาํเลท่ีตั้ง ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

ซ้ือสินคา้ พบวา่องคป์ระกอบของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านคา้

ปลีกแบบดั้งเดิมเรียงลาํดบัมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ชนิดสินคา้และบริการ แผนผงัของร้าน ออกแบบร้าน การจดัแสดง

สินคา้ภายในร้านและความสะดวกของท่ีตั้งทาํเล 

     นาตยา นุชเจริญผล (2555) ทาํการวิจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการตลาดบริการ ทีมีอิทธิผลต่อ

พฤติกรรมซ้ือสินคา้แฟนชัน่แบรนดเ์นมมือสอง กลุ่มประชากรท่ีนาํมาศึกษาคือผูท่ี้เคยซ้ือและใชสิ้นคา้แฟชัน่แบ

รนดเ์นมมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํการเป็นตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มีการเกบ็ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ความถ่ี ดว้ยสถิติไค-สแควร์ จากผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีอาย ุ20- 29 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้15,001-30,000 บาทต่อเดือน การศึกษา

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑท่ี์สุด ในเร่ือง สภาพของสินคา้ท่ีดู

ดี ดา้นการบริการผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง เง่ือนไขความสามารถในการแลกเปล่ียนสินคา้

หรือคืนสินคา้ได ้ ดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ความหลากหลายของราคาตามความ

เหมาะสมกบัสภาพสินคา้ ดา้นการจดัจาํหน่ายผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง การมีช่องทางเลือก

ในการสัง่ซ้ือสินคา้ (โดยผา่นอินเตอร์เน็ต) ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีสุดใน

เร่ือง การแจง้ข่าวสารใหแ้ก่ลูกคา้ ดา้นบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง บุคลากรภายในร้าน

มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนเก่ียวกบัสินคา้ได ้ โดยแบรนดท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ

มากท่ีสุดคือ หลุยส์ วิตตอง มีงบประมาณในการซ้ือ 5,001- 15,000 บาทต่อคร้ัง โดยการซ้ือสินคา้จะพิจารณาจาก

สินคา้ท่ีเป็นของแท ้และเลือกสินคา้ท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  

     กมล โสระเวช (2557) ไดท้าํวิจยัเพ่ือศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงในวยัทาํงานในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม ใน

กรุงเทพมหานคร ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม และศึกษาพฤติกรรมของการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมในผูห้ญิงในกรุงเทพมหานครช่วงอายวุยัทาํงาน โดยประชากรท่ีทาํการศึกษาอายุ

ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน ในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบร้อยละ ความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบวา่ประชากรท่ีทาํการศึกษามีค่านิยมว่าในการใชก้ระเป๋าแบรนด์
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เนมทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการเขา้สงัคม รู้สึกทนัสมยั  เป็นการยกระดบัทางสังคม และเม่ือมีรายไดท่ี้สูงข้ึนจะมีการเลือก

ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงข้ึน ส่วนทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีการให้

ความสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด และดา้นพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่ไดบิ้นไปซ้ือสินคา้ดว้ย

ตวัเองจากต่างประเทศ และมีทั้งการซ้ือท่ีภายในประเทศจากร้านคา้ท่ีเป็นทางการของแต่ละแบรนด ์ โดยความบ่อยของการซ้ือ

คือ 1-2 คร้ังต่อปี  จากโบนสัปลายปีทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ในช่วงตน้ปี เพ่ือเขา้ของขวญัของตวัเอง 

ค่าใชจ่้ายประมาณ 20,001-40,000 บาทต่อคร้ัง โดยมีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลคือ อินเตอร์เน็ต มีการชาํระสินคา้โดยใชบ้ตัรเครดิต ผู ้

ท่ีมีอิทธิผลในการเลือกซ้ือสินคา้ คือตวัเอง การจดัโปรโมชั้นของแต่ละแบรนดมี์ส่วนในการดึงดูดความสนใจเพ่ิมข้ึน 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ในการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน ไดจ้าํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 382 คน  

ผูท้าํการวิจยัจึงใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน เน่ืองจากทรัพยากรของผูท้าํงานวิจยัมีอยู่อยา่งจาํกดั อยา่งไรก็ตาม

จาํนวนดงักล่าวไดเ้ป็นไปตามเน่ืองไขทางสถิติ โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ไดค่้าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 

±6.93  ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เลือกสถานท่ีในการเก็บขอ้มูลโดยการสุ่มจากร้านท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

(ขอ้มูล: ชมรมร้านกระเป๋าแบรนด์เนม)  ซ่ึงในการทาํวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้โดยการใชก้ารวิจยั 2 

ประเภท คือ 

     1. Descriptive Statistics (สถิติเชิงพรรณนา) 

          1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาจาํนวน และร้อยละ 

          1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาจาํนวน และร้อยละ 

          1.3 การวิเคราะห์ดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      2. Inferential Statistics (สถิติเชิงอนุมาน) โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 3 เคร่ืองมือ คือ 

          2.1 Cluster Analysis ซ่ึงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 วิธี Hierarchical เพ่ือทาํการหาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 2 วิธี Partitioning เป็นการจาํแนกตวัอยา่งลงอยูใ่นจาํนวนกลุ่มท่ีหาไดจ้ากขั้นตอนแรก 

          2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสอง โดยใชปั้จจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีกเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 

ดว้ยวิธี One Way ANOVA ใช ้F-Test 

          2.3 จากขอ้ 2.2 นาํขอ้คาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05 มาสร้างแผนภาพ เพ่ือพิจารณาความแตกต่างของ

แต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค 

          2.4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมในการบริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสอง

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย Chi-Square 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     4.1 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง คือ Louis Vuitton จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมา

คือ Prada จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และ Chanel จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 การซ้ือกระเป๋า Luxury Brand 

มือสองเพ่ือซ้ือมาใชเ้อง จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือซ้ือมาใชเ้องและมีการนาํไปขายต่อ จาํนวน 92 

คน คิดเป็นร้อยละ 46 และซ้ือมาเพ่ือขายต่อไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 เหตุผลท่ีทาํใหซ้ื้อกระเป๋าLuxury Brand

มือสอง คือประหยดักว่าการซ้ือของมือ 1 จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาคือซ้ือแลว้สามารถขายต่อได ้

จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเป็นรุ่นท่ีหาซ้ือไม่ได้ในปัจจุบันจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลาํดับ 

จาํนวนกระเป๋า Luxury Brand มือสองท่ีครอบครองอยู่ในปัจจุบนัทั้งหมด คือ 1-3 ใบ จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

รองลงมาคือ 4-6 ใบ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ10 ใบข้ึนไป จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 งบประมาณ

ในการซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง แต่ละคร้ังตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ

10,001-20,000 บาท จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ20,001-30,000 บาท จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 สภาพ

กระเป๋า Luxury Brand มือสองแบบไหนท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัจะซ้ือ คือ เหมือนใหม่ จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

รองลงมาคือสภาพมีร่องรอยการใชง้านทัว่ไป จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และวินเทจ/เก่า แต่สามารถใชง้านได้

ตามปกติ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลาํดบั ช่วงท่ีมกัซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง คือ ในโอกาส/วนัพิเศษ 

จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือส้ินเดือน/เงินเดือนออก จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอ่ืนๆ 

จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 มกัซ้ือกระเป๋า Luxury Brand โดยใช้เงินสด จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 

รองลงมาคือบตัรเครดิต จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และผอ่นกบัทางร้านคา้ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

     4.2 ผลการศึกษาระดบัความสําคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 
รูปที่  1    แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก 
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พบว่าดา้นการบริการลูกคา้กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัในการรับคืนสินคา้เม่ือพบว่าสินคา้ชาํรุดภายใน 3 วนัหลงั

การซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการบริการลูกคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 รองลงมาคือ ทางร้านมีบริการจดัส่ง

สินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และพนกังานภายในร้านใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง ใหค้วามสาํคญัในการมีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นทาํเลท่ีตั้ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  

รองลงมาคือ บริเวณร้านมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และท่ีตั้งร้านมีความสะดวกในการเดินทาง

โดยรถสาธารณะ (รถเมล์,รถไฟฟ้า) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ด้านการตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้าให้

ความสาํคญัในการสร้างบรรยากาศภายในร้านคา้ท่ีเป็นกนัเอง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการตกแต่งร้านและการจดั

แสดงสินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38  รองลงมาคือ เรียงสินคา้ท่ีทาํให้เห็นรายละเอียดสินคา้ชดัเจน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.36 และการจัดเรียงสินค้าแยกในแต่ละแบรนด์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ด้านการคัดสรรสินค้าให้

ความสาํคญัในการท่ีร้านมีสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายในร้านมีความหลากหลายของรุ่น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการ

คดัสรรสินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  รองลงมาคือ ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ท่ีมีความหลากหลายของราคาสินคา้ ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และความหลากหลายของแบรนดท่ี์นาํมาจาํหน่าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ดา้นการตั้งราคาให้

ความสาํคญัในการท่ีสินคา้ภายในร้านมีการติดป้ายราคาท่ีสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการตั้งราคา ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.55  รองลงมาคือ สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสภาพของสินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และร้านมี

การรับซ้ือสินคา้คืน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ดา้นองคป์ระกอบการส่ือสารใหค้วามสาํคญัในการท่ีร้านมีช่องทางใน

การจาํหน่ายหลายช่องทาง (Facebook, Instagram) โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นองคป์ระกอบการส่ือสาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.49  รองลงมาคือ การมีส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิกร้าน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 และการแจง้ข่าวเม่ือมี

สินคา้มาใหม่ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 

     4.3 ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขต พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค

ออกเป็น 3 กลุ่มดังน้ี กลุ่มย่อยท่ี 1 พบว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มย่อยท่ี 1 ให้ระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีระดบัสูงท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในเร่ืองสินคา้ภายในร้านคา้มีการติดป้าย แสดงราคาให้เห็น 

ใหค้วามสาํคญันอ้ยสุดในเร่ืองความหรูหราในการตกแต่งร้าน มีความแตกต่างในการใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบักลุ่ม

ย่อยท่ี 2 ในเร่ือง ท่ีตั้งร้านมีความสะดวกในการเดินทางโดยรถสาธารณะ (รถเมล,์รถไฟฟ้า) และกลุ่มย่อยท่ี 3 ในเร่ือง 

บริเวณร้านมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ กลุ่มยอ่ยท่ี 2 พบวา่ส่วนใหญ่ในกลุ่มย่อยน้ี ใหร้ะดบัความสาํคญัทางดา้นส่วนประสม

การคา้ปลีกอยู่ในระดบัท่ีปานกลางเม่ือเทียบกบั กลุ่มย่อยท่ี 1 และ 3 โดยท่ีกลุ่มย่อยน้ีใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ท่ี

ภายในร้านมีป้ายติดท่ีสินค้า และให้ความสําคัญน้อยท่ีสุดในเร่ือง การท่ีทางร้านมีการรับผ่อนสินคา้ โดยความ

แตกต่างกบักลุ่มท่ี 3 ในการใหค้วามสาํคญัท่ีสุด เร่ืองการจดัเรียงสินคา้แยกในแต่ละแบรนด ์โดยกลุ่มย่อยท่ี 2 จะให้

ความสาํคญัท่ีนอ้ยกวา่กลุ่มยอ่ยท่ี 1 และมากกวา่กลุ่มยอ่ยท่ี 3 และกลุ่มยอ่ยท่ี 3 พบวา่ส่วนใหญ่ในกลุ่มย่อยน้ี  

มีระดับในการให้ความสําคัญทางด้านส่วนประสมการค้าปลีกอยู่ในระดับท่ีน้อยท่ีสุด โดยท่ีกลุ่มย่อยน้ีให้

ความสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ร้านมีบริการจดัส่งสินคา้ และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ือง ท่ีตั้งร้านมีความสะดวกใน

การเดินทางโดยรถสาธารณะ (รถเมล,์รถไฟฟ้า) จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีมีปริมาณท่ี

นอ้ยท่ีสุด 
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     4.4 อภิปรายผลดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคมีงบประมาณใน

การซ้ือแต่ละคร้ังตํ่ากว่า 10,000 บาท ซ่ึงมีผลท่ีแตกต่างกบังานวิจยัท่ีผ่านมา นาตยา นุชเจริญลผล (2555) และกมล  

โสะเวช (2557) เน่ืองจากมีความต่างกนัในเร่ืองประเภทสินคา้ท่ีเป็นมือสองและมือหน่ึง พฤติกรรมในการซ้ือโดยใช้

เงินสดเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นผลท่ีแตกต่างกบังานวิจยัท่ีผ่านมา กมล  โสะเวช (2557) เน่ืองจากมีความต่างกนัใน

ปัจจยัของร้านคา้ท่ีซ้ือคือ จากร้านคา้ปลีกทัว่ไปกบัร้านท่ีเป็นทางการของแต่ละแบรนด ์ส่วนพฤติกรรมของช่วงเวลา

ในการซ้ือ ซ่ึงเป็นผลท่ีแตกต่างกบังานวิจยัท่ีผา่นมา กมล  โสะเวช (2557) เน่ืองจากราคาของสินคา้ท่ีแตกต่างกนัของ

สินคา้ และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ Louis Vuitton เป็นส่วนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมา นาตยา นุช

เจริญลผล (2555) และส่วนของอภิปรายผลระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury 

Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่าเร่ืองของระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก

มาก คือทางดา้นการราคา สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผา่นมา ธีรชยั  ชา้งปลิว (2553) โดยท่ีเม่ือแบ่งเป็นแต่ละดา้นพบว่า 

ดา้นองคป์ระกอบการส่ือสาร ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ใหร้ะดบัความสาํคญัเร่ือง

ร้านมีช่องทางในการจาํหน่ายหลายช่องทาง (Facebook, Instagram) และมีการแจง้ข่าวเม่ือมีสินคา้มาใหม่ เป็นอนัดบั

แรก ดา้นการบริการลูกคา้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ให้ระดบัความสําคญัเร่ือง

พนกังานภายในร้านใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้มาก ดา้นการคดัสรรสินคา้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury 

Brand มือสอง ใหร้ะดบัความสาํคญัเร่ือง ความหลากหลายของราคาสินคา้ และความหลากหลายของแบรนดท่ี์นาํมา

จาํหน่าย และดา้นการตั้งราคาของสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสภาพของสินคา้ ซ่ึงสอดคลองกบังานวิจยัท่ี

ผา่นมา นาตยา  นุชเจริญผล (2555) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     5.1 สรุปผลการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋า Louis Vuitton ซ้ือมาเพ่ือใชเ้อง มีเหตุผลท่ีซ้ือเพราะประหยดักว่าการซ้ือของมือ 1 โดยส่วน

ใหญ่ในปัจจุบนัมีกระเป๋าท่ีครอบครองอยู่ 1-3 โดยงบประมาณในการซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง แต่ละคร้ัง

อยู่ในช่วง ตํ่ากว่า 10,000 บาท สภาพกระเป๋าท่ีซ้ือคือสภาพท่ีเหมือนใหม่ ช่วงเวลาท่ีมกัซ้ือกระเป๋าคือในโอกาส

พิเศษหรือวนัพิเศษ ซ้ือกระเป๋าโดยใชเ้งินสด 

     5.2 สรุปผลการศึกษาระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีกของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

          5.2.1 ดา้นการบริการลูกคา้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ใหร้ะดบัความสาํคญั

เร่ืองการรับคืนสินคา้เม่ือพบว่าสินคา้ชาํรุดภายใน 3 วนัหลงัการซ้ือเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ร้านมีบริการจดัส่ง

สินคา้ และพนกังานภายในร้านใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ ตามลาํดบั 

          5.2.2 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ใหร้ะดบัความสาํคญัเร่ืองร้าน

การมีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ บริเวณร้านมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ และท่ีตั้งร้านมีความ

สะดวกในการเดินทางโดยรถสาธารณะ (รถเมล,์ รถไฟฟ้า) ตามลาํดบั 
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          5.2.3 ดา้นการตกแต่งร้านและการจดัแสดงสินคา้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง 

ใหร้ะดบัความสาํคญัเร่ืองการสร้างบรรยากาศภายในร้านคา้ท่ีเป็นกนัเอง เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือภายในร้านมี

การเรียงสินค้าท่ีทาํให้เห็นรายละเอียดสินค้าชัดเจน และภายในร้านการจัดเรียงสินค้าแยกในแต่ละแบรนด์ 

ตามลาํดบั             

          5.2.4 ดา้นการคดัสรรสินคา้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ใหร้ะดบัความสาํคญั

เร่ืองสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายในร้านมีความหลากหลายของรุ่น เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ท่ีมี

ความหลากหลายของราคาสินคา้ และความหลากหลายของแบรนดท่ี์นาํมาจาํหน่าย ตามลาํดบั 

          5.2.5 ดา้นการตั้งราคา ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ใหร้ะดบัความสาํคญัเร่ือง

สินคา้ภายในร้านมีการติดป้ายราคาท่ีสินคา้ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสภาพ

ของสินคา้ และร้านมีการรับซ้ือสินคา้คืน ตามลาํดบั 

          5.2.6 ดา้นองค์ประกอบการส่ือสาร ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง ให้ระดับ

ความสําคญัเร่ืองร้านมีช่องทางในการจาํหน่ายหลายช่องทาง (Facebook, Instagram) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ

การมีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิกร้าน และมีการแจง้ข่าวเม่ือมีสินคา้มาใหม่ ตามลาํดบั 

     5.3 สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการทาํศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยของผูบ้ริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองในเขตกรุงเทพมหานครได้

เป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงวดัจากระดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก ดงัน้ี 

     กลุ่มยอ่ยท่ี 1 Mostly กลุ่มคนส่วนใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งมีผูบ้ริโภคท่ีอยูก่ลุ่มยอ่ยน้ี 118 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 

107 คน เพศชาย 11 คน ส่วนใหญ่มีอายุท่ีอยู่ในช่วง 31-40 ปี วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 

20,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน โดยดา้นพฤติกรรมในการบริโภค

กระเป๋า Luxury Brand มือสองคือ Brand ท่ีซ้ือส่วนใหญ่คือ Louis Vuitton ซ้ือเพ่ือมาใชเ้อง มีเหตุผลในการซ้ือคือ

ประหยดักวา่การซ้ือมือ 1 ปัจจุบนัมีจาํนวนกระเป๋า Luxury Brand มือสองครอบครองอยู ่1-3 ใบ ซ่ึงมีงบประมาณใน

การซ้ือแต่ละคร้ังอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 10,000 บาท สภาพท่ีมกัจะซ้ือคือสภาพเหมือนใหม่ ช่วงท่ีทาํการซ้ือ คือ ในช่วง

โอกาสพิเศษหรือวนัพิเศษ มีการซ้ือโดยเงินสด โดยท่ีเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้

ภายในการติดป้ายราคาท่ีสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87 รองลงมาคือ ร้านมีช่องทางในการจาํหน่ายหลายช่องทาง 

(Facebook, Instagram), การรับคืนสินคา้เม่ือพบวา่สินคา้ชาํรุดภายใน 3 วนัหลงัการซ้ือ, สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือ

เทียบกบัสภาพของสินคา้ และการมีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิกร้าน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85, 4.84, 4.83 และ 4.83 

ตามลาํดบั ทาํให้พบว่ากลุ่มย่อยน้ี ซ่ึงเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีจาํนวนสมาชิกอยู่ในกลุ่มมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีมีรายได ้และ

จาํนวนกระเป๋า Luxury Brand มือสองครอบครอง นอ้ยกว่ากลุ่มย่อยท่ี 2 เนน้สภาพสินคา้ท่ีมีสภาพใหม่ และซ้ือมา

เพ่ือใชเ้อง 

     กลุ่มยอ่ยท่ี 2 Moderate มีผูบ้ริโภค 69 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 67 คน เพศชาย 2 คน ส่วนใหญ่มีอายท่ีุอยูใ่นช่วง 

31-40 ปี วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 40,001บาทข้ึนไป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ

เจา้ของธุรกิจหรือธุรกิจส่วนตวั โดยดา้นพฤติกรรมในการบริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองคือ Brand ท่ีซ้ือ

ส่วนใหญ่คือ Louis Vuitton ซ้ือเพ่ือมาใชเ้องและมีการนาํไปขายต่อ มีเหตุผลในการซ้ือคือประหยดักวา่การซ้ือมือ 1 
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ปัจจุบนัมีจาํนวนกระเป๋า Luxury Brand มือสองครอบครองอยู่ 4-6 ใบ ซ่ึงมีงบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ังอยู่

ในช่วงตํ่ากว่า 10,000 บาท สภาพท่ีมกัจะซ้ือคือสภาพมีร่องรอยการใชง้านทัว่ไป ในช่วงโอกาสพิเศษหรือวนัพิเศษ 

มีการซ้ือโดยเงินสด สด โดยท่ีเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้ภายในการติดป้ายราคาท่ี

สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 รองลงมาคือ การรับคืนสินคา้เม่ือพบว่าสินคา้ชาํรุดภายใน 3 วนัหลงัการซ้ือ, สินคา้มี

ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสภาพของสินคา้, การสร้างบรรยากาศภายในร้านคา้ท่ีเป็นกนัเอง และร้านมีช่องทางใน

การจาํหน่ายหลายช่องทาง (Facebook, Instagram) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22, 4.20, 4.07 และ 4.07 ตามลาํดบั ทาํให้

พบวา่กลุ่มยอ่ยน้ี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนสมาชิกอยูใ่นกลุ่มท่ีรองลงมาจากกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีส่วนใหญ่มีรายได ้และ

มีจาํนวนกระเป๋า Luxury Brand มือสองครอบครอง ท่ีสูงกว่ากลุ่มย่อยอ่ืน เนน้สภาพสินคา้ท่ีมีสภาพร่องรอยการใช้

งานทัว่ไป และซ้ือมาเพ่ือมาใชเ้องและมีการนาํไปขายต่อ 

     กลุ่มย่อยท่ี 3 Little มีผูบ้ริโภค 13 คน โดยเป็นเพศหญิง 13 คนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุท่ีอยู่ในช่วง 41-50 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ

หรือธุรกิจส่วนตวั โดยดา้นพฤติกรรมในการบริโภคกระเป๋า Luxury Brand มือสองคือ Brand ท่ีซ้ือส่วนใหญ่คือ 

Louis Vuitton ซ้ือเพ่ือมาใชเ้อง มีเหตุผลในการซ้ือคือประหยดักว่าการซ้ือมือ 1 ปัจจุบนัมีจาํนวนกระเป๋า Luxury 

Brand มือสองครอบครองอยู่ 1-3 ใบ ซ่ึงมีงบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ังอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 10,000 บาท สภาพท่ี

มกัจะซ้ือคือสภาพมีร่องรอยการใชง้านทัว่ไป มีการซ้ือโดยเงินสด โดยท่ีเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัมาก

ท่ีสุด คือ ร้านมีบริการจดัส่งสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมาคือ ร้านมีช่องทางในการจาํหน่ายหลายช่องทาง 

(Facebook, Instagram), พนกังานภายในร้านใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้, ความหลากหลายของแบรนดท่ี์นาํมาจาํหน่าย 

และการมีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิกร้าน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38, 3.31, 3.31 และ 3.31 ทาํใหพ้บวา่กลุ่มยอ่ยน้ี ซ่ึง

เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนสมาชิกอยู่ในกลุ่มน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มย่อยอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีมีรายได ้และจาํนวนกระเป๋า 

Luxury Brand มือสองครอบครอง น้อยกว่ากลุ่มย่อยท่ี 2 เน้นสภาพสินค้าท่ีมีเน้นสภาพท่ีมกัจะซ้ือคือสภาพมี 

ร่องรอยการใชง้านทัว่ไป และซ้ือมาเพ่ือใชเ้อง   

     5.4 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

     กลุ่มย่อยท่ี 1 Mostly จากการท่ีไดท้าํการศึกษาขอ้มูลพบว่ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภค ท่ีมีการซ้ือ

กระเป๋า Luxury Brand มือสอง เพ่ือนาํมาใชเ้องเท่านั้นจึงมีจาํนวนกระเป๋าท่ีครอบครองนอ้ย ดงันั้นเพ่ือเพ่ิม,กระตุน้

การซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี คือการใหค้วามรู้หรือโฆษณาเร่ืองการสามารถนาํสินคา้ขายไดเ้พ่ือเปล่ียนกระเป๋า 

Luxury Brand เป็นเงินไดอี้กคร้ัง เพ่ือเป็นการกระตุน้ทาํให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความกลา้ท่ีจะซ้ือกระเป๋าเพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มน้ีจะให้ระดบัความสําคญัส่วนประสมการคา้ปลีก ดงันั้นทางร้านควรให้ความสําคญั เช่น การติดป้ายราคาท่ี

สินคา้ภายในร้าน เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการทราบราคาของสินคา้โดยไม่ตอ้งถามผูค้า้, การเพ่ิมช่องทางในการ

จาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกจากท่ีหนา้ร้านเท่านั้น เช่น ทาง Facebook และ Instagram, การมีบริการหลงั

การขายในการรับซ้ือสินคา้คืนเม่ือพบวา่สินคา้ดงักล่าวเกิดการชาํรุดเกิดข้ึน ภายใน 3 วนัหลงัจากการขาย, ทางร้านมี

การคดัสรรสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสภาพของสินคา้, การใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับสมาชิกของร้าน  

     กลุ่มยอ่ยท่ี 2 Moderate ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือกระเป๋า Luxury Brand มือสอง และมีรายไดส่้วนใหญ่มากท่ีสุดเม่ือ

เทียบกบักลุ่มอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทั้งในการซ้ือและการขายกระเป๋า Luxury Brand มือสอง มกัเนน้ท่ีสภาพ
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มีร่องรอยการใชง้านทัว่ไป เน่ืองจากมีการหมุนเวียน การซ้ือขาย จึงเป็นการใชท่ี้ระยะเวลาไม่นานมากนกั กลุ่มน้ีจะ

ใหร้ะดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้ปลีก ดงันั้นทางร้านควรใหค้วามสาํคญั เช่น ภายในร้านควรติดป้ายราคาท่ี

สินคา้, บริการหลงัการขายในการรับซ้ือสินคา้คืนเม่ือพบวา่สินคา้ดงักล่าวเกิดการชาํรุดเกิดข้ึน ภายใน 3 วนัหลงัจาก 

การขาย, สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสภาพของสินคา้, ภายในร้านมีการสร้างบรรยากาศภายในร้านคา้ท่ี

เป็นกันเอง, การเพ่ิมช่องทางในการจาํหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกจากท่ีหน้าร้านเท่านั้น เช่น ทาง 

Facebook และ Instagram 

     กลุ่มยอ่ยท่ี 3 Little เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนนอ้ยท่ีสุด เป็นกลุ่มผูท่ี้มีอายเุม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มยอ่ยกลุ่มอ่ืน ซ้ือมา

เพ่ือการใชเ้อง โดยเนน้สินคา้ท่ีสภาพมีร่องรอยการใชง้านทัว่ไป กลุ่มน้ีจะใหร้ะดบัความสาํคญัส่วนประสมการคา้

ปลีก ดงันั้นทางร้านควรใหค้วามสาํคญั เช่น ร้านมีบริการจดัส่งสินคา้ เพ่ือนาํส่งสินคา้ถึงท่ี, การเพ่ิมช่องทางในการ

จาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกจากท่ีหนา้ร้านเท่านั้น เช่น ทาง Facebook และ Instagram, พนกังานภายใน

ร้านใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้กระเป๋า Luxury Brand มือสอง เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค, ทางร้าน

ควรมีความหลากหลายของแบรนด์ท่ีนาํมาจาํหน่าย เพ่ือให้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได,้การให้สิทธิพิเศษส่วนลด

สาํหรับสมาชิกของร้าน 

     5.5 ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. ศึกษาเพ่ิมเติมโดยการขยายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ให้มีช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามท่ีนานข้ึน 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายมากข้ึน เพราะคร้ังน้ีเป็นการเก็บแบบสอบถามเวลาหน่ึงๆเท่านั้น ทาํให้

ไดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีสนใจในช่วงเวลานั้นๆเพียงอยา่งเดียว 

     2. ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ เน่ืองจากปัจจุบนัมีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท 

จาํนวนผูใ้ชง้านเป็นจาํนวนมาก และสร้างความสะดวกสบายใหท้ั้งแก่ผูค้า้และผูบ้ริโภค รวมถึงสามารถทาํการซ้ือ

ขายไดต้ลอดเวลา 24 ชัง่โมง ใชต้น้ทุนท่ีนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัการเปิดเป็นร้านคา้ปลีก ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนสินคา้ จึง

ทาํให้สินคา้ราคาท่ีถูกกว่าดว้ย ทาํให้มีผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีค่อนขา้งมาก ดงันั้นการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของ

ผูบ้ริโภคแบบออนไลนจ์ะทาํใหไ้ดข้อ้มูลผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 
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ภาพลกัษณ์องค์การของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

Corporate Image of Expressway Authority of Thailand 

ปุณณภา เต็มรักษ์1 และ พล.อ.ท. สุรเชษฐ ทองสลวย2 

Punnapha Temrak and Air Marshal Surachet Thongsalouy 

  

บทคดัย่อ 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํขององค์การอยู่ในระดบัภาวะผูน้าํมาก ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์องค์การของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ภาวะผูน้าํองค์การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององค์การการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดว้ยความสมัพนัธ์คิดเป็น ร้อยละ 89.70 และมีความสมัพนัธ์

กันในทิศทางเดียวกันและความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับ

ภาพลกัษณ์ขององคก์ารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดว้ยความสัมพนัธ์คิด

เป็น ร้อยละ90.10 และมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 

  

คาํสาํคัญ: ภาพลกัษณ์ขององค์กร, ภาวะผู้นาํ, ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

Abstract 

The research found that sample the opinions of corporate leadership. In many leadership given the income The 

sample reviews for the leadership directed the most socially responsible of Expressway Authority of Thailand in 

the overall level. The sample opinion on Social Responsibility for most consumers. Have a look at the reviews of 

Expressway Authority of Thailand organization as a whole is high. The sample reviews for the corporate image. 

The most notable result of this study that the leadership organization of Expressway Authority of Thailand is 

associated with the image of the organization of Expressway Authority of Thailand. Significant statistical 

correlation of 0.01 with 89.70 per cent and are related in the same direction. And the social responsibility of 

Expressway Authority of Thailand, is associated with the image of the organization of Expressway Authority 

of Thailand. Significant statistical correlation of 0.01 with 90.10 per cent and are related in the same direction..  
 

Keywords: Institutional Image, Leadership, Corporate Social Responsibility 
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1. บทนํา 

 

     ในโลกของการแข่งขนัส่ิงท่ีองค์กรตอ้งเผชิญคือความไม่หยุดน่ิงของกระแสโลกและการแข่งขนัทางการตลาด

การท่ีองคก์รจะประสบความสาํเร็จไดก้็คือความสามารถท่ีจะรับมือต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆและตอ้งมีนวตักรรม

ในเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพ่ือการแข่งขันในปัจจุบันเท่านั้ นแต่ต้องคํานึงถึงการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตดว้ยช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รกเ็ป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการจดัการไม่

นอ้ยไปกว่าการบริหารทรัพยากรอ่ืนขององคก์รในการบริหารภาพลกัษณ์ขององคก์รไม่ว่าจะพิจารณาจากดา้นใดก็

จะพบวา่ช่ือเสียงขององคก์รนั้นเป็นตน้ทุนท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งทั้งท่ีเป็นองคก์รของภาครัฐและองคก์รเอกชนและองคก์ร

ธุรกิจหรือไม่มีเร่ืองธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้งก็ตามทั้งน้ีเพราะช่ือเสียงขององคก์รก่อให้เกิดความศรัทธาความร่วมมือ

ตลอดจนแรงบนัดาลใจท่ีจะใชสิ้นคา้หรือบริการก่อใหเ้กิดความผกูพนัระหว่างองคก์รกบัลูกคา้ รวมถึงสาธารณชน 

(พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2554) ประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางพิเศษดว้ย

การสร้างหรือจดัให้มีทางพิเศษตลอดจนบาํรุงรักษาทางพิเศษและดาํเนินงานหรือธุรกิจท่ีเก่ียวกบัทางพิเศษโดยมี

วตัถุประสงค์หลกัในการแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัและอาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางทั้งในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจงัหวดัอ่ืนๆในภูมิภาค รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแล

ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ และส่งเสริมช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในดา้นต่างๆ  

  การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อ

องคก์รของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํใหอ้งคก์รไดท้ราบถึงภาพลกัษณ์

องคก์ารในดา้นต่างๆ ทราบถึงประสิทธิผลของการดาํเนินการต่างๆ ในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีผ่านมา และ

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์กบัองคก์รในการหาแนวทางการแกไ้ขหรือปรับปรุงการสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดี  

ปรับปรุงการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลกัษณ์องค์การต่อไป  เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุตาม

วิสยัทศันข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้

วตัถุประสงค์การวจิยั 

          1.  เพ่ือศึกษาระดบัของภาวะผูน้าํ ความรับผิดชอบต่อสงัคม และภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

          2.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํความรับผิดชอบต่อสงัคม และภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

          3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้าํ และความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องค์กร 

ภาพลกัษณ์องคก์รประกอบดว้ย 5 แนวทางไดแ้ก่การเขา้ถึงการบริการ (access to services) การนาํเสนอการ

บริกา ร  (services offered) กา ร ติด ต่อส่วนบุคคล (personal contact) ควา มปลอดภัย  (security) และ ช่ื อเ สียง 

(reputation) แนวทางเหล่าน้ีถูกเสนอข้อคิดเห็นโดย (Nguyen, N.; &LeBlanc, G. 2001) ยิ่งกว่านั้นบางแนวทางมี

ความสัมพนัธ์กบับทความท่ีศึกษาการทาํธุรกรรมกบัธนาคารในระบบออนไลน์ (Pikkarainen; et al. 2004) ซ่ึงได้
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พฒันาตวัช้ีวดัของการทาํธุรกรรมธนาคารในระบบออนไลนข์องลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศฟินแลนดผ์ลลพัธ์

แสดงใหเ้ห็นว่าการรับรู้ถึงประโยชน ์(ซ่ึงคลา้ยกบัเขา้ถึงการบริการ) และขอ้มูลข่าวสารบนระบบธนาคารออนไลน์

ในเวบ็ไซต ์(ซ่ึงคลา้ยกบัการนาํเสนอการบริการ) คือปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการทาํธุรกรรมทางธนาคารในระบบ

ออนไลน ์

 

2.2 แนวคิดด้านภาวะผู้นํา 

House and Mitchell (1974) แบ่งประเภทพฤติกรรมของผูน้ําตามทฤษฎีวิถีทางเป้าหมายออกเป็น 4 

ประเภทแต่ละประเภทแทนไดด้ว้ยแบบภาวะผูน้าํ (leadership style) ไดแ้ก่ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนภาวะผูน้าํแบบ

สัง่การภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงานและภาวะผูน้าํแบบใหมี้ส่วนร่วม 

1.ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน (Supportive leadership) เป็นภาวะผูน้าํท่ีคลา้ยกบัพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพนัธ์ 

(Consideration behavior) ของผูน้าํจากการศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตทกล่าวคือผูน้าํให้การสนบัสนุน

และมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเป็นผูน้าํท่ีใส่ใจในสวสัดิการความเป็นอยู่และ

ความตอ้งการในฐานะความเป็นมนุษยข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะแสดงพฤติกรรมให้การสนบัสนุนในการสร้าง

บรรยากาศท่ีดีของการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทั้งใหก้ารปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและใหก้ารนบัถือต่อศกัด์ิศรี

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. ภาวะผูน้าํแบบสัง่การ (Directive leadership) เป็นภาวะผูน้าํท่ีคลา้ยกบัพฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งกิจสัมพนัธ์ 

(Initiating leadership) ของการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเป็นพฤติกรรมของผู ้นํา ท่ีปฏิบัติ ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยการใช้คาํสังเกตเก่ียวกบัการทาํงานรวมทั้ งแจ้งความคาดหวงัให้ทราบบอกถึงวิธีทาํงาน

ตลอดจนกาํหนดเวลาทาํงานสาํเร็จใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบผูน้าํแบบสั่งการจะกาํหนดมาตรฐานของการทาํงาน

พร้อมกบักฎระเบียบต่างๆท่ีชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ภาวะผูน้ําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน (Achievement - oriented Leadership )เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ํา

กําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายสร้างความมีมาตรฐานด้านความเป็นเลิศสูง (Hight  standard of excellence) แก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งการตั้ งความคาดหวงัต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการแสดงความมนัใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานสูงไดส้าํเร็จ 

4. ภาวะผูน้าํแบบใหมี้ส่วนร่วม (Participative leadership) เป็นผูน้าํท่ีแสดงพฤติกรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยการขอคาํปรึกษาก่อนท่ีจะตดัสินใจรวมถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกระตุน้ให้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและมีการประชุมกับผูใ้ต้บังคับบญัชาในท่ีทาํงานบ่อยๆผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วมจะ

กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายของกลุ่มและเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆข้ึนในท่ีทาํงาน 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

สถาบนัไทยพฒัน์แห่งประเทศไทย (2551) ไดใ้ห้ความหมายของ ซีเอสอาร์ เป็นคาํย่อจากภาษาองักฤษว่า 

Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บริษทับริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร 
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ท่ีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในองคก์รหรือทรัพยากรจาก

ภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

องคก์ารเพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ใหค้วามหมายวา่เป็นแนวคิดการจดัการ ท่ี

มุ่งใหวิ้สาหกิจผสานการดาํเนินธุรกิจกบัความห่วงใยดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหลาย 

(โสภณ พรโชคชยั,  2556) 

Kotler& Lee (2005) ใหค้วามหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นพนัธกิจใหดี้ข้ึนดว้ยบทเรียน

ทางธุรกิจและการใหใ้นส่ิงท่ีองคก์ารมี 

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO/WGSR) ประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2553 เพ่ือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมแก่องค์กรทุกประเภททั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และใน

ประเทศกาํลงัพฒันา ในการสนองตอบความตอ้งการของสังคมท่ีใหค้วามสาํคญัเพ่ิมข้ึนกบัการประกอบการอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2555) ประกอบดว้ยการกาํกับดูแลองค์กร 

(Organization government) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)การปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labor Practice)ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(Environment)การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม (Fair Operating)ประเดน็ดา้นผูบ้ริโภค (Consumer Issues) และการมีส่วนร่วม

และการพฒันาชุมชน (Community involvement and Development) 
 

2.4 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

จากการตรวจเอกสารแนวความคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวั

แปรตามดงัน้ี 

      ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้นํา 

1. ผูน้าํแบบช้ีนาํ 

2. ผูน้าํแบบสนบัสนุน 

3. ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 

4. ผูน้าํแบบมุ่งเนน้ความสาํเร็จ 

 

 

ภาพลักษณ์องค์การของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

1. ดา้นการเขา้ถึงการใชบ้ริการ 

2. ดา้นการบริการ 

3. ดา้นการติดต่อส่วนบุคคล 

4. ดา้นความปลอดภยั 

5. ดา้นช่ือเสียง 

 

 

1  1 

ผลการดําเนินงานด้าน ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

2. ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

3. ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4. ดา้นนวตักรรมจากการดาํเนินงาน 

5. ดา้นการกาํกบัดูแลองคก์าร 

6. ดา้นสิทธิมนุษยชน 

7. ดา้นการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม 

2  1 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษท่ีใชบ้ริการกบัการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 51,270,608 คน(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2557) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ชุดใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage Sampling) สาํหรับการเกบ็ขอ้มูลเชิง

ปริมาณซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ีใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือก

กลุ่มตวัอยา่ง ตามการแบ่งเขตการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 8 กลุ่มเขต รวมทั้งหมด 50 เขต และใชวิ้ธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) คาํนวณจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งหมด 400 คน และจาก

การเลือกสถานท่ีตั้งสํานักงานในแต่ละสํานักงานทั้งส้ิน 8 สํานักงาน ทาํให้ไดส้ํานักงานละ 50 ดงันั้นในแต่ละ

สํานกังานและการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวไ้ป

จดัเกบ็ขอ้มูลในแต่ละเขตตามสถานท่ีทาํงานต่าง ๆ จนครบจาํนวนท่ีตอ้งการ 400 ชุด 
 

3.1 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเชิงปริมาณขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด นาํมาดาํเนินการประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) การลงรหสัขอ้มูล (Coding) และ การประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การลาํดบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผูน้าํ ความรับผิดชอบต่อสงัคม และภาพลกัษณ์ขององคก์ร จากค่าเฉล่ีย 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การนาํผลสรุปจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไปอา้งอิงประชากรทั้งหมด 

การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานดงัน้ี ทดสอบวิเคราะห์หาสหสมัพนัธ์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์

สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)เพ่ือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ภาวะผูน้าํกบัภาพลกัษณ์ของ

องคก์รการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 
 

4. ผลการวจิัย 

ระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํขององคก์าร 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํขององคก์าร 

ภาวะผู้นําขององค์การ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผูน้าํแบบช้ีนาํ 3.901 0.862 

ผูน้าํแบบสนบัสนุน 3.817 0.868 

ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 3.623 0.866 

ผูน้าํแบบมุ่งเนน้ความสาํเร็จ 3.795 0.914 

รวม 3.784 0.360 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํขององค์การอยู่ในระดบัภาวะผูน้าํมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.784) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบช้ีนาํมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

3.901)  
 

ระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 3.977 0.942 

ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 3.930 0.896 

ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 3.808 0.807 

ดา้นนวตักรรมจากการดาํเนินงาน 3.952 0.841 

ดา้นการกาํกบัดูแลองคก์าร 3.816 0.865 

ดา้นสิทธิมนุษยชน 3.855 0.811 

รวม 3.893 0.675 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.893) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความ

รับผิดชอบต่อสงัคมดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.977)  
 

ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคก์ารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์องคก์ารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

ภาพลกัษณ์องค์การ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดา้นการเขา้ถึงการใชบ้ริการ 3.976 1.224 

ดา้นการบริการ 3.993 1.193 

ดา้นบุคลากร 4.014 1.164 

ดา้นความปลอดภยั 4.027 1.126 

ดา้นช่ือเสียง 4.046 1.094 

รวม 4.011 0.296 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์การของการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.011) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์องคก์าร ดา้นช่ือเสียงมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.046)  
 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ ความรับผิดชอบต่อสงัคม กบัภาพลกัษณ์ขององคก์าร 
 

ภาพลกัษณ์ขององค์การ ภาวะผู้นําองค์การ ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดา้นการเขา้ถึงการใชบ้ริการ 0.871** 0.977** 

ดา้นการบริการ 0.881** 0.801** 

ดา้นบุคลากร 0.762** 0.752** 

ดา้นความปลอดภยั 0.798** 0.888** 

ดา้นช่ือเสียง 0.793** 0.724** 

ภาพรวม 0.897** 0.901** 

 

จากตาราง พบว่า ภาวะผูน้าํองค์การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ

องค์การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดว้ยความสัมพนัธ์คิดเป็น ร้อยละ 

89.70 และมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั และความรับผิดชอบต่อสงัคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมี

ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององคก์ารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดว้ย

ความสมัพนัธ์คิดเป็น ร้อยละ 90.10 และมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ และความรับผิดชอบต่อสงัคมมีอิทธิต่อ

ภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

ภาพลกัษณ์ขององคก์าร (Y) = a + ภาวะผูน้าํ(X1)+ ความรับผิดชอบต่อสงัคม (X2)  

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง X  และ Y วา่ในรูปแบบเส้นตรงหรือไม่ 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่ง X  และ Y ในรูปแบบเส้นตรง 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 0.476 3 0.159 0.288 0.034* 

Residual 218.314 396 0.551   

Total 218.790 399    

 

จากตาราง พบวา่ ค่า Sig. คือ 0.034 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คือ X และ Y สมัพนัธ์กนัใน

รูปแบบเสน้ตรง ซ่ึงสามารถใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยและสหสมัพนัธ์ได ้
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ตารางที่ 6  ตารางสมการพยากรณ์การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสมัพนัธ์ 
 

 Coefficients Std. Error Beta t Sig. 

(ค่าคงท่ี) 3.238 0.172  18.805 0.000* 

ภาวะผูน้าํ (X1) 0.057 0.073 0.070 0.780 0.036* 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม (X2) 0.017 0.087 0.020 0.191 0.048* 

 

จากตาราง พบวา่ ค่า Durbin-Watson คือ 1.896 เม่ือเทียบกบัค่า r แลว้พบวา่เขา้ใกล ้0.000 มาก นัน่คือ 

สมการพยากรณ์ความสมัพนัธ์ไม่เกิดปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน 

สามารถสร้างสมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

 Y = 3.238+ 0.057X1 + 0.017X2 

โดยท่ี     Y            =            ภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

X1 = ภาวะผูน้าํ 

X2 = ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

จากการวิเคราะห์ พบว่า R มีค่าเท่ากบั 0.047 หมายความ ว่าตวัแปรอิสระทุกตวัในท่ีน้ีคือภาวะผูน้าํและ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมสามารถอธิบายความผนัแปร หรือความเป็นไปไดข้องตวัแปรตามซ่ึงกคื็อ ภาพลกัษณ์ของ

องคก์าร ไดร้้อยละ 4.70 

และเม่ือพิจารณาสมการพยากรณ์ พบว่า สัมประสิทธ์หน้าตัวแปรอิสระ X1และ X2 มีค่ามากท่ีสุด 

หมายความว่า ตัวแปรอิสระ X1คือ ภาวะผูน้ํา  X2คือความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามก็คือ

ภาพลกัษณ์ขององคก์าร มากท่ีสุด 
 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีตาํแหน่ง

งานระดบัพนกังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001 - 45,000 บาท 

ผลการวิจยัภาวะผูน้าํขององคก์ารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้าํขององค์การอยู่ในระดบัภาวะผูน้าํมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ

แบบช้ีนาํมากท่ีสุด  

ผลการวิจยัระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นนวตักรรมจากการดาํเนินงาน ความรับผิดชอบต่อ
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สงัคมดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมดา้นการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นการกาํกบัดูแลองค์การ

และ ความรับผิดชอบต่อสงัคมดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั 

ผลการวิจยัภาพลกัษณ์องคก์ารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น

ต่อภาพลกัษณ์องคก์ารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคก์าร ดา้นช่ือเสียงมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ภาวะผูน้าํองคก์ารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบั

ภาพลกัษณ์ขององคก์ารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดว้ยความสัมพนัธ์คิด

เป็น ร้อยละ89.70 และมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัและ ความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององค์การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ดว้ยความสมัพนัธ์คิดเป็น ร้อยละ90.10 และมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัเช่นกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม

ภาพลกัษณ์ขององคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผูน้าํลกัษณะดงักล่าวเป็นผูน้าํท่ีแสดงพฤติกรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการขอคาํปรึกษาก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจรวมถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ ดงันั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงควรมีการประชุมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในท่ีทาํงานบ่อยๆ 

เน่ืองจากผูน้าํแบบใหมี้ส่วนร่วมจะกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายของกลุ่มและเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆข้ึนในท่ีทาํงาน

เป็นการสร้างสภาวะแวดลอ้มในท่ีทาํงานท่ีดีอีกวิธีหน่ึง 

2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอาจมีการเพ่ิมโครงการสาธารณะประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มเช่น กิจกรรมบริหารคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001, โครงการ “ทางด่วนสวนสีเขียว”  

และโครงการ “ลดโลกร้อนเราทาํได”้ โดยอาจเพ่ิมช่องทาง และความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์โครงการ เพ่ือให้ถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจน และสร้างการจดจาํว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นองค์การท่ีให้ความสําคญักบั

ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาจเพ่ิมการเขา้ถึงการใชบ้ริการ เช่น การเพ่ิมความสะดวกโดยการเพ่ิม

ช่องทางอตัโนมติั หรือการใหผู้ใ้ชบ้ริการทดลองทดลองใชช่้องทางอตัโนมติั เป็นตน้ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององค์การ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดงันั้น ควรเพ่ิมกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกบัภาพลกัษณ์

ขององคก์ารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เช่น โครงการท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยับนทอ้งถนน โครงการลดมลพิษ

ในอากาศ โครงการปลูกตน้ไมต้ามแนวทางพิเศษ โครงการทางจกัรยาน หรือลานกีฬาตา้นยาเสพติด เป็นตน้ 
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อทิธิพลของผู้รับรองของตราสินค้าที่มต่ีอความจงรักภกัด ี

โดยมีความสอดคล้องเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ในตนเองในฐานะปัจจยัส่งผ่าน 

Influence of Brand Endorser on Brand Loyalty 

with Self-image Congruence as a Mediating Factor 

พรวรินทร์ เกษมุต1ิ

2 สาโรจน์ โอพทิกัษ์ชีวนิ2 และ ธงชัย ศรีวรรธนะ3 

Pornwarin Kesmutti, Saroj Opitagchewin and Thongchai Srivardhana  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผูรั้บรองของตราสินค้า ร่วมกับความสอดคลอ้งเก่ียวกับ

ภาพลกัษณ์ในตนเองของลูกคา้ ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของตราสินคา้ สาํหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผู ้ใช้ตราสินค้าและเป็นสมาชิกของชุมชนตราสินค้าออนไลน์โซเชียลมีเ ดีย จํานวน 400 ราย ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีงานวิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวดัระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยต่าง ๆ และสถิติเชิงอนุมาน คือ สมการ

โครงสร้าง เพ่ือทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของงานวิจยัน้ี 

คาํสาํคัญ: ผู้ รับรองของตราสินค้า, ความสอดคล้องเก่ียวกับภาพลักษณ์ในตนเอง, ชุมชนตราสินค้าออนไลน์, ความ

จงรักภักดต่ีอตราสินค้า, เคร่ืองสาํอาง 

 

Abstract 

 

This research aimed to study the influence of brand endorser together with self-image congruence of customer 

toward brand loyalty. The samples in this research are 400 brand users and members of online brand community 

on social media in Bangkok. The questionnaires were conducted to collect the data. This research employs 

descriptive statistics including mean, percentage and standard deviation to measure the level of opinions toward 

many factors. Finally, the inferential statistics which applies structural equation model were used to test the 

hypotheses regarding conceptual framework of research. 

Keywords: Brand Endorser, Self-image Congruence, Online Brand Community, Brand Loyalty, Cosmetic 
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1. บทนํา 

 

      ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหล้อรีอลัประสบความสาํเร็จจากการทาํตลาด นอกเหนือจากผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองตรงความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความลํ้าหนา้ของเทคโนโลยีการผลิต และการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ กลยทุธ์การ

ใชพ้รีเซ็นเตอร์(Presenter) (ซ่ึงหมายรวมถึง แบรนดแ์อมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) เอนดอสเซอร์ (Endorser) 

ซ่ึงทั้งหมดจดัเป็นผูรั้บรองของตราสินคา้ (Brand Endorser)) หรือเซเลบริต้ี มาร์เกต็ต้ิง (Celebrity Marketing) กเ็ป็น

อีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํใหล้อรีอลัประสบความสาํเร็จ ส่วนใหญ่ผลิตภณัฑทุ์กตวัของลอรีอลัท่ีมีพรีเซ็นเตอร์จะไดรั้บการ

ตอบรับอยา่งดีเยี่ยมจากลูกคา้ โดยมียอดขายตรงตามเป้าหมายหรือสูงกวา่เป้าท่ีไดต้ั้งไว ้เน่ืองจากช่วยส่งผลดีในแง่

การสร้างการรับรู้ของตราสินคา้ ความจดจาํตราสินคา้ การระลึกถึงตราสินคา้ และทาํใหก้ารเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นไป

ไดง่้ายข้ึน ดว้ยการท่ีผูบ้ริโภคถูกกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมองหาผลิตภณัฑ ์ทดลองใช ้หรือซ้ือผลิตภณัฑ ์(ผูจ้ดัการ

ออนไลน์, 2553) เซเลบริต้ี มาร์เกต็ต้ิง คือการใชบุ้คคลมีช่ือเสียงมาช่วยในการทาํการตลาด เพราะบุคคลผูมี้ช่ือเสียงก็

มกัตกเป็นเป้าสนใจของสาธารณชนอยูเ่สมอ สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นมาจากค่านิยมบวกกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยท่ี

มกัยกย่องเชิดชูเหล่าคนดงั ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นผูน้าํทางความคิด แฟชัน่ และจิตวิญญาณ ท่ีผูค้นอยากนาํมาเป็น

ตน้แบบอยูเ่สมอ จึงไม่แปลกท่ีบุคคลเดินดินทัว่ไปมกัเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเป็นประจาํ รวมไปถึงการใชสิ้นคา้

ตามเหล่าบรรดาคนดงัเหล่าน้ีอีกดว้ย (อิงคค์วิต้ี, 2558)  

     พฤติกรรมเหล่าน้ีสะทอ้นมาจากความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองของลูกคา้กบัคนดงั ดว้ยพฤติกรรม

เหล่าน้ีจึงทาํใหเ้กิดการตลาดแบบใหม่ท่ีน่าสนใจและควรศึกษาเพ่ือนาํมาปรับใชข้ึ้นมา ซ่ึงสามารถสร้างกระแสให้

เกิดข้ึนในสังคมไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะสมและเอ้ือประโยชนก์บัการทาํธุรกิจหลายประการ เช่น ช่วยใหสิ้นคา้ใหม่

ไดแ้จง้เกิด ช่วยใหสิ้นคา้ติดตลาด เป็นอาวธุกระตุน้ยอดขาย ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ ช่วยจดัตาํแหน่งสินคา้ (อิงคค์

วิต้ี, 2558) ซ่ึงกระแสสงัคมเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมาจากปัจจยัสาํคญัดา้นความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ท่ีมีเป็น

แรงขบัเคล่ือนสาํคญั ไดแ้ก่ โซเชียลมีเดียเพ่ือการแสดงออก (Expressive social media) เช่น บลอค (Blog) ทวิตเตอร์ 

(Twitter) ยทููป (YouTube) เฟซบุ๊ค (Facebook) ตลอดจนเวบ็ไซตส์งัคมออนไลนท์ั้งหลาย (Social networking sites) 

และ โซเชียลมีเดียเพ่ือความร่วมมือ (Collaborative social media) เช่น วิกิพีเดีย การมีส่วนร่วม (Participation) (ฟิลิป  

คอตเลอร์, เฮรมาวนั  การตะจายา และ อีวาน  เซเตียวาน, 2011)  

     ซ่ึงแมว้า่กลยทุธ์พรีเซ็นเตอร์จะช่วยชีวิตหลายตราสินคา้ใหป้ระสบความสาํเร็จ  แต่กมี็ไม่นอ้ยเลยท่ีเกิดอาการ

ย ํ่าแย ่ดงันั้นตอ้งวางกลยทุธ์ส่ือสารและโฆษณาใหรั้ดกมุดว้ยเช่นกนั  มิฉะนั้นแลว้ไม่เพียงจะสูญเงินเปล่าเท่านั้น แต่

จะเสียตราสินคา้มากกวา่สร้างตราสินคา้อีกดว้ย (รัฐธนินท ์ ศกัด์ิดาํรงรัตน,์ 2555) หากกลยุทธ์การใชผู้รั้บรองของ

ตราสินคา้ สร้างการรับรู้ การจดจาํตราสินคา้ ตลอดจนการเติบโตของยอดขายสินคา้ไดด้งัท่ีกล่าวมาแลว้ อนัมีสาเหตุ

ประกอบจากความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองของลูกคา้ จึงมีความเป็นไปไดว้า่จะสามารถยกระดบัไป

ถึงความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไดเ้ช่นกนั  

     ดงันั้นจึงทาํใหเ้กิดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ 1) เพ่ือศึกษาความน่าเช่ือถือของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผูรั้บรองของตรา

สินคา้สินคา้ และความเหมาะสมกนัระหวา่งผูรั้บรองของตราสินคา้กบัสินคา้รวมทั้งตราสินคา้ในมุมมองของสมาชิก

ชุมชนตราสินคา้ออนไลน ์ 2) เพ่ือศึกษาความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองท่ีแทจ้ริงและตามอุดมคติของ
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ลูกคา้ กบัภาพลกัษณ์ในผูรั้บรองและลูกคา้คนอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนตราสินคา้ออนไลน ์ 3) เพ่ือศึกษาความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีองคป์ระกอบดา้นความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ซํ้ าเดิม คาํพูดบอกเล่าปากต่อปากในเชิงบวก 

และคาํตาํหนิติชมในเชิงสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน ์และ 4) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์และอิทธิพลของผูรั้บรองของตรา

สินคา้ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยมีปัจจยัส่งผา่นเป็นความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองของ

ลูกคา้กบัภาพลกัษณ์ในผูรั้บรองและลูกคา้คนอ่ืนของตราสินคา้ ซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์นการนาํขอ้มูลความน่าเช่ือถือ 

และความเหมาะสมดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้มาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกผูรั้บรองของตราสินคา้ แลว้นาํขอ้มูลไป

ประกอบแนะนาํกลยุทธ์ในการสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งลูกคา้กบัสินคา้ตลอดจนตราสินคา้ ซ่ึงจะนาํไปสู่กลยทุธ์

การสร้างความจงรักภกัดีใหแ้ก่สินคา้และตราสินคา้  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     โซเชียลมีเดียเป็นแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ แพลตฟอร์ม และส่ือซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

ปฏิสมัพนัธ์ ใหค้วามร่วมมือ และแบ่งปันขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั โซเชียลมีเดียเป็นกิจกรรม การปฏิบติั และพฤติกรรม

ท่ามกลางชุมชนของผูค้นซ่ึงร่วมกนัออนไลนเ์พ่ือแบ่งปันขอ้มูล ความรู้ และความคิดเห็นโดยใชส่ื้อทางการสนทนา 

(Erdogmus and Cicek, 2012 อา้งถึง Safko and Brake, 2009) ซ่ึงโซเชียลมีเดียเป็นจุดท่ีก่อใหเ้กิดชุมชนตราสินคา้ใน

รูปแบบใหม่ หรือชุมชนตราสินคา้ออนไลน ์ ซ่ึงจุดประสงคก์ไ็ม่ต่างไปจากเดิม คือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง

สมาชิกชุมชน และเป้าหมายดา้นความช่ืนชอบซ่ึงนาํไปสู่การมีประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์และดีผา่นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกชุมชน คุณประโยชนอ่ื์นของชุมชนตราสินคา้คือช่วยใหก้ารแบ่งปันขอ้มูล การก่อร่างสร้างฐานประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมของตราสินคา้ ใหก้ารช่วยเหลือแก่ผูบ้ริโภค และมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้

เป็นอยา่งยิ่ง (Laroche, Habibi, Richard and Sankaranarayanan, 2012 อา้งถึง Muniz and O’Guinn, 2001) ตราสินคา้

ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางชนิดหน่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่ มีชุมชนตราสินคา้ท่ีทาํหนา้ท่ีในการสร้างความผกูพนัธ์กบั

ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี พิจารณาไดจ้ากผูติ้ดตามบนอินสตาแกรม (Instagram) บนเวบ็ไซต ์ เมเบลลีน ดอท คอม 

(Maybelline.com) (Darcy  Coulter, 2015) 

     ร่วมกบัการใชก้ลยทุธ์ผูรั้บรองของตราสินคา้ของบริษทั ซ่ึงจดัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอนัหน่ึงท่ีไดรั้บความ

นิยมสูงสุด หากนาํไปใชแ้ลว้ประสบความสาํเร็จกจ็ะเพ่ิมความจดจาํของผูบ้ริโภคต่อขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ (Liu, Huang 

and Minghua, 2007 อา้งถึง Friedman and Friedman, 1979) ความจดจาํของผูบ้ริโภคท่ีถูกทาํใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึนต่อ

ตราสินคา้ท่ีมีผูรั้บรองจะส่งผลเชิงบวกต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑท่ี์มีความเก่ียวขอ้งตํ่า (Liu, Huang 

and Minghua, 2007 อา้งถึง Kamin, 1989; Petty , Cacioppo, J.T. and Schumann, 1983) และยงัเพ่ิมความตั้งใจซ้ือ

สินคา้และความช่ืนชอบในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมากข้ึน (Liu, Huang and Minghua, 2007 อา้งถึง Bower and 

Landreth, 2001; Kamins, 1989) โดยมีแบบฉบบัของผูรั้บรองสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยู ่3 รูปแบบ ดงัน้ี 1. รูปแบบตน้ฉบบั

ของความน่าเช่ือถือ (The source credibility model) 2.  รูปแบบตน้ฉบบัของความมีเสน่ห์ดึงดูดใจ (The source 

attractiveness model) และ3.  รูปแบบของสมมติฐานการจบัคู่ (The match-up hypothesis model) (Liu, Huang and 

Minghua; 2007)  
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องคป์ระกอบของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แบ่งแยกประเภทตามแนวทางการเขา้ถึงแนวคิดไดด้งัน้ี 1.  

ดา้นพฤติกรรม (Behavioral) 2.  ดา้นทศันคติ (Attitude) (Hur, Ahn and Kim, 2011 อา้งถึง Jacoby and Chestnut, 

1978; Oliver, 1997) ซ่ึง Achour ในปี 2006 ไดใ้หแ้นวคิดคลา้ยกนัดงัน้ี 1.  แนวทางการเขา้ถึงทางดา้นพฤติกรรมหรือ

การปฏิบติัการ (Behaviorist or operational approach) ซ่ึงอา้งถึงมิติการวดัดา้นพฤติกรรมของความจงรักภกัดีตาม

แนวทางน้ี ผูบ้ริโภคท่ีจงรักภกัดีกต่็อเม่ือมีการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้เดียวกนัอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนความตั้งใจใน

การซ้ือจากลูกคา้ แต่แนวทางแรกกจ็ะไม่ไดค้าํนึงถึงองคป์ระกอบดา้นทศันคติต่อความจงรักภกัดี จึงทาํใหเ้กิด 2.  

แนวทางการเขา้ถึงทางดา้นการรับรู้หรือแนวคิด (Cognitive or conceptual approach) ท่ีค่อนขา้งจะสงัเกตดา้นความ

ตั้งใจของความจงรักภกัดี โดยพิจารณาคุณภาพของลูกคา้ท่ีซ้ือซํ้าในฐานะผูจ้งรักภกัดี ซ่ึงยงัตอ้งมองต่อไปวา่ทศันคติ

ท่ีดีต่อตราสินคา้ถูกพฒันาข้ึนหรือไม่ เป็นการดึงเอาความจงรักภกัดี แยกออกมาจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการ

ซ้ือ (Achouri and Bouslama, 2010) ต่อมากเ็ป็น 3.  แนวทางการเขา้ถึงทางดา้นทศันคติ (Attitude approach) ความ

จงรักภกัดีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นทศันคติท่ีดีของลูกคา้ต่อสินคา้หรือตราสินคา้ แลว้แสดงออกผา่นกิจกรรมการ

บริโภค (Achouri and Bouslama, 2010 อา้งถึง  Trinquecoste, 1996) ความจงรักภกัดีท่ีเป็นทางพฤติกรรม (Behavior 

loyalty) ประเมินจากการซ้ือซํ้า การบอกต่อ และเพ่ิมขนาดหรือขอบเขตของความสมัพนัธ์ เช่น ความพยายามในการ

ซ้ือเพ่ิมมากข้ึน ส่วนท่ีเป็นทศันคติ (Attitudinal loyalty) เช่น ความพึงพอใจ การรับรู้ถึงความสมัพนัธ์อนัดี ความตั้งใจ

ท่ีจะซ้ือซํ้า (วรพล และ สุดาพร สาวม่วง, 2555 อา้งถึง Jacoby and Kyner, 1973) ชุมชนตราสินคา้ไดมี้พ้ืนท่ีเพ่ือลูกคา้ 

ท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินคา้แลว้ตอ้งการแสดงความคิดเห็น และ/หรือคาํติในการพฒันาตราสินคา้ เก่ียวกบัประสบการณ์

เลวร้ายท่ีเกิดข้ึนตราสินคา้ โดยการแสดงออกจะปรากฎมากข้ึน จากลูกคา้ท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินคา้อยา่งสูง ซ่ึง

เป็นตวัแทนแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งความผูกพนัในชุมชนตราสินคา้กบัคาํตาํหนิท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน ์

(Constructive complaint) จากผูใ้ชใ้นชุมชนตราสินคา้น้ี (Hur, Ahn and Kim, 2011 อา้งถึง Sahappe, 1998; Van, Dyne 

and Ang,1998)  

     Proposition 1: ผูรั้บรองของตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในชุมชนตราสินคา้ออนไลน ์    

     ผลลพัธ์ของงานวิจยัยืนยนัว่า ความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองตามอุดมคติของลูกคา้และภาพลกัษณ์

ของคนดงัท่ีเป็นผูรั้บรองของตราสินคา้เพ่ิมอิทธิพลใหก้บัผลกระทบการใชง้านผูรั้บรองของตราสินคา้ท่ีเป็นคนดงั 

(Choi and Rifon, 2012) ภาพลกัษณ์เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคและตราสินคา้ 

(Bridge of Customer-brand relationship) เขา้ดว้ยกนัเน่ืองจากภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะมีความหมายเชิงสญัลกัษณ์

(Symbolic meaning) ท่ีสามารถใชเ้พ่ือส่ือสารถึงแนวคิดเก่ียวกบัตนเองในมิติต่าง ๆ ได ้ ซ่ึงหากภาพลกัษณ์ของ

ผูบ้ริโภคและตราสินคา้มีความสอดคลอ้งกนักจ็ะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (สวียา และวิฏราธร, 2554 อา้งถึง 

Parker, 2009) ยิ่งมีความเหมือนกนัระหวา่งภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตนเองของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ยิ่ง

ทาํใหก้ารประเมินต่อตราสินคา้ชนิดนั้นเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากยิ่งข้ึน (Achouri and Bouslama, 2010 อา้งถึง Graeff, 

1996) และความพึงพอใจกเ็ก่ียวเน่ืองต่อความจงรักภกัดี หากเกิดความพึงพอใจข้ึนแลว้ สามารถนาํไปสู่ความจง

รักภกัดไัด ้ (Achouri and Bouslama, 2010) แบ่งความสอดคลอ้งในภาพลกัษณ์ตวัตนไดเ้ป็น 4 มิติ (Achouri and 

Bouslama, 2010 อา้งถึง Sirgy, 1982; Helegeson and Supphellen, 2004) หากแต่ท่ีนิยมนาํมาวดัในงานวิจยัมี 2 มิติ 

(สวียา และวิฏราธร, 2554)  ดงัน้ี 1.  ความสอดคลอ้งในภาพลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัตนเอง (Congruence with the real 
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Prop. 4

 
 P  2 

Prop. 2 Prop. 3 

self-image or Actual-self congruence (Achouri and Bouslama, 2010 อา้งถึง Sirgy, 1997) 2.  ความสอดคลอ้งใน

ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตนเองตามอุดมคติ (Congruence with the ideal image of self or Ideal-self congruence) (Achouri 

and Bouslama, 2010 ) 

     Proposition 2: ผูรั้บรองของตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองของลูกคา้ใน

ชุมชนตราสินคา้ออนไลน ์

     Proposition 3: ความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้

ในชุมชนตราสินคา้ออนไลน์ 

     Proposition 4: ผูรั้บรองสินคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีโดยมีความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเอง

ของลูกคา้ในชุมชนตราสินคา้ออนไลนเ์ป็นตวัถ่ายทอดอิทธิพล 

โดยสมมติฐานทั้ง 4 เป็นไปตามกรอบแนวคิดงานวิจยัดงัรูปท่ี 1 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ท่ีมา: ความคิดของผูวิ้จยั 

Brand Loyalty 

-Repurchase Intentions 

(Hur, Ahn and Kim, 2011 อา้งถึง 

Verhoef, Frances and Hoekstra, 2002)  

- Positive Word-of-mouth 

(Hur, Ahn and Kim, 2011 อา้งถึง 

Hur, Park and Kim, 2010; Verhoef et 

al., 2002; Reichheld, 2006) 

-Constructive Complaints 

(Hur, Ahn and Kim, 2011 อา้งถึง

Gabrielsson and Kirpalani, 2004; Bove 

and Robertson, 2005) 

Self-image Congruence  

(Consumer – Other Consumers 

And 

Consumer – Brand Endorser) 

-Actual Self-concept 

-Ideal Self-concept 

(Kwak and Kang, 2009 อา้งถึง Kang, 

2002; Sirgy, Grewal, Mangleburg, 

Park, Chon, Claiborne, Johar and 

Berkman, 1997)  

Brand Endorser 

- Celebrity Endorsers’ Credibility 

(Spry, Pappu and Cornwell อา้งถึง 

Ohanian, 1990) 

Prop. 1 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณเร่ิมจากการวิจยัเชิงสาํรวจสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร 

งานวิจยั ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ิงอา้งอิงต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีวิจยัและเป็นการวิจยัเชิง ซ่ึงดาํเนินการ

เกบ็ขอ้มูลเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด และรายรับเฉล่ียต่อเดือน 2) ผู ้

รับรองสินคา้ท่ีเป็นอนัดบัหน่ึงในใจ 1 ขอ้ 3) ความน่าเช่ือถือของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผูรั้บรองตราสินคา้ 15 ขอ้ ซ่ึงใชใ้ช้

มาตราวดัแบบความหมายท่ีตรงขา้มกนั (Semantic differential scale – SC) 7 ระดบั 4) ความสอดคลอ้งเก่ียว

ภาพลกัษณ์ในตนเองท่ีแทจ้ริงและตามอุดมคติ จาํนวน 4 ขอ้ ใชม้าตรวดั 5 ระดบัแบบ Likert (Method of summated 

ratings : Likert scale - LT) และ 5) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จาํนวน 9 ขอ้ ใชม้าตรวดั 7 ระดบัแบบ Likert  มีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการทดลองเกบ็ตวัอยา่งขนาด 40 ชุด แลว้

นาํมาหาความเช่ือถือไดด้ว้ยวิธีการวดัสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดค่้าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคมากกวา่ 0.7เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดั และกาํหนดใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี

ร้อยละ 95 จึงทาํการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด ท่ีเป็นลูกคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางจากตราสินคา้

ชนิดหน่ึงและเป็นหน่ึงในสมาชิกของชุมชนตราสินคา้ออนไลน-์โซเชียลมีเดียของตราสินคา้ชนิดน้ีดว้ย ร่วมกบัแนวคิด

การกาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยทัว่ไปจะพิจารณาจากจาํนวนตวัแปรสังเกตได ้

(p) นัน่คือ  จาํนวนตวัอยา่งจะตอ้งมากกวา่จาํนวนค่าแปรปรวนร่วม – ค่าแปรปรวนร่วมของตวัแปรสงัเกตได ้ หรือ 

กล่าวไดว้า่ ขนาดตวัอยา่งจะเป็น 10 – 20 เท่าของจาํนวนตวัแปรสงัเกตได ้ส่วนสถิติ Hoelter เป็นขนาดตวัอยา่งตํ่าสุด

ท่ีจะยอมรับ H0 หรือยอมรับวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยจะตอ้งมีค่ามากกวา่ 200 จึงจะถือวา่

ขนาดตวัอยา่งมากพอ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น มีแจก

แบบสอบถามในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด ดว้ยการสุ่มตามสะดวก แลว้ทาํการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามเม่ือไดรั้บคืน จากนั้นทาํการรวบรวมขอ้มูลคดัเฉพาะท่ีสมบูรณ์ มาวิเคราะห์โดยสถิติ

พรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติอนุมานดว้ยหลกัการ

สมการโครงสร้าง โดยมีแผนภาพเสน้ทางท่ีมาจากกรอบแนวคิดการวิจยัและการทบทวนวรรณกรรมดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 แผนภาพเสน้ทางของสมการโครงสร้างจากโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 

ท่ีมา: ความคิดของผูวิ้จยั 

 

     นอกจากจะเขียนความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแผนภาพเสน้ทางแลว้ ยงัสามารถเขียนความสมัพนัธ์ในรูปสมการ

เชิงเสน้ได ้จาํนวน 10 สมการ ดงัน้ี 

     โมเดลการวดั (Measurement model) : ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory factor) ความน่าเช่ือถือของผูมี้ช่ือเสียงท่ี

เป็นผูรั้บรองของตราสินคา้ (Celebrity endorsers’ credibility) 

 

Source attractiveness =  λ1 Celebrity endorsers’ credibility +  e1                           (1) 

 

สมการท่ี 1 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความน่าเช่ือถือในดา้นความมีสเน่ห์น่าสนใจของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผู ้

รับรองตราสินคา้ 

 

Source trustworthiness =  λ2 Celebrity endorsers’ credibility +  e2               (2) 

 

สมการท่ี 2 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความน่าเช่ือถือในดา้นความน่าไวว้างใจของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผู ้

รับรองตราสินคา้ 

 

Source expertise =  λ3 Celebrity endorsers’ credibility +  e3                          (3) 
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สมการท่ี 3 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความน่าเช่ือถือในดา้นความเช่ียวชาญของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผูรั้บรอง

ตราสินคา้ 

 

     โมเดลการวดั (Measurement model) : ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory factor) ความสอดคลอ้งเก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์ในตนเอง (Self-image congruence) 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠 =  λ4 𝑆𝑆𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠 +  𝑠𝑠4            (4) 

 

สมการท่ี 4แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองท่ีแทจ้ริง 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠 =  λ5 𝑆𝑆𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠 +  𝑠𝑠5     (5) 

 

สมการท่ี 5 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองตามอุดมคติ 

 

     โมเดลการวดั (Measurement model) : ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory factor) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Brand loyalty) 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴ℎ𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑐𝑐𝐴𝐴𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 =  λ6𝐵𝐵𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐼𝐼 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 +  𝑐𝑐1      (6) 

  

สมการท่ี 6 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้ซํ้ าเดิม 

 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 − 𝑐𝑐𝑠𝑠 −𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ  =  λ7𝐵𝐵𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐼𝐼 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 +  𝑐𝑐2              (7) 

 

สมการท่ี 7 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นคาํพูดบอกเล่าปากต่อปากในเชิงบวก 

 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑃𝑃𝑠𝑠 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴 =  λ8𝐵𝐵𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐼𝐼 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 +  𝑐𝑐3      (8) 

 

สมการท่ี 8 แสดงโมเดลการวดัปัจจยัเชิงยืนยนัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นคาํพดูตาํหนิติชมในเชิง

สร้างสรรคเ์ป็นประโยชน ์

 

     โมเดลโครงสร้าง (Structural model)  
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Self− image congruence =  β1Celebrity Endorsers’ credibility +  d1    (9) 

 

สมการท่ี 9 แสดงโมเดลโครงสร้างของความน่าเช่ือถือของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผูรั้บรองของตราสินคา้กบัความ

สอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเอง 

 

Brand loyalty =  β1Celebrity Endorsers’ credibility +  β3Self− image Congruence +  d2  (10) 

 

สมการท่ี 10 แสดงโมเดลโครงสร้างของความน่าเช่ือถือของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผูรั้บรองของตราสินคา้กบัความ

สอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองท่ีมีต่อความจงรักภกัดี 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ ทาํใหท้ราบถึงความน่าเช่ือถือของผูมี้ช่ือเสียงท่ีเป็นผูรั้บรอง

ของตราสินคา้สินคา้ และความเหมาะสมกนัระหว่างผูรั้บรองของตราสินคา้กบัสินคา้รวมทั้งตราสินคา้ในมุมมอง

ของสมาชิกชุมชนตราสินคา้ออนไลน์ ทาํใหท้ราบความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองท่ีแทจ้ริงและตาม

อุดมคติของลูกคา้ กบัภาพลกัษณ์ในผูรั้บรองและลูกคา้คนอ่ืนของตราสินคา้ ทาํให้ทราบความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ในดา้นความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ซํ้ าเดิม คาํพูดบอกเล่าปากต่อปากในเชิงบวก และคาํตาํหนิติชมในเชิง

สร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ ทาํใหท้ราบความสัมพนัธ์และอิทธิพลของผูรั้บรองของตราสินคา้ท่ีมีต่อความจงรักภกัดี

ต่อตราสินคา้ โดยมีปัจจยัส่งผ่านเป็นความสอดคลอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ในตนเองของลูกคา้กบัภาพลกัษณ์ในผู ้

รับรองและลูกคา้คนอ่ืนของตราสินคา้  จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า มีค่าสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดล

สมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงแสดงถึงความสอดคลอ้งของ

โมเดล ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตามสมมติฐานการวจิยั 

 

ดชันีทีใ่ช้ตรวจสอบความ

กลมกลืนของโมเดล 

เกณฑ์ ผลทางสถิต ิ ผลการศึกษา 

CMIN มีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ 33.597 

ขนาดตวัอยา่งมีจาํนวนมาก

จึงไม่พิจารณา CMIN ให้

พิจารณา CMIN/DF แทน 

CMIN/DF มีค่านอ้ยกวา่ 2 1.976 มีความกลมกลืน 

RMR มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 0.24 มีความกลมกลืน 

GFI มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.95 0.980 มีความกลมกลืน 
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ดชันีทีใ่ช้ตรวจสอบความ

กลมกลืนของโมเดล 

เกณฑ์ ผลทางสถิต ิ ผลการศึกษา 

AGFI มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 0.957 มีความกลมกลืน 

NFI มีค่ามากกวา่ 0.95 0.971 มีความกลมกลืนค่อนขา้งดี 

RFI มีค่ามากกวา่ 0.95 0.953 มีความกลมกลืน 

IFI มีค่ามากกวา่ 0.90 0.986 มีความกลมกลืน 

TLI มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.95 0.976 
มีความกลมกลืน

ค่อนขา้งมาก 

CFI มีค่ามากกวา่ 0.90 0.985 มีความกลมกลืน 

RMSEA มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 0.049 มีความกลมกลืนดี 

Hoelter 0.05 ไม่นอ้ยกวา่ 200 328 
มีขนาดตวัอยา่งมากพอท่ีจะ

ยอมรับความกลมกลืน 

 

     ซ่ึงจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวต่้อไป เพ่ือนาํขอ้มูลความน่าเช่ือถือ และความเหมาะสม

ดงักล่าวมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกผูรั้บรองของตราสินคา้ รวมทั้งเพ่ือนาํขอ้มูลความสอดคลอ้งมาจดัทาํเป็น

ขอ้มูลประกอบการแนะนาํกลยทุธ์ในการสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งลูกคา้กบัสินคา้ตลอดจนตราสินคา้ ตลอดจน

เป็นประโยชนต่์อการสร้างกลยทุธ์ดา้นความจงรักภกัดีใหแ้ก่สินคา้และตราสินคา้ต่อไป 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าทรูวช่ัินส์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อ

ส่วนประสมทางการตลาด ประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค 

 (Marketing Mixes Affecting Buying Behavior of  True Vision’s Customers) 

สุชาวล ีนามาเรีย และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์ 

Suchavalee Namaria and Dr.Thitapon Ousawut 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ โดยใช้ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาด รวมถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรมการรับบริการของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ โดยใช้

แบบสอบถามในการเป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้ใช้บริการของทรูวิชั่นส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่ง

ส่วนตลาดโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด ดว้ยวิธี 

One Way ANOVA 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ ทศันคติ พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการทรูวิชัน่ส์ รวมถึง เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคลูกคา้ของทรูวิชัน่ส์โดย

ใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ลกัษะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติ พฤติกรรมการซ้ือ

ของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด และเพ่ือศึกษาลกัษณะความแตกต่างในดา้นประชากรศาสตร์ 

ทศันคติ พฤติกรรมการเลือกรับบริการของทรูวิชัน่ส์ และปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดใน

ส่วนตลาดท่ีต่างกนั 

 จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 

25-34 ปี สถานะโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดส่้วนตวัตํ่ากวา่ 20,000 บาทต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั

เป็นบา้นเด่ียว จาํนวนสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั 3-4 คน การศึกษาลกัษณะทัว่ไปดา้นพฤติกรรมการรับ

บริการทรูวิชัน่ส์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์ในแพก็เกจแพลทินมั เฮชดี ระยะเวลาการเป็นสมาชิกทรู

วิชัน่ส์เป็นระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป ใชเ้พ่ือความบนัเทิงในครอบครัว เน่ืองจากทรูวิชัน่ส์มีช่องรายการท่ีมีความ

หลากหลาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกรับบริการจากทรูวิชัน่ส์ท่ีทรูช็อป โปรโมชัน่ท่ีลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ใหค้วามสนใจ

ท่ีสุด คือ สามารถร่วมรายการซ้ือสินคา้ในกลุ่มทรูได ้ครอบครัวเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการรับเขา้รับ

บริการทรูวิชัน่ส์ของลูกคา้ และไดรั้บขอ้มูลการใหบ้ริการของทรูวิชัน่ส์จากส่ือโฆษณา  ลูกคา้ทรูวิชัน่ส์เลือกชม

รายการหนงัไทยและต่างประเทศของทรูวิชัน่ส์มากท่ีสุด และมีความเห็นดว้ยท่ีจะแนะนาํใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการของท

รูวิชัน่ส์  

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยมีแต่ละกลุ่มยอ่ยไดด้งัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 Save มีจาํนวน 72 คน สถานะโสด จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 3-4 คน พกัอาศยัอยู่

ในบา้นเด่ียว อาชีพพนกังานเอกชน เลือกรับบริการทรูวิชัน่ส์ในแพก็เกจแพลทีนมั เอชดี ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 2 ปี 
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ข้ึนไป การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์เกิดจากเพ่ือความบนัเทิงในครอบครัว รายการท่ีเลือกชม คือ เกมส์โชว์

จากต่างประเทศ เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นเป็นอยา่งมากท่ีสุดในทุกเร่ืองเนน้

เร่ืองผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของทรูวิชัน่ส์มีช่องรายการท่ีมีความหลากหลาย รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

เนน้ในเร่ือง ทรูวิชัน่ส์มีทาํเล/ท่ีตั้งของสถานท่ีในการใหบ้ริการทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั  

กลุ่มท่ี 2 Recover มีจาํนวน 42 คน สถานะโสด และแต่งงานในสัดส่วนท่ีเท่ากัน อาชีพส่วนใหญ่เป็น

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พกัอาศยัในบา้นเด่ียว มีจาํนวนสมาชิก 3-4 คน เลือกใชแ้พก็เกจซูปเปอร์แฟมิล่ี แฮปป้ี แฟมิล่ี 

และสุขคูณสามในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ระยะเวลาเป็นสมาชิก 2 ปีข่ึนไป การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์เกิดจาก

เพ่ือความบนัเทิงในครอบครัว รายการท่ีเลือกชม คือ เกมส์โชวจ์ากต่างประเทศ  เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดเน้นเร่ืองผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองช่องภาพยนตร์ทั้ งไทยและต่างประเทศ รองลงมาคือด้าน

กระบวนการ เนน้ในเร่ือง ทรูวิชัน่ส์มีการรับสมคัรสมาชิกและซ้ือแพก็เกจทางอินเตอร์เน็คท่ีรวดเร็ว 

กลุ่มท่ี 3 Treat มีจาํนวน 86 คน สถานะโสด อาชีพพนกังานเอกชน พกัอาศยัในบา้นเด่ียว จาํนวนสมาชิก 3-

4 คน ใชแ้พก็เกจแพลทินมั เอชดี ระยะเวลาเป็นสมาชิก 2 ปีข้ึนไป การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์เกิดจากเพ่ือ

ความบนัเทิงในครอบครัว รายการท่ีเลือกชม คือ เกมส์โชวจ์ากต่างประเทศ  เป็นกลุ่มท่ีให้ความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดทุกดา้นเป็นอยา่งมากเนน้เร่ืองผลิตภณัฑ ์และกระบวนการ เนน้เร่ืองทรูวิชัน่ส์มีช่องรายการทีวี

ท่ีมีความหลากหลาย และทรูวิชัน่ส์มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย 

 

Abstract 

The research entitled “Marketing Mixes Affecting Buying Behavior of  True Vision’s Customers” aimed 

to study the relationship between demographic characteristics and buying behavior of  True Visions’ customers at 

Ratchadapisek Road until Asoke – Phetchaburi intersection to Suthisan intersection ,Bangkhen ,Klongtoei 

,Dindeang and Huaikwag  in Bangkok . 

The sample, selected by multi-stage cluster sampling, is True Visions’ members in  Bangkok. The sample 

size was 200. Seven data analysis techniques were used for this research:Descriptive Statistics (e.g. percentage and 

mean), the Chi-Square Test and the F-Test.  

The result showed that there were more women than men in the sample. Most respondents were between 

26 - 35 years old with the single status. Also, they worked for private companies with 40,001 baht as their average 

monthly income. On average, they have 3 – 4 members in their family and mostly live in a house with lawn 

space. For the marketing mixes, it was found that in term of  Product, the sample focused on certain programs 

which alternative channels. As for Price, respondents emphasized the variety of price plan which can suit the 

needs of customers. In term of Place, respondents paid attention to the location of service center which 

should be convenient and adequate in number such as True shop. Additionally, as for Promotion, 

respondents focused on the adequacy and continuity of the advertising on internet and advertisement . 
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 They also stressed the importance of the personality and human relation of salespersons. For After-

Sales Service, respondents thought most of the knowledge and experience of the field staff. As for Services 

Process, they put special emphasis on the speed and efficiency of installation and problem solving.Finally, 

for Buying Behavior of True visions’ members, it was found that majority of respondents preferred satellite 

system. The period of membership was more than 2 years.The Platinum HD Package was mainly selected 

and the popular reason for applying for membership was the personal and family pleasure. The respondents’ 

family and relatives participated in their decision to buy True Visions’ products. The respondents also 

received information from family. Their primary buying channel was the True Shop. Movie was the top 

program in the respondents’ list.  

Their overall satisfaction level for True Visions’ product was neutral but respondents were 

contented enough to continue being True Visions’ members and use its services. In term of the hypothesis 

testing, it was found that respondent with different demographic characteristics such as gender, age, career, 

income and status had different behavior in buying True Visions’ products. All of the marketing mixes 

(Product, Price,Place, Promotion, Personal Selling, After-sales Service, and Service Process) qualified as 

factors influencing the buying behavior of True Visions’ members. 

 

 

1.บทนํา 

ทรูวิชัน่ส์ คือ ผูน้าํในการให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ซ่ึงใหบ้ริการทัว่ประเทศจากการศึกษา

ช่องทางการรับชมทีวีท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าทรูวิชัน่ส์มีคู่แข่งทางการคา้มากมาย และผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการ

บริโภคเคเบ้ิลทีวีมากข้ึนมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูใ้ชบ้ริการของทรูวิชัน่ส์เพ่ิมข้ึนทุกปี เช่น ในปี 2557 มีการ

เพ่ิมข้ึนของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ จากปี 2556 จากจาํนวนสมาชิก 2,370,972 ราย เป็น 2,471,770 ราย โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ได ้4.25 % เป็นตน้ จากขอ้มูลขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ปริมาณความตอ้งการรับบริการเคเบิล

ทีวี ปริมาณเคเบิลทีวีท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาด ปัจจยัภายนอกท่ีมีความผนัผวนเหล่าน้ีมีอิทธิพลในการกาํหนดราคา ซ่ึง

อาจจะส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบกบัทรูวิชัน่ส์ ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ 

ทรูวิชัน่ส์ โดยตอ้งการศึกษาใหท้ราบถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผล

ต่อการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มลูกคา้ของทรูวิชัน่ส์ เพ่ือใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิ่งข้ึน และยงัคงความเป็นผูใ้หบ้ริการ

โทรทศันบ์อกรับเป็นสมาชิกชั้นนาํและใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกรับบริการของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ 

2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ท่ี

ใชบ้ริการของทรูวิชัน่ส์   

2.ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรมการเลือกรับบริการของลูกคา้ทรู

วิชัน่ส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดน้ี้จะเป็นขอ้มูลพ้ืนบานสาํหรับบริษทั ทรูวิชัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั ใน

การวางแผนการตลาด การจดัสรรงบประมาณ และการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายได้

อยา่งเหมาะสม 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎ ี  

• กําพล สุทธิพิเชษฐ์ ,2552 : การเลือกตลาดเป้าหมาย และกาํหนดตาํแหน่งในตลาด(STP Marketing) การ

วิเคราะห์ตลาดและการคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวความคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของตลาด

ออกเป็นส่วนยอ่ย (Segmentation) จากนั้นกก็าํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดท่ี

ตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปเป็นการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือค้นหา

ลูกคา้ท่ีแทจ้ริง (Real Prospects) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือ และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี 

• กาญจนา แก้วเทพ อ้างถึงในสุกัลย์ ตั้งนิรันด์สราญ ,2549: 26 : การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของลูกคา้ เพ่ือใช้ในการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจในให้บริการสถานีโทรทศัน์ระบบ

บอกรับการเป็นสมาชิกของบริษทัทรูวิชัน่ส์ 

• Philip Kotler อ้างถึงในสุกลัย์ ตั้งนิรันดร์สราญ ,2549: 27 : การตดัสินใจของมนุษยใ์นการแสดงพฤติกรรม

ใดๆนั้นไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ เพ่ือใชใ้นการตอบสนองความพึงพอใจ 

• Zeithaml และคณะ ,1990:25-26 : คาํจาํกดัความดา้นความคิดของคุณภาพของบริการและมุมมองตวัแปร

หลกั 10 ตวัแปร จากการทาํวิจยัการศึกษาลูกคา้โดยทาํการวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับ

วดัระดบัคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

• Juran and Gryna, Hutchins , 1985: 165 ; Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 16 : คุณภาพกคื็อ 

ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีดีท่ีสุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเกิดจาก

การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในการใหบ้ริการ/ผลิตภณัฑ ์
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• ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2546 : 432 : การศึกษาถึงลกัษณะของบริการ (Service Characteristics) ท่ีสรุปอออกมา

ไดท้ั้งหมด 4 ประการ 

• Maynard W. Shelly (1997 อ้างถึงสายพิณ เจริญสุขพัฒนา, 2546) : ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ

มนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสาม 

เรียกวา่ ความพึงพอใจ 

• Kotler ,2003, p. 36 : ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากการ

เปรียบเทียบการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็น และเขา้ใจกบัความคาดหวงั 

• ธีรกิติ นวรัตน์ ณอยุธยา , 2547 : ปัจจัยหลกัในการสร้างความพึงพอใจมี 3 ประการ ทฤษฏีท่ีกระตุ้น

ทางการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และมีอิทธิพลต่อความ

ตอ้งการซ้ือหรือใชบ้ริการในตวัผลิตภณัฑ ์

• เดช กาญจนานางกูร , 2539:66 : ปริมาณการเสนอซ้ือสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงซ่ึงจะต้อง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการคือ ตอ้งมีความปรารถนาอยากจะได ้(desirable) มีความสามารถท่ีจะซ้ือ

หามาใหไ้ด ้(ability to pay) และมีความเตม็ใจ หรือพอใจท่ีไดสิ้นคา้นั้นมาบริโภค (willingness to buy) 

• นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2540: 31-34 : ปัจจยั หรือตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเสนอซ้ือสินคา้ (อุปสงค์) 

ในทิศทางและปริมาณท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีจะตอ้งมีต่อตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ 

• Kotler 1994 ,173 : แรงกระตุน้หรือเหตุจูงใจท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยมีการ

เร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงมีหนา้ท่ีกระตุน้หรือดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้หรือบริการ

ผา่นทางความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

2.2 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการทบทวนงานวจัิย 

• พรรณรัตถ์ รัชวัฒนะธานินทร์ (2542) : ปัจจยัทางการตลาดของยูบีซีท่ีมีส่วนในการตดัสินใจบอกรับเป็น

สมาชิกมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา 

• พวงทิพย์ หนูเจริญ (2545) : ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการยูบีซี เคเบ้ิลทีวีคือปัจจยัทางด้าน

ประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว สถานภาพสมรสและปัจจยัลกัษณะรูปแบบการดาํรงชีวิต (AIOs) 

• ขนิษฐา จํารูญ (2553) :การส่ือสารการตลาดของทรูวิชัน่ส์ ใชน้โยบายการบริหารงานภายใตน้โยบายของ

กลุ่มทรู คอร์ปเปอร์เรชัน่ซ่ึงจะใชน้โยบายการบริหารแบบ Convergence ประกอบไปดว้ยสินคา้และบริการ

ต่างๆ 5 ประเภทคือ ทรูวิชัน่ส์ ทรูมูฟ ทรูออนไลน์ ทรูไลฟ์พรีวิวและทรูมนัน่ี ภายใตแ้นวความคิดท่ีว่า “ยิ่ง

รวมกนัชีวิตยิ่งดีข้ึน” เพ่ือสามารถช่วยเอ้ือประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการ ทาํให้ลูกคา้เกิด

ประโยชนสู์งสุด 

• สุริวัสสา อํ่าสวัสดิ์  (2553) :ทรูวิชั่นส์ให้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านอย่าง

ครบถว้น และสมาชิกทรูวิชัน่ส์รู้สึกพอใจต่อการเพ่ิมช่องรายการใหม้ากข้ึน เพ่ือนาํเสนอรายการท่ีครอบคลุม
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ทุกประเภท อีกทั้งความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ี ทรูวิชัน่ส์จดัข้ึนทุกเดือน ทาํใหส้มาชิก

รู้สึกอยากมีส่วนร่วมและคอยติดตามร่วมสนุกอยา่งต่อเน่ือง 

• สุชีน เอ่งฉ้วน (2553) :ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคเบ้ิลทีวีในจงัหวดักระบ่ี โดยรวมมี

ระดบัการตดัสินใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้นเรียงตามลาํดบั ไดด้งัน้ี 

ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการ จดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

• นางสาวศิริเพ็ญ มาบุตร  (2555)  :ลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์

แตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท์รูวิชัน่ส์

แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงานขาย ดา้นพนักงานหลงัการขาย และดา้นกระบวนการให้บริการ ลว้น

แลว้แต่เป็นปัจจยัท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑท์รูวิชัน่ส์ทั้งส้ิน 

3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง :ผูวิ้จยัทาํการสุ่มสมาชิกผูรั้บบริการทรูวิชัน่ส์ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยใชก้ลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์ จาํนวนประชากร 525,269 คน 

สูตร S =  
X2NP(1- P)

d2(N –1)+ X2P(1- P)
 

       เม่ือ  S        คือ จาํนวนประชากรท่ีตอ้งการ 

             𝑋𝑋2     คือ  ตารางค่า Chi-Square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (df=1, Sig=0.05) 

                       ไดค่้า(3.841) 

             N        คือ  จาํนวนประชากร 

             P        คือ  สดัส่วนของประชากร (ประมาณร้อยละ 50 (0.50)ของประชากรทั้งหมด 

             d        คือ  ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (0.05) 

        แทนค่าสูตร 

S =  
(𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖)(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐)(𝟎𝟎.𝟓𝟓)(𝟖𝟖− 𝟎𝟎.𝟓𝟓)

(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟓)𝟓𝟓(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐–𝟖𝟖)+ (𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖)(𝟎𝟎.𝟓𝟓)(𝟖𝟖− 𝟎𝟎.𝟓𝟓)
 

S =  
(𝟓𝟓𝟎𝟎𝟖𝟖,𝟑𝟑𝟖𝟖𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓)

(𝟖𝟖,𝟑𝟑𝟖𝟖𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟓𝟓+𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟓𝟓𝟓𝟓)
 

S =  
(𝟓𝟓𝟎𝟎𝟖𝟖,𝟑𝟑𝟖𝟖𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓)

(𝟖𝟖,𝟑𝟑𝟖𝟖𝟖𝟖.𝟖𝟖𝟑𝟑𝟎𝟎)
 

S = 384.581 
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        ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช ้เท่ากบั 384 คน และหากทาํการสุ่มตวัอย่างเป็นในจาํนวนอย่างตํ่า 

200 คน ตามตารางของ Chi-Square จะไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.0692 ซ่ึงอยู่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 93.08 

(0.0692) ตามการคาํนวณดา้นล่าง 

        200 =  
(𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖)(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐)(𝟎𝟎.𝟓𝟓)(𝟖𝟖− 𝟎𝟎.𝟓𝟓)

(𝒅𝒅)𝟓𝟓(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐–𝟖𝟖)+ (𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖)(𝟎𝟎.𝟓𝟓)(𝟖𝟖− 𝟎𝟎.𝟓𝟓)
 

        200 =  
(𝟓𝟓𝟎𝟎𝟖𝟖,𝟑𝟑𝟖𝟖𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓)

(𝒅𝒅)𝟓𝟓(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟖𝟖)+(𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟓𝟓𝟓𝟓)
  

           d   = 0.0692         

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        เลือกสุ่มเขตท่ีจะทาํการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยการจบัสลากเลือกตวัแทนเขตจากเขตใน

กรุงเทพจาํนวน 50 เขต โดยจบัสลากเลือกมาจาํนวน 4 เขต เพ่ือการกระจายท่ีดีของกลุ่มตวัอย่างอาจมีบางกลุ่มเขต

พ้ืนท่ีมีเขตท่ีสุ่มข้ึนมามากกวา่ 1 เขต เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีผูวิ้จยัเลือกเก็บตวัอยา่งจากทาํเลท่ีตั้งเดียว นั้นคือ การเก็บ

ตวัอยา่งจากสาํนกังานหรือท่ีทาํการบริษทั เป็นตน้ 

 จากนั้นสุ่มเลือกแผนการเก็บตวัอย่างจากเขตท่ีจะไปเก็บดว้ยวิธีเลือกตามสะดวก(Convenience Sampling) 

ผูวิ้จยัเลือกเก็บขอ้มูลในแต่ละสถานท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลายของทรูวิชัน่ส์

ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร โดยเกบ็ รวมทั้งส้ิน 200 ชุด ระหวา่งวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 

2558  

 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 200 ราย ผูวิ้จยัไดท้าํ

การตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือช่วยคาํนวณค่าทางสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามดงัน้ี 

        5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม โดยการหาความถ่ี และค่าร้อยละ 

        5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูรั้บบริการของทรูวิชัน่ส์ ใน

ส่วนท่ี 2 โดยการหาความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

        5.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการรับบริการของลูกคา้ทรูวิชัน่ส์ ในส่วนท่ี 3 โดยการหาความถ่ี  ค่าร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย 

        5.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งส่วนตลาดของผูรั้บบริการจากทรูวิชัน่ส์ โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อ

ส่วนผสมทางการตลาด ดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรมการเลือกรับบริการทรูวิชัน่ส์ ซ่ึงอยู่ในส่วนท่ี 

1 ,2 และ3 ของแบบสอบถามดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ใชวิ้ธี Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-means 

Cluster Analysis เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มยอ่ยท่ีมีความเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม 

        5.5  การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของผูรั้บบริการทรูวิชัน่ส์ (Segment) โดยใชปั้จจยัดา้น

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงอยูใ่นส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธี One way ANOVA โดยใช ้

F-Test 
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        การจดัระดบัมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบ Likert’s Scale โดยแต่ละคาํถามจะมีระดบัความ

คิดเห็น 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัของตวัเลือกในแบบสอบถามท่ีใชข้อ้ความทั้งหมดในเชิงบวก (Positive) เป็น

คะแนนดงัน้ี 

• พอใจอยา่งยิ่ง 5 คะแนน 

• พอใจ 4 คะแนน 

• เฉยๆ 3 คะแนน 

• ไม่พอใจ 2 คะแนน 

• ไม่พอใจอยา่งยิ่ง 1 คะแนน 

        การพิจารณาระดบัความคิดเห็นของแต่ละคาถามทาํไดโ้ดยการหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดโ้ดยแบ่งระดบัความ

คิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 

        5.6  จากขอ้ 5.5 นาํขอ้คาํถามท่ีมีระดบันยัสําคญั Sig < 0.05 มาสร้างแผนภาพ เพ่ือดูความแตกต่างของแต่ละ

ส่วนตลาดของผูบ้ริโภค (Segment) พร้อมตั้งช่ือเรียกในแต่ละส่วนตลาด 

        5.7  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขอ้มูลของบุคคลในส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม และการรับบริการของทรู

วิชัน่ส์ ในส่วนท่ี 1 และ 3 ของแบบสอบถามของผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนของตลาด โดยการแจกแจงความถ่ีแบบ 2 

ทาง (Crosstabs) และ Chi-square ท่ีระดบันยัสาํคญั  

Sig < 0.05  

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

สามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และสะดวกในการบริหาร

จดัการ 

• ส่วนตลาดที่ 1 Save มีจาํนวน 72 คน สถานะโสด จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 3-4 คน พกั

อาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียว อาชีพพนกังานเอกชน เลือกรับบริการทรูวิชัน่ส์ในแพก็เกจแพลทีนมั เอชดี ระยะเวลา

ท่ีใชบ้ริการ 2 ปี ข้ึนไป การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์เกิดจากเพ่ือความบนัเทิงในครอบครัว รายการ

ท่ีเลือกชม คือ เกมส์โชวจ์ากต่างประเทศ เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น

เป็นอย่างมากท่ีสุดในทุกเร่ืองเนน้เร่ืองผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของทรูวิชัน่ส์มีช่องรายการท่ีมีความหลากหลาย 

รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เนน้ในเร่ือง ทรูวิชัน่ส์มีทาํเล/ท่ีตั้งของสถานท่ีในการใหบ้ริการทั้ง

ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั  

• ส่วนตลาดที่ 2 Recover มีจาํนวน 42 คน สถานะโสด และแต่งงานในสดัส่วนท่ีเท่ากนั อาชีพส่วนใหญ่เป็น

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พกัอาศยัในบา้นเด่ียว มีจาํนวนสมาชิก 3-4 คน เลือกใชแ้พก็เกจซูปเปอร์แฟมิล่ี แฮป

ป้ี แฟมิล่ี และสุขคูณสามในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ระยะเวลาเป็นสมาชิก 2 ปีข่ึนไป การตัดสินใจเลือกใช้

บริการทรูวิชัน่ส์เกิดจากเพ่ือความบนัเทิงในครอบครัว รายการท่ีเลือกชม คือ เกมส์โชวจ์ากต่างประเทศ  

เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดเนน้เร่ืองผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองช่องภาพยนตร์ทั้ง
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ไทยและต่างประเทศ รองลงมาคือดา้นกระบวนการ เน้นในเร่ือง ทรูวิชัน่ส์มีการรับสมคัรสมาชิก

และซ้ือแพก็เกจทางอินเตอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว 

• ส่วนตลาดที่ 3 Treat มีจาํนวน 86 คน สถานะโสด อาชีพพนักงานเอกชน พกัอาศยัในบา้นเด่ียว 

จาํนวนสมาชิก 3-4 คน ใช้แพ็กเกจแพลทินมั เอชดี ระยะเวลาเป็นสมาชิก 2 ปีข้ึนไป การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการทรูวิชัน่ส์เกิดจากเพื่อความบนัเทิงในครอบครัว รายการท่ีเลือกชม คือ เกมส์โชวจ์าก

ต่างประเทศ  “กลุ่มท่ีให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นเป็นอยา่งมากเน้นเร่ือง

ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ เนน้เร่ืองทรูวิชัน่ส์มีช่องรายการทีวีท่ีมีความหลากหลาย และทรูวิชัน่ส์

มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 78 และเพศชาย จาํนวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20 สถานะโสด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อายุ 25-34 ปี จาํนวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 32.50 อาชีพ

พนกังานเอกชน จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รายไดต้ํ่ากวา่ 20,000 บาท จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ท่ี

อยู่อาศยัเป็นบา้นเด่ียว จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จาํนวน 94 คน คิด

เป็นร้อยละ 47 

5.2 สรุปผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปด้านพฤติกรรม 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชแ้พ็กเกจแพลทินัม เอชดี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีระยะเวลากรเป็น

สมาชิก 2ปีข้ึนไป จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ใชเ้พ่ือความบนัเทิงในครอบครัว จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 

58 ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ คือ ช่องรายการท่ีหลากหลาย จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49 สถานท่ีท่ีไปเลือกซ้ือ 

คือ ทรูชอ้ป จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 สถานท่ีท่ีเขา้รับบริการทรูวิชัน่ส์ คือ ทรูชอ้ป จาํนวน 84 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42 โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจของทรูวิชัน่ส์ คือ สามารถร่วมรายการสินคา้ทรูได ้จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.50 ผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจรับบริการทรูวิชั่นส์ คือ ครอบครัว จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 

ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลจากทรูวิชัน่ส์จากส่ือโฆษณามากท่ีสุด จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 รายการท่ีเลือก

รับชมมากท่ีสุด คือ เกมส์โชวจ์ากต่างประเทศ จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 และเห็นดว้ยท่ีแนะนาํทรูวิชัน่ส์

ใหก้บัผูอ่ื้น จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 

5.3 สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของทรูวช่ัินส์ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เนน้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในเร่ือง ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะทรู

วิชัน่ส์มีช่องภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 รองลงมา คือ ทรูวิชัน่ส์มีช่องรายการท่ีมีความ

หลากหลาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ทรูวิชัน่ส์มีแพก็เกจใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และ ส่วนประสม

ทางการตลาดในเร่ืองกระบวนการ คือ ทรูวิชัน่ส์มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 3.92 
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ข้อเสนอแนะ  

1. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ : ช่องรายการของทรูวิชัน่ส์ควรมีการเพ่ิมช่องการรายการ์ตูนและ

รายการสาํหรับเดก็ รวมทั้งนาํภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสดใหม่เขา้มาใหบ้ริการ เพราะกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ25-34 ปี และกลุ่มอาย ุ45-54 ปี เป็นกลุ่มช่วงเร่ิมตน้ครอบครัวใหม่ และกลุ่มผูเ้ขา้

ใกลว้ยัสูงอายซ่ึุงมีลูกหลาน ดงันั้น ทรูวิชัน่ส์ควรเนน้คุณภาพของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมคุม้ค่ากบัราคาของแพก็เกจ

ท่ีลูกคา้เลือกซ้ือ ซ่ึงจะตอ้งใชง้บประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ และรายการเดก็รวมทั้งการ์ตูนเพ่ิมข้ึน 

2. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา : ราคาของแพก็เกจท่ีเป็นท่ีนิยม คือ  แพก็เกจแพลทินมั เอชดี(Platinum 

HD/2,155.15บ.) ดงันั้นควรตั้งราคาไม่เกินจาํนวนเงินดงักล่าว 

3. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านสถานที่จัดจําหน่าย : ควรมีการเพ่ิงสถานท่ีท่ีจดัจาํหน่ายในรูปแบบ True Shop 

ในท่ีท่ีมีความสะดวก เช่น หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ อาจะเนน้ท่ีใกลท่ี้ชุมชน เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

พนกังานเอกชนซ่ึงเวลาพกัผอ่นจะเลือกการเดินหา้งสรรพสินคา้เป็นหลกั 

4. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : ทาํการโฆษณาส่งเสริมการขายผา่นส่ือโฆษณา และ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือใหง่้ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์เช่น โฆษณาบนส่ือออนไลน์ป้ายสาธารณะ และเพ่ิม

แอปพลิเคชัน่การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑข์องทรูวิชัน่ส์บนโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

5. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านพนักงาน : มีการจดัอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการใหข้อ้มูลของ

ผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้  

6. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ : มีการปรับปรุงรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลของ

ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถเขา้ใจถึงช่องรายการท่ีมีในแต่ละแพก็เกจ ราคา และสิทธิพิเศษต่างๆท่ีจะไดรั้บ รวมถึงมีการ

พฒันาอุปกรณ์ท่ีใชง้านไดง่้าย คงทน และใหมี้ความทนัสมยัน่าใช ้

7. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านกระบวนการ : มีการเพ่ิมช่องทางในการจ่ายชาํระเงินท่ีสะดวก รวดเร็ว และ

หลากหลายช่องทางใหลู้กคา้ไดเ้ลือกใช ้อีกทั้งตอ้งมีการอบรมพนกังาน Call center และช่างท่ีเป็นผูติ้ดตั้งอุปกรณ์

ใหมี้ความชาํนาญในการใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการซ้ือผลิตภณัฑท์รูวิชัน่ส์ 

2. ควรศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคเบ้ิลทีวีทอ้งถ่ินของลูกคา้เพ่ือ

เปรียบเทียบกบัทรูวิชัน่ส์ 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑท์รูวิชัน่ส์ของ

ลูกคา้ภาคต่างๆทัว่ประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบกบัลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ใช้ iPhone และ กลุ่มผู้ใช้ Microsoft Lumia  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

Discriminant Analysis of Customer's in Bangkok. by using marketing mix 

factors (4Ps) between iPhone user groups and Microsoft Lumia user groups, 

เอกวฒัน์ อนิตรา1 และ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 

Eakwat Intra and Dr.Thitikan Satchabut 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ จาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูใ้ช ้iPhone และ กลุ่มผูใ้ช ้Microsoft Lumia 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การวิจยัรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชห้รือเคยใช ้iPhone และ ผูใ้ช ้Microsoft Lumia ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา่ ในการจาํแนกกลุ่มผูใ้ช ้iPhone และ กลุ่มผูใ้ช ้Microsoft 

Lumia มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด  

คาํสาํคัญ: การจาํแนกความแตกต่าง, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ไมโครซอฟท์ ลเูมยี 

 

Abstract 

The objective, of this study, purpose to learn on the difference between iPhone and Microsoft Lumia users in 

Bangkok. By Randomly get the questionnaire, which related to marketing mix factors satisfaction, to sample 

groups of 200 persons. The study found that the two users are different in the mentioned factors. 

Keywords: Discriminant Analysis, marketing mix, Microsoft Lumia 
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1 บทนํา 

  ธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบนัน้ีไม่ไดเ้ป็นการแข่งขนักนัระหวา่งผลิตภณัฑแ์ละบริการเท่านั้น แต่เป็นการ

แข่งขนักนัระหวา่งระหวา่งระบบปฎิบติัการ (Operating System) และองคป์ระกอบอ่ืนๆอีก ทาํใหผ้ลิตภณัฑแ์ละ

บริการ มีการแข่งขนัระหวา่งแพลทฟอร์มท่ีจะเป็นตวักาํหนดวา่ผูท่ี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดโทรศพัทมื์อถิ

สมาร์ทโฟนคือใครเพราะโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนไดก้ลายเป็นอุปกรณ์หลกัในชีวิตประจาํวนัของ

ทุกคนมากข้ึนในปัจจุบนั โดยศูนยวิ์จยักสิกรไทย ไดท้าํการประเมินวา่ ในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย

จะมียอดขายโดยรวมประมาณ15.6-15.9 ลา้นเคร่ือง ซ้ึงขยายตวัคิดเป็นร้อยละ 6.7-9.1 จากปี 2557 ท่ีมียอดขาย

ประมาณ 14.6 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นมูลค่าตลาดในปี 2558 อยูท่ี่ 89,290 – 91,075 ลา้นบาท มีความเติบโตประมาณร้อย

ละ 3.2-5.3 จากมูลค่าตลาดในปี 2557 ท่ี 86.515 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองมากมาจากท่ีราคาสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัตํ่าลงเม่ือเทียบกบัคุณสมบติัการใชง้านเดียวกนัเม่ือทาํการเปรียบเทียบจากปีก่อนหนา้ จากขอ้มูลดงักล่าวเราจึง

ทาํการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของผูใ้ช ้ iPhone กบักลุ่มผูใ้ช ้ Microsoft Lumia ผา่นการจาํแนกความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มผูใ้ช ้ iPhone และ กลุ่มผูใ้ช ้ Microsoft Lumia ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาด โดยมีวตถุประสงค ์ 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับกลุ่มผูใ้ช ้

Microsoft Lumia 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับกลุ่มผูใ้ช ้ iPhone และประโยชนท่ี์

คาดวา่จะไดรั้บคือ 1.นาํขอ้มูลท่ีไดส้าํหรับกลุ่มผูใ้ช ้ Microsoft Lumia มาพฒันากลยทุธ์ในการส่ือสารผา่นช่องทาง

ต่างๆและผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภค 2.นาํขอ้มูลท่ีของผูใ้ช ้ iPhone มาศึกษาแนวทางในการ

แข่งขนัปรับกลยทุธ์เพ่ือใชใ้นการวางแผนพฒันาและนาํเขา้ผลิตภณัฑร์วมไปถึงปรับปรุงระบบปฏิบตัการของ

ไมโครซอฟทใ์หมี้ความน่าสนใจมากข้ึนรวมไปถึงการจดัทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้กิดความน่าสนใจ

มากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2003: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้

อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนั

วา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือ

ดงัต่อไปน้ี 
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1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถทาํ

ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009: 616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้ เช่น 

บรรจุภณัฑ ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี 

บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ 

(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product 

Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) (2) องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของ

ผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชนพ้ื์นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 

(3) การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพ่ือแสดงตาํแหน่ง

ท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย (4) การพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Product Development) เพ่ือให้

ผลิตภณัฑ ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน (5) กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือให้

ไดผ้ลประโยชนจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง 

คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่

ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึง

ตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้น (2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือ

ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาด

วา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677) หรือเป็นการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้

พนกังานขาย (Personal selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เคร่ืองมือใน

การติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ

การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู่์แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 
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4. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม

ใช ้ เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถานบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนั

การตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษา

สินคา้คงคลงั  

ชยัวฒัน ์ จนัพิทกัษ ์ (2556) กล่าววา่ STP มี องประกอบดว้ย 3 อยา่ง คือการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เป็น

กระบวนการแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมหน่ึง ท่ีมีลกัษณะของลูกคา้ท่ีเหมือนๆ กนั โดยการแบ่งส่วนตลาดเราจะมีการ

แบ่งเป็นตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ตวัแปรทางภูมิศาสตร์ ตวัแปรทางจิตวิทยา ซ่ึงตวัแปรทางจิตวิทยาประกอบดว้ย 

วิถีการดาํเนินชีวิต และลกัษณะบุคลิกภาพการเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) จะมีการเลือกตลาดเป้าหมายจะมี    

กลยทุธ์คือ กลยทุธ์ตลาดรวม กลยทุธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว กลยทุธ์ตลาดหลายส่วนการวางตาํแหน่งสินคา้ 

(Positioning) คือการกาํหนดตาํแหน่งปัจจุบนัของสินคา้วา่สินคา้ของบริษทัจะอยูใ่นตาํแหน่งใด โดยใชวิ้ธีการนาํ

ขอ้มูลมาใส่ในกราฟ 

โคร์แมน (Korman, A.K, 1977 อา้งอิงในสมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 2542: 161-162) ไดจ้าํแนกทฤษฎี

ความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ1.ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจ ในงานเกิดจาก

ความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะของงานตามความ

ปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทาํงาน 

สายจิตร (2546: 14) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทาง

ลบ แต่ถา้เม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายได ้กจ็ะเกิดความรู้สึกทางบวก

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางลบเป็น

ความรู้สึกไม่พึงพอใจจากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ี

มีความสึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน อยา่งไรกดี็ความ

พึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมีโอกาสท่ี

จะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งสาํรวจตรวจสอบความพึงพอใจในการ

ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ีเพ่ือใหง้านสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์ร

หรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้

อรรถพร (2546: 29) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรม

ต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยมและ

ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้
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3.  วธีิการศึกษา 

ประชากรสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่กลุ่มคนท่ีใชแ้ละหรือคิดท่ีจะตดัสินใจซ้ือ Microsoft Lumia และ 

iPhone ในเขตกรุงกรุงเทพมหานครซ่ึงจาํนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 2,877,754.00 คน ปี 2557 

(ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติ)  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะนาํมาใชวิ้จยัในคร้ังน้ี คือกลุ่มผูใ้ช ้ iPhone และ กลุ่มผูใ้ช ้ Microsoft Lumia ในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจาํนวนกลุ่มผูใ้ช ้ iPhone และ กลุ่มผูใ้ช ้ Microsoft Lumia ท่ีแน่นอน ซ่ึงจะใชก้าร

คาํนวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีของ Krejcie and Morganดงัตารางท่ีแนบมาน้ีซ่ึงจะใชต้ารางกลุ่มประชากร

ตวัอยา่งจาํนวนประชากรตั้งแต่ 100,000 ข้ึนไปจาํตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 ตวัอยา่ง ท่ีกาํหนดค่าความเช่ือมนั

อยูท่ี่ระดบั 95% และค่าของความคาดเคล่ือนซ่ึงจะไม่เกิน 5% และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งแบบสอบถาม เป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ จาํนวน 6 ขอ้คาํถาม 

ส่วนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและหรือใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนเคร่ือง

หลกั iPhone หรือ Microsoft Lumia จาํนวน 7 ขอ้คาํถาม ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจใน

ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจโทรคมนาคม ความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product), ความพึงพอใจใน

ดา้นราคา (Price), ความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place), ความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาํถามเพ่ือวดัระดบัความสอดคลอ้งกบัผูต้อบ ลกัษณะคาํตอบเป็น

แบบสอบถามมาตรวดั แบบไลเคิร์ต(Likert Scale)5 ระดบัคือ พอใจอยา่งยิ่ง พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจอยา่งยิ่ง  

จาํนวน 29 ขอ้ โดยผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลแบบ โควตา (Quota Sampling) ยึดตาม Distributor ในหา้งสรรพสินคา้

แยกตามการแบ่งเขตในกรุงเทพมหานคร โดยการใชD้istributorแต่ละหา้งสรรพสินคา้มาทั้งหมด 6 Distributor ท่ี

เลือกสถานท่ีดงักล่าวเพราะวา่มีผูค้นเขา้ออกในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมากและมีผูท่ี้ท่ีตรงความตอ้งการทั้งผูใ้ช ้iPhone 

และ ผูใ้ช ้ Microsoft Lumia ทาํใหส้ะดวกในการทาํแบบสอบถาม โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะกาํหนดจากกลุ่มตวัอยา่งเป็น

จาํนวน 200 ชุด โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผูท่ี้ใช ้ iPhone และ กลุ่มผูใ้ช ้Microsoft Lumia จากนั้นนาํไปวิเคราะห์แบบ 1.

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติแบ่งการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ตารางแจกแจงความถ่ี

(Frequency Distribution) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) นาํเสนอขอ้มูลดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 2.วิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิ้ธี Simultaneous เพ่ือนาํตวั

แปรตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ เขา้ไปแปรผลเพ่ือสร้างสมการเสน้ตรง โดย

ตรวจสอบความสามารถในการจาํแนกกลุ่มของ สมการเสน้ตรงโดยดูจากค่า Significance Level ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 

ของค่า Wilks’Lambda ซ่ึงค่า Wilks’ Lambda ของตวัแปรแต่ละตวัแปร ซ่ึงค่ายิ่งนอ้ยจะยิ่งดีเพราะหมายถึงสมการ

เสน้ตรงจะใหค้ะแนนท่ีจะใกลเ้คียงกนัสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และจะใหค้ะแนนท่ีแตกต่างกนัสาํหรับ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูค่นละกลุ่มกนั ใชส้มการเสน้ตรงในการพยากรณ์วา่กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนควรอยูก่ลุ่มใด สร้างตาราง
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ไขวเ้ปรียบเทียบ ระหวา่งกลุ่มท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยู่จริง กบั กลุ่มท่ีสมการเสน้ตรงพยากรณ์วา่กลุ่มตวัอยา่งอยู่กลุ่มใด

คาํนวณจากค่า Hit Ratio จากการนาํจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมการเสน้ตรงพยากรณ์ไดถู้กตอ้งมาหารกบัจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด เปรียบเทียบค่า Hit Ratio กบัค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) ซ้ึงคาํนวณจากสดัส่วนของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีหน่ึงจริงยกกาํลงัสองบวกสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูก่ลุ่มท่ีสองจริงยกกาํลงัสอง ซ่ึงสมการ

เสน้ตรงจะถือวา่มีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้เม่ือHit Ratio มีค่ามากกวา่ Cpro อยูอ่ยา่งนอ้ย 25% แลว้นาํมาแปล

ความหมาย ประเมิณความสาํคญัของตวัแปลในกลุ่ม Standard Discriminant Coefficient ของแต่ละตวัแปร ตวัแปรท่ี

มีค่าสูงกวา่ กแ็ปลวา่ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากกวา่ต่อคะแนนในการจาํแนกกลุ่มท่ีไดจ้ากสมการเสน้ตรง และ 

ประเมินจาก Structure Matrix เฉพาะตวัแปรท่ีมีค่ามากกวา่ ± .40 จะถือวา่เป็นตวัแปรท่ีมีความสาํคญั เพราะค่าน้ีจะ

บอกขนาดความสมัพนัธ์ระหว่างค่าของตวัแปรตน้แต่ละตวักบัคะแนนในการจาํแนกกลุ่มทีไดจ้ากสมการเสน้ตรง 

ใช ้สถิติแบบ ANOVA ในการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง 
 

 4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลไดว้า่ค่า Wilks’ Lambda มีค่า .450 และมีความสามารถในการจาํแนกกลุ่มจากสมการเสน้ตรง มี

นยัสาํคญัทางสถิตอยูท่ี่ระดบั 0.05 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่า Hit Ratio กบัค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) ถือ

วา่มีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้ เม่ือ Hit Ratio เท่ากบั87.5% มีค่า มากกวา่ เกณฑ ์ 1.25 เท่า ของ Cpro มีค่า

เท่ากบั63% ซ่ึงเม่ือนาํไปพิจารณากบั Cpro เท่ากบั 1.25(0.52+0.52) = ร้อยละ 63 แสดงวา่สมการเสน้ตรงน้ีมีความ

แม่นยาํถูกตอ้งเป็นท่ียอมรับไดจ้ากค่า Hit Ratio มากกวา่ Cpro อยา่งนอ้ยอยูท่ี่ 24.5% มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์

กลุ่มท่ี1 เท่ากบั 94% และพยากรณ์กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 91%  ซ้ึงคาํนวณจากสดัส่วนของกลุ่ม ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การใชส้มาร์โฟนเคร่ืองหลกัคือฉนัพอใจกบัเน้ือหาโฆษณาท่ีส่ืออกมาตรงความตอ้งการฉนัพอใจกบัฟังคช์ัน่ในการ

ใชง้านท่ีหลากหลายฉนัพอใจกบัสามารถซ้ือไดต้ามผูใ้หบ้ริการเครือข่าย เช่น AIS, Dtac, Trueฉนัพอใจกบัช่ือเสียง

ของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทฉ์นัพอใจกบัรับประกนัเปล่ียนเคร่ืองใหม่ 7 วนัฉนัพอใจกบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจ

อินเตอร์เนต เช่น AIS, Dtac, True โดยการตรวจสอบพบวา่มีตวัแปรอิสระ 5 ตวั ท่ีมีความสามารถท่ีจะอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรตามและพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนอยา่งเป็นนยัสาํคญั (p<0.05) ไดแ้ก่ ฉนัพอใจกบัเน้ือหา

โฆษณาท่ีส่ืออกมาตรงความตอ้งการฉนัพอใจกบัฟังคช์ัน่ในการใชง้านท่ีหลากหลายฉนัพอใจกบัสามารถซ้ือไดต้าม

ผูใ้หบ้ริการเครือข่าย เช่น AIS, Dtac, Trueฉนัพอใจกบัช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทฉ์นัพอใจกบัรับประกนั

เปล่ียนเคร่ืองใหม่ 7 วนัฉนัพอใจกบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจอินเตอร์เนต เช่น AIS, Dtac, True ทาํใหเ้กิดลกัษณะท่ี

แตกต่างดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 iPhone ฉนัพอใจกบัฉนัพอใจกบัเน้ือหาโฆษณาท่ีส่ืออกมาตรงความตอ้งการ ฉนัพอใจกบัฟังคช์ัน่

ในการใชง้านท่ีหลากหลายฉนัพอใจกบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจอินเตอร์เนต เช่น AIS, Dtac, True ฉนัพอใจกบั

ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัท ์กระบวนการในการซ้ือมีความสะดวกและรวดเร็ว สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

กลุ่มท่ี 2Microsoft Lumia ไม่ค่อยพอใจกบัฉนัพอใจกบัเน้ือหาโฆษณาท่ีส่ืออกมาตรงความตอ้งการ ฉนั

พอใจกบัฟังคช์ัน่ในการใชง้านท่ีหลากหลายฉนัพอใจกบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจอินเตอร์เนต เช่น AIS, Dtac, 
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True ฉนัพอใจกบัช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัท ์กระบวนการในการซ้ือมีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งหมดตํ่า

กวา่ค่าเฉล่ียรวม 

จากการสรุปผลดงักล่าวสามารถเช่ือผลการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีไดเ้น่ืองจากเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นท่ีมาของการทาํ

วิจยัในคร้ังน้ี 

 

5,สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและหรือใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่คนส่วนใหญ่

มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือคือ 20,001 - 25,000 บาท มี 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ซ่ึงคนท่ีมีส่วนท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือก

ซ้ือมากท่ีสุดคือ ตวัเองมี 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 อีกทั้งพบวา่สถานท่ีท่ีทาํใหท่้านตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ 

ศูนยท์รู และร้านตูท้ัว่ไป มี 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนวิธีการชาํระสินคา้ท่ีมากท่ีสุดคือ เงินสด มี 122 คน คิด

เป็นร้อยละ 62 ยงัพบวา่สาเหตุท่ีเปล่ียนโทรศพัทเ์คร่ืองหลกัท่ีมากท่ีสุดคือ เคร่ืองเก่าชาํรุด แตก หกั เสียหาย มี 59 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.5 ยงัพบวา่ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คร่ืองหลกันานแค่ไหนคาํตอบท่ีมากท่ีสุดคือ 25 เดือนข้ึนไปมี 59 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.5 และพบวา่เคร่ืองหลกัของท่านใชท้าํอะไรมากท่ีสุดคาํตอบคือ โซเชียวเนตเวิร์ค มี 111 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.5 จากการ ประเมิณความพึงพอใจของผูใ้ช ้iPhone และ ผูใ้ช ้Microsoft Lumia จากการศึกษาค่าเฉล่ียของ

ตวัแปล One-way ANOVA พิจารณาจากค่า Significant ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด มีอิทธิพลประกอบไปดว้ย 10 ตวั ไดแ้ก่ 1 ฉนัพอใจกบัเน้ือหาโฆษณาท่ีส่ืออกมาตรงความตอ้งการ 2. ฉนั

พอใจกบัฟังคช์ัน่ในการใชง้านท่ีหลากหลาย 3. ฉนัพอใจกบัสามารถซ้ือไดต้ามผูใ้หบ้ริการเครือข่าย เช่น AIS, Dtac, 

True 4.ฉนัพอใจกบัช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัท ์5.ฉนัพอใจกบัรับประกนัเปล่ียนเคร่ืองใหม่ 7 วนั 6.ฉนัพอใจ

กบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจอินเตอร์เนต เช่น AIS, Dtac, True7.ฉนัพอใจกบัขายต่อไดใ้นราคาท่ีดี 8.ฉนัพอใจกบั

กระบวนการในการซ้ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว 9.ฉนัพอใจกบัสีสนัของตวัเคร่ืองท่ีสวยงาม 10.ฉนัพอใจกบั

ดารา ศิลปิน หรือคนดงัในโฆษณา และผลวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 3 อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้iPhone มีความพึงพอใจในเร่ืองของ

ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทม์ากท่ีสุด รองลงมาคือฟังคช์ัน่ในการใชง้านท่ีหลากหลาย และความทนทานของ

โทรศพัท ์ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้ Microsoft Lumia มีความพึงพอใจในเร่ืองของความคมชดัของกลอ้งมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือความทนทานของโทรศพัทใ์ชแ้ละ คุณภาพของเสียงของโทรศพัท ์ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ราคา 3 อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้iPhone มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของประโยชนคุ์ม้ค่ากบัการใช้

งาน รองลงมาคือความชดัเจนในการแสดงราคาโทรศพัทแ์ละ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของตวัเคร่ือง ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีใช ้ Microsoft Lumia มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของความชดัเจนในการแสดงราคาโทรศพัท์

รองลงมาคือราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของตวัเคร่ืองและ ราคาท่ีมีใหเ้ลือกซ้ือหลายระดบั ส่วนประสมทาง

การตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้ iPhone มีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
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เร่ืองของกระบวนการในการซ้ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วรองลงมาคือความสะดวกท่ีจะไปซ้ือโทรศพัทเ์คร่ือง

หลกัและ สามารถซ้ือไดต้ามผูใ้หบ้ริการเครือข่าย เช่น AIS, Dtac, True ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้Microsoft Lumia มี 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของความสะดวกท่ีจะไปซ้ือโทรศพัทเ์คร่ืองหลกัรองลงมาคือกระบวนการในการ

ซ้ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วและความเป็นระเบียบและเป็นสดัส่วนของร้าน ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ส่งเสริมการตลาด 3 อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้iPhone มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของความสะดวก

ในการโอนถ่ายรายช่ือจากเคร่ืองเก่ามาเคร่ืองท่ีใชร้องลงมาคือ การการผอ่นชาํระ 3เดือน, 6เดือน, 12 เดือนและ

รับประกนัเปล่ียนเคร่ืองใหม่ 7 วนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช ้ Microsoft มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของความ

สะดวกในการโอนถ่ายรายช่ือจากเคร่ืองเก่ามาเคร่ืองท่ีใชร้องลงมาคือการการผอ่นชาํระ 3เดือน, 6เดือน, 12 เดือน

และโปรโมชัน่ลดราคาโทรศพัทเ์ม่ือชาํระดว้ยเงินสด สรุปไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูใ้ช ้ iPhone 

ฉนัพอใจกบัเน้ือหาโฆษณาท่ีส่ืออกมาตรงความตอ้งการสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม โฆษณาท่ีทาํออกมาแลว้แต่ทาํใหผู้บ้ริโภค

ใหค้วามสนใจมีความโดดเด่นในตวัเองทาํใหเ้กิดความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ฉนัพอใจกบัฟังคช์ัน่ในการใชง้านท่ี

หลากหลายสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม เป็นจุดเด่นสาํคญัของ IPhone ท่ีมีการใชง้านท่ีหลากหลายและมีความน่าสนใจเป็นอยา่ง

มาก ตอบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี ฉนัพอใจกบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจอินเตอร์เนต เช่น AIS, Dtac, Trueสูงกวา่

ค่าเฉล่ียรวมการใชส้มาร์ทโฟนแอบพลอเคชัน่ส่วนใหญ่จะตอ้งมีการเช่ือต่ออินเตอร์เน็ต ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายจึงจดัทาํ

แพคเกตเพ่ือดึงดูดใหม้าใชบ้ริการพร้อมโปรโมชัน่มากมายเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคใหม้าซ้ือฉนัพอใจกบัช่ือเสียงของ

บริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทสู์งกวา่ค่าเฉล่ียรวมเร่ืองของแบรนด ์ Apple มีความแขง็แรงและบงบอกถึงความเป็นพิเศษ 

ความหรูหรา ทาํใหต้อ้งนึกถึงและภาพลกัษณ์ของผูใ้ชง้าน  กระบวนการในการซ้ือมีความสะดวกและรวดเร็ว สูงกวา่

ค่าเฉล่ียรวม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูใ้ชM้icrosoft Lumiaไม่ค่อยพอใจกบัฉนัพอใจกบัเน้ือหาโฆษณาท่ีส่ืออก

มาตรงความตอ้งการตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม เพราะโฆษณาท่ีทาํออกมาผูบ้ริโภคพดูวา่ไม่รู้เร่ืองไม่เขา้ใจ ไม่ทราบวา่จะ

ส่ืออะไร เพราะวา่ โฆษณาจะเป็นแบบภาพรวม ใชเ้หมือนกนัทัว่โลกไม่มีการปรับหรือหามทาํการเพ่ิมเติมเป็น

ขอ้เสียหลกัใหญ่ท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขหรือหาแนวทางใหม่ในการนาํเสนอขอ้มูลต่างๆท่ีจะส่ืออกไปใหผู้บ้ริโภค ฉนั

พอใจกบัฟังคช์ัน่ในการใชง้านท่ีหลากหลายตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมการใชง้านของลูกคา้ท่ีใชจ้ะเป็นแบบพ้ืนฐาน ส่วน

ใหญ่ท่ีมีมาใจตวัเคร่ืองแอพพลิเคชัน่ท่ีจาํเป็นหรือท่ีตอ้งการใจตลาดทMicrosoft Lumia จะมีเป็นรายสุดทา้ยหรือไม่

มีเลย ทาํใหลู้กคา้บางส่วนไม่พอใจกบัการใชง้านทีมีอยา่งจาํกดั ฉนัพอใจกบัโปรโมชัน่ร่วมกบัแพค็เกจอินเตอร์เนต 

เช่น AIS, Dtac,Trueตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมผูใ้หบ้ริการเครือข่ายไม่มีแพคเกตสาํหรับ Microsoft Lumia โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง True ไม่ไดข้ายสินคา้ของ Lumia มานานแลว้ ทาํใหลู้กคา้ไปซ้ือท่ีร้านตู ้ตามผลวิจยั ซ่ึงกป็รากฏวา่ช่องทางน้ีจะมี

คนใหค้วามสนใจมากกวา่ เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการอินเตอร์เนตเพ่ือใชก้บั Microsoft Lumia ฉนัพอใจกบั

ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทต์ํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม Lumia เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาจาํหน่ายไดไ้ม่ถึง 3 ปี ทาํ

ใหลู้กคา้ไม่รู้จกัวา่เป็นของใคร ทั้งท่ีจริงแลว้ มาจาก Nokia ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์ทัว่โลกรู้จกัเป็นอยา่งดี จึงตอ้งหาวิธีใน

การทาํให ้Lumia เป็นท่ีรู้จกัในตลาด กระบวนการในการซ้ือมีความสะดวกและรวดเร็ว ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมอีกปัญหา

สาํคญั คือการติดจั้งตวัเคร่ืองใชเ้วลาท่ีนานเกือบ 5 นาท่ี จึงทาํใหลู้กคา้ไม่พอใจและบางทีมีการคืนเคร่ืองทั้งๆท่ีชาํระ

ค่าใชจ่้ายแลว้ จึงเป็นอีกหน่ึงประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีทาํให ้ลูกคา้ไม่พอใจ ทาํใหต้ํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เนต ทศันคติของผูใ้ชง้านอินเทอร์เนต 

การแบ่งกลุ่มทศันคติของผูใ้ช้อินเทอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชคื้อ ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตจาํนวน 400 คน โดยวิธีการจบัฉลากเลือกเขตในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 8 

เขตการปกครอง จากจาํนวนทั้ งหมด 50 เขต และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และใช้การ

วิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธี One Way 

ANOVA ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 

1ให้ช่ือว่า “ไม่ชอบไม่สนใจ” โดยกลุ่มท่ีมกักดปิดโฆษณาทางอินเทอร์เนตอยู่เสมอ แต่ยงัเช่ือว่า โฆษณาทางอิน

เทอร์เนตสามารถช่วยหาขอ้มูลสินคา้ได ้ทาํให้รู้สึกเฉย ๆ กบัโฆษณาทางอินเทอร์เนต กลุ่มท่ี2 ให้ช่ือว่า “เกาะ

กระแส”  โดยกลุ่มน้ีเช่ือว่าโฆษณาทางอินเทอร์เนตสามารถช่วยคน้หาขอ้มูลของสินคา้ได ้เช่ือว่าโฆษณาทางอิน

เทอร์เนตสามารถขายของไดม้ากข้ึน การโฆษณาทางอินเทอร์เนตทาํใหจ้ดจาํสินคา้ไดม้ากข้ึน เลือกสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

กลุ่มท่ี3ให้ช่ือว่า “รักอิสระและชอบส่ิงแปลกใหม่” โดยกลุ่มน้ีเช่ือว่าโฆษณาทางอินเทอร์เนตทาํให้สามารถจดจาํ

สินคา้ไดม้ากข้ึน เปิดรับข่าวสารท่ีแปลกใหม่ แต่จะสนใจเฉพาะในส่ิงท่ีตนเองสนใจ  

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต ทัศนคติ ส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต อินเทอร์เนต 
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Abstract 

The objective of this research was to study internet-using behaviors, attitude of internet user and attitudes 

classification of internet user in Bangkok area on online advertisement. The studied group was 400 internet users 

randomly selected from 8 districts in Bangkok area. Questionnaires were used as a tool and the data was analyzed 

using Hierarchical a nd  K-Means Cluster Analysis. One way ANOVA was used to identify significant difference 

(p<0.05) The results showed that internet user could be classified into 3 major groups which were 1) Group of 

ignorant users who found online advertisement uninteresting but somehow useful, 2) Group of users who believed 

that online advertisement was somehow useful, helped increase sales and made product noticeable, and 3) Group 

of users that strongly believed that online advertisement played important role on product recognition. This group 

is opened to something new that caught their interest 

Keywords: Behavior of Internet User, Attitude, Online Advertisement, Internet 

 

1. บทนํา 
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน

ชีวิตประจาํวนัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ และไดข้ยายการใชป้ระโยชน์ไปสู่ดา้นต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น การศึกษา การ

ดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถเป็นประโยชน์สาํหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และในยุคท่ีเทคโนโลยีส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีบทบาทมากข้ึนน้ี ทาํให้ความสามารถในการการติดต่อส่ือสารและการแสดงความคิดเห็น

โต้ตอบเกิดข้ึนได้ง่าย และรวดเร็วข้ึน ด้วยเหตุน้ีเองการทําตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้ งภาครัฐหรือภาคเอกชนได้

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจากเดิมในยุคแรกนั้นเราเรียกการตลาดว่าการตลาด 1.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจกัรกล

เป็นเทคโนโลยีหลกั มีการผลิตสินคา้เป็นจาํนวนมาก ตน้ทุนการผลิตตํ่าและตั้งราคาขายใหถู้กลง นกัการตลาดจึงมี

หนา้ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการและอยากไดสิ้นคา้เหล่านั้น โดยใชท้ฤษฏี 4Ps มากระตุน้ เร่ิมจากการพฒันาสินคา้ 

(Product) การกาํหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการจัดหาสถานท่ีจาํหน่าย (Place) 

การตลาดในยคุน้ีจึงไม่มีบทบาทมากนอกจากการเร่งทาํยอดขาย  

การตลาดยุค 2.0 เป็นยุคของขอ้มูลสารสนเทศ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแรงขบั ผูบ้ริโภคเร่ิมมีการ

เปรียบเทียบ ประเมินและกาํหนดคุณค่าของสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนมีรสนิยมและความชอบเฉพาะตวัท่ีแตกต่าง

กนัมาก นกัการตลาดจึงตอ้งพฒันาสินคา้ให้มีคุณสมบติัและใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน ในยุคน้ี

นกัการตลาดจึงตอ้งกาํหนดการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการ

วางตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) แลว้จึงสามารถกาํหนด 4Ps ได ้แต่ในยุคน้ีผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตไม่สามารถ

โตต้อบกนัได ้ 

การตลาดยคุ 3.0 เป็นยคุท่ีมีการขบัเคล่ือนดว้ยค่านิยม ผูบ้ริโภคมองหาผูป้ระกอบการหรือบริษทัท่ีสามารถเขา้ใจ

และตอบสนองความต้องการสูงสุดทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การตลาดยุค 3.0 มีเป้าหมาย
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เหมือนกบัการตลาดยุค 2.0 คือทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีเพ่ิมมาของการตลาด 3.0 คือการช่วย

ส่งเสริมในด้านอารมณ์ให้สมบูรณ์มากข้ึน โดยให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เนต ทาํใหก้ารเช่ือมโยงและการโตต้อบระหวา่งบุคคลเกิดไดง่้ายและรวดเร็วมาก

ข้ึน และกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีผูค้นสร้างสรรคข่์าวสาร ไอเดีย และความบนัเทิงไปพร้อม ๆ กนัผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนตมาช่วยในการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand awareness) เป็นหนา้ร้านเพ่ือ

ขายสินคา้และบริการ เป็นเคร่ืองมือในการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ และใชเ้พ่ือการสร้างชุมชนออนไลน์ข้ึนมา

โดยมีวตัถุประสงคใ์หค้นท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัสามารถโตต้อบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 

 

 

รูปภาพท่ี 1.1: ขอ้มูลจาํนวนประชากรและขอ้มูลการใชง้านของประชากกรในประเทศไทย 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558 
 

จากรูปภาพท่ี 1.1 จะเห็นไดว้า่จาํนวนคนใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีอตัราการใชง้านอินเทอร์เนต เพ่ิมข้ึนถึง 10 ลา้นคนภายในระยะเวลา 5 ปีดว้ยเหตุน้ีจึง

ทาํใหท้ั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างใหค้วามสาํคญักบัการพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึนนกัการตลาดใหค้วามสนใจ

ในการทาํการตลาด การโฆษณาเพ่ือสร้างแบรนด ์ทางอินเทอร์เนตมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา

ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เนตของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาทศันคติของผูใ้ชง้านอินเทอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต 

3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มทศันคติของผูใ้ชอิ้นเทอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

      1.ช่วยใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูใ้ชง้านอินเทอร์เนต เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการ

ของบริษทั 

      2.ช่วยใหท้ราบทศันคติของผูใ้ชง้านอินเทอร์เนตท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต เพ่ือช่วยในการวางแผนการ

ประชาสัมพนัธ์ให้กบัตราสินคา้ ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ท่ีตอ้งการใช้ส่ือโฆษณาบนอินเทอร์เนต เพ่ือให้การ

วางแผนและลงโฆษณาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     3. ช่วยใหท้ราบทศันคติของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํส่ือโฆษณาทาง

อินเทอร์เนต นาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปในอนาคต  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ชูชยั สมิทธิไกร. (2557 : 180) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ (Attitude) คือผลสรุปของการประเมินส่ิง ๆ หน่ึง  เช่น บุคคล 

วตัถุ หรือหัวขอ้ท่ีถกเถียงกนั ซ่ึงสามารถบ่งช้ีว่าส่ิงนั้นดีหรือเลว พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และเป็น

ประโยชนห์รือไม่เป็นประโยชน ์และมีลกัษณะสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ทศันคติตอ้งมีท่ีหมาย (attitude object) คือบุคคล กลุ่มบุคคล สินคา้ สถานท่ี หรือประเดน็ท่ีถกเถียง 

2. ทศันคติมีลกัษณะของการประเมิน (evaluative nature) คือการท่ีบุคคลหน่ึงจะมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ข้ึนอยูก่บัผลสรุปในการประเมินส่ิง ๆนั้น ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อส่ิงดงักล่าว 

3. ทศันคติมีคุณภาพและความเขม้ (quality and intensity) เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความแตกต่างของทศันคติท่ีแต่ละคน

มีต่อส่ิงต่างๆ ส่วนคุณภาพหมายถึงทศันคตินั้นเป็นในทางบวกหรือทางลบ 

4.ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ คือ ทศันคติท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มของแต่ละ

บุคคล ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีติดตวัมาตั้งแต่กาํเนิด 

5.ทศันคติมีความคงทน ไม่เปล่ียนแปลงง่าย (permanence) เน่ืองจากทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ หรือการสะสม

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 

องค์ประกอบของทศันคติ 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. ดา้นปัญญา คือ ความเช่ือ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของทศันคติ 

2. ดา้นความรู้สึก คือ ความรู้สึกดา้นบวก - ลบ เช่นชอบ - ไม่ชอบ, พอใจ - ไม่พอใจ ท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของทศันคติ  

3. ดา้นพฤติกรรม คือ แนวโนม้หรือความพร้อมท่ีบุคคลจะปฎิบติัต่อท่ีหมายของทศันคติ 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

อุเทน เพชรวารี 2550: ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงทศันคติของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ประเภท เคร่ืองมือคน้หา อีเมล ์และ ริชมีเดีย ศึกษาความ
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แตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน กบัทศันคติต่อโฆษณา

ออนไลน ์รวมทั้งศึกษาถึงพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนตของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยเพศชายและเพศหญิงในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัส่วนใหญ่มีอายุ  26 

- 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,001 บาท พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนต ส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เนต  4  ปีข้ึนไป ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เนต 20 ชัว่โมงข้ึนไปต่อสปัดาห์ และ

ช่วงเวลาในการใชอิ้นเตอร์เนตอยูใ่นช่วงเวลา 20.01 –24.00 (หวัคํ่าถึงดึก) สถานท่ีใชอิ้นเทอร์เนตไดแ้ก่ท่ีทาํงานและ

สถานท่ีใกลเ้คียง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงบวกต่อภาพรวมของโฆษณาออนไลน์ประเภทเคร่ืองมือคน้หา 

อีเมล ์และ ริชมีเดีย และผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติต่อโฆษณาออนไลนไ์ม่

แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุสถานภาพสมรสและระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัในทศันคติ

ท่ีมีต่อโฆษณาออนไลนแ์ต่ละประเภท 

 

3. วธีิการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานคร การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างใช้

ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) อยู่ท่ี 95 เปอร์เซ็น 

และมีความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี 0.05 เปอร์เซ็น กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี

คือ 400 คน  

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชก้ารเกบ็ขอ้มูล คือแบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้

ใส่ขอ้มูลระดบัความเห็นดว้ย โดยใช้ทศันคติมาเป็นส่วนในการออกแบบแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยแบบสอบถามจะถามลกัษณะพ้ืนฐาน

เก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เนต ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะมีคาํถามทั้งหมด 4 ขอ้ คือ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา และอาชีพ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการใช้งานอินเตอร์เนต ซ่ึงจะมี

ทั้งหมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านใชอิ้นเตอร์เนตในกิจกรรมใด, ท่านใชอิ้นเตอร์เนตท่ีไหน, ท่านใชอิ้นเตอร์เนตผา่นอุปกรณ์

ใด และใน 1 วนั ท่านใชอิ้นเทอร์เนตนานเท่าไหร่ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นทศันคติท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนน้ีมีคาํถาม

ทั้งหมด 3 ดา้น จาํนวน 45 ขอ้ ไดแ้ก่ 1.) ดา้นความเขา้ใจ 15 ขอ้  2.) ดา้นความรู้สึก 15 ขอ้ 3.) ดา้นพฤติกรรม 15 ขอ้ 

โดยในแต่ละขอ้คาํถาม ใชม้าตราวดั Likert Scale ซ่ึงมีตวัเลือกทั้งหมด 5 ตวัเลือก ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่

เห็นดว้ย, เฉย ๆ, เห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ในการเก็บขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ซ่ึง

เป็นการสุ่มจบัฉลากผูใ้ช้บริการอินเตอร์เนตในกรุงเทพมหานครจาํนวน 8 เขตการปกครองจากทั้งหมด 50 เขต  

ไดแ้ก่ 1.) เขตวฒันา 2.) เขตคลองสามวา  3.) เขตธนบุรี 4.) เขตประเวศ 5.) เขตสัมพนัธวงศ ์6.) เขตพระโขนง 7.) 

เขตหนองแขม 8.) เขตบางขุนเทียน  ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด มาทาํการบนัทึกผล และวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ไดแ้ก่วิธี Hierarchical และ K-Means 

Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธี One Way ANOVA ท่ีระดบันยัสาํคญั .05   

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 214 ราย เป็นเพศชาย จาํนวน 186 ราย มีอายุ 

23-30 ปี จาํนวน 112 ราย ระดบัการศึกษาปริญาตรี จาํนวน 211 รายมีอาชีพพนกังาน, ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 157 ราย 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เนตในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จาํนวน 231 ราย ใชง้านอินเทอร์

เนตในสถานท่ีสาธารณะ จาํนวน 132 ราย ใชอิ้นเทอร์เนตผา่นอุปกรณ์ผา่นสมาร์ตโฟน จาํนวน 286  ราย และใชอิ้น

เทอร์เนต 5 ชัว่โมง – นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 176 ราย 

ผลการศึกษาทศันคติเก่ียวกบัส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เนต พบวา่ทศันคติดา้นความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม

เขา้ใจว่า  การโฆษณาผา่นทางอินเทอร์เนตสามารถช่วยท่านหาขอ้มูลสินคา้ไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.093 ทศันคติ

ดา้นความรู้สึก พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม รู้สึกวา่ การโฆษณาทางอินเทอร์เนตเป็นส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจมากอีกส่ือ

หน่ึง มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.025 ทศันคติดา้นพฤติกรรม พบวา่ผูต้อบแบบสอบมีพฤติกรรมการคลิกดูโฆษณาท่ีอยู่ใน 

Facebook มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.768 

ผลการวิเคราห์ขอ้มูล พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดคือ 

กลุ่มท่ี 3 มีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 207 รายคิดเป็นร้อยละ 51.75 อนัดบัท่ีสองรองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.75 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 82 

ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีคลิกโฆษณาทางอินเทอร์เนตเพราะตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือพนกังาน, ลูกจา้งเอกชน วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือใช้

ในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์สถานท่ีท่ีใชส่้วนมากคือ บา้น และใชอิ้นเทอร์เนตผา่นสมาร์ตโฟน  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเช่ือวา่แบรนดท่ี์มีการโฆษณาทางอินเทอร์เนตไม่น่าเช่ือถือ แต่เช่ือวา่การโฆษณาผา่นทางอินเทอร์

เนตสามารถช่วยท่านหาขอ้มูลสินคา้ได ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพ

ส่วนใหญ่คือพนกังาน, ลูกจา้งเอกชน วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือใชใ้นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์สถานท่ี

ท่ีใชส่้วมนมากคือ บา้นและใชอิ้นเทอร์เนตผา่นสมาร์ตโฟน 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มน้ีให้ความสําคญัในเร่ือง การโฆษณาทางอินเทอร์เนตทาํให้จดจาํสินคา้ไดม้ากข้ึน และเช่ือถือ

โฆษณาท่ีเพ่ือน ๆ ส่งต่อ ๆ กนัใน Facebook กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
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ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือพนกังาน, ลูกจา้งเอกชน วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เนตเพ่ือใชใ้นเครือข่ายสังคม

ออนไลน ์สถานท่ีท่ีใชส่้วมนมากคือสถานท่ีสาธารณะและใชอิ้นเทอร์เนตผา่นสมาร์ตโฟน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ในการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการอินเทอร์เนตในเขตกรุงเทพมหานครโดยปัจจัยด้านทัศนคติสามารถแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตออกเป็น 3 กลุ่ม  

กลุ่มท่ี 1ใหช่ื้อว่า “ไม่ชอบไม่สนใจ”   โดยกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีทศันคติเห็นดว้ย

กบัองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก มากท่ีสุด รองลงมาคือองค์ประกอบดา้นความเขา้ใจ สุดทา้ยคือองคป์ระกอบดา้น

พฤติกรรม โดยผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตกลุ่มน้ี มกักดปิดโฆษณาทางอินเทอร์เนตอยู่เสมอ แต่ยงัเช่ือว่า โฆษณาทาง

อินเทอร์เนตสามารถช่วยหาขอ้มูลสินคา้ได ้ทาํให้พวกเคา้รู้สึกเฉย ๆ กบัโฆษณาทางอินเทอร์เนตถึงแมว้่าสีของ

โฆษณาอาจช่วยดึงดูดใหเ้คา้หนัมาสนใจบา้ง แต่กรู้็สึกรําคาญเสมอท่ีเห็นโฆษณาระหวา่งการใชง้าน  

กลุ่มท่ี 2 ใหช่ื้อว่า “เกาะกระแส”   โดยมีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีทศันคติเห็นดว้ยกบั

องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก มากท่ีสุด รองลงมาคือองคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจ และสุดทา้ยคือองคป์ระกอบดา้น

พฤติกรรม โดยผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตกลุ่มน้ี เช่ือวา่โฆษณาทางอินเทอร์เนตสามารถช่วยคน้หาขอ้มูลของสินคา้ได ้

เช่ือว่าโฆษณาทางอินเทอร์เนตสามารถขายของไดม้ากข้ึน การโฆษณาทางอินเทอร์เนตทาํใหจ้ดจาํสินคา้ไดม้ากข้ึน 

เลือกสินคา้ไดง่้ายข้ึน คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเปิดรับส่ือทางอินเทอร์เนตและเห็นความสาํคญัของอินเทอร์เนต 

กลุ่มท่ี 3ใหช่ื้อวา่ “รักอิสระและชอบส่ิงแปลกใหม่”   โดย มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8 มี

ทศันคติเห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจ มากท่ีสุด รองลงมาคือองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และสุดทา้ยคือ

องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม โดยผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เนตกลุ่มน้ีเช่ือว่าโฆษณาทางอินเทอร์เนตทาํใหส้ามารถจดจาํ

สินคา้ไดม้ากข้ึน เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้รอบตวัมากเพราะเขา้ Facebook และเวปไซตก์ารท่องเท่ียว เปิดการรับข่าวสาร

ท่ีแปลกใหม่ จะสนใจเฉพาะในส่ิงท่ีตนเองสนใจ หากไม่สนใจส่ิง ๆ นั้นก็จะเป็นความรําคาญสาํหรับผูใ้ชอิ้นเทอร์

เนตกลุ่มน้ี  
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกล้องดจิติอลประเภท Compact Mirrorless และ 

DSLR ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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                Chanikan Senawongse and Lalita Chanwongpaisarn 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท Compact Mirrorless และ 

DSLR ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท 

Compact Mirrorless และ DSLR ทาํการศึกษาประชากรทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูมี้รายไดแ้ละเคยซ้ือ

กลอ้งดิจิตอลประเภท Compact หรือ Mirrorless หรือ DSLR จาํนวน 100 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการรวบรวมขอ้มูล และนาํไปวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 26 – 30ปีมี สถานภาพโสดจบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 25,001 – 35,000 บาท พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้

กลอ้งถ่ายภาพตํ่ากว่า 1 ปี กลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้ของกลอ้ง Compact มากท่ีสุดประเภทของกลอ้งดิจิตอลท่ีซ้ือคร้ัง

สุดทา้ยของกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ Mirrorless ยี่หอ้ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ Canon ราคากลอ้งดิจิตอลท่ีกลุ่มตวัอย่าง

มีความเต็มใจช้ือมากท่ีสุดอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท มีวตัถุประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดิติตอล

เพ่ือบนัทึกภาพประทบัใจ พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลมากท่ีสุดคือตวัเองแหล่งขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบักลอ้งดิจิตอลท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บมากท่ีสุดก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลพบว่าส่วนใหญ่

ไดรั้บขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต ความถ่ีในการใชก้ลอ้งดิจิตอลโดยเฉล่ียส่วนมากอยู่ท่ีมากกวา่ 1 เดือนต่อคร้ังส่วน

ใหญ่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือกลอ้งดิจิตอลผา่นร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกวิธีการชาํระ

เงินโดยใชบ้ตัรเครดิตคุณสมบติัของกลอ้งท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชพิ้จารณาในการเลือกซ้ือกลอ้งมากท่ีสุดคือ ความละเอียด

ภาพ และการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ การลดราคา 

ผลการทดสอบสมมติฐานกลอ้งดิจิตอลประเภท Compact พบวา่ เพศ ประสบการณ์ในการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ 

การเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Compact Mirrorless DSLR อยู่แลว้ ปัจจยัทางดา้นสงัคมและปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท Compact  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานของกลอ้งประเภท Mirrorless 

พบวา่ประสบการณ์ในการใชก้ลอ้งถ่ายภาพการเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Mirrorless อยูแ่ลว้  ปัจจยัทางดา้นสังคม
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และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท Mirrorless ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน

ของกลอ้งประเภท DSLR พบวา่ การเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Mirrorless DSLR อยูแ่ลว้มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท DSLR 

Factors affecting behavior on purchasing digital camera Compact Mirrorless and DSLR of consumer in 

Bangkok. The result indicated that the majority of the samples were male, age 26-30, single, educated bachelor’s 

degree, salary 25,001-35,000 baht, the most of samples have photography experience 1 year, they own their 

compact camera, the most brand purchased Canon, the majority of samples is willing to pay at 10,001-20,000 baht, 

the purpose is collect a good memories, the most of samples are decide to buy a digital camera by themselves, an 

internet is using to search a camera’s information, they usually use a camera over month per time, they buy camera 

from agency, cash payment, resolution and price discount are affected to decide to buy a camera. 

The hypothesis testing result showed that sex, photography experience, to own the Compact Mirrorless 

DSLR camera, social factors and psychological factors affected to decide to buy a Compact camera. Photography 

experience, to own the Mirrorless camera, social factors and psychological factors affected to decide to buy a 

Mirrorless camera. To own the Mirrorless DSLR camera affected to decide to buy a DSLR camera.  
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บทนํา 

      กล้องดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ กล้อง DSLR (Digital Single-Lens Reflex), กล้อง 

Compact และ กลอ้ง Mirrorlessทั้งน้ีกลอ้ง Mirrorless เป็นกลอ้งนวตักรรมใหม่เพ่ิงเขา้สู่ตลาดเม่ือปี พ.ศ.2551 ค่าย

แรกท่ีนาํมาขายคือ Panasonic รุ่น Panasonic Lumix G1 และในปีถดัมา ค่าย Olympus กไ็ดป้ล่อย Olympus EP1 เป็น

กลอ้ง Mirrorless ตวัแรกเขา้สู่ตลาด ทาํให้เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน ในปัจจุบนัเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือสังคม

ออนไลน์ คนนิยมแชร์ประสบการณ์เร่ืองราวชีวิตของตวัเองผ่านส่ือต่างๆตามเวปไซต ์เช่น pantip, facebook, line, 

twitter เป็นตน้ กลอ้งจึงเป็นท่ีสนใจของกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มคนทาํงาน เน่ืองจากกลอ้งสามารถบนัทึกภาพไดมี้ความ

สวยงามและมีคุณภาพมากว่ากลอ้งมือถือ อีกทั้งกลอ้งดิจิตอลในปัจจุบนัไดพ้ฒันาใหมี้ระบบ wifi ซ่ึงสามารถส่ง

ภาพเขา้มือถือ ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถแชร์ภาพจากกลอ้งไดท้นัที 

ในปี พ.ศ.2554 กลอ้ง Compact มีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดอยูท่ี่ 65% รองลงมาเป็นกลอ้ง DSLR ท่ี 30% 

และ กลอ้ง Mirror มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 5% ตามลาํดบั ภายหลงัในปี พ.ศ.2558 ผ่านมา 4 ปี เป็นท่ีน่าสนใจว่า 

สัดส่วนตําแหน่งของสินค้าเปล่ียนไปอย่างมาก โดยกล้องท่ีมีสัดส่วนการตลาดมากท่ีสุดคือกล้องประเภท 

Mirrorless มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 70% รองลงมาเป็นกล้อง Compact 25% และ กล้อง DSLR มีส่วนแบ่ง

mailto:Chanikan.se@gmail.com
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การตลาดท่ี 5% ตามลาํดบั จากขอ้มูลของสัดส่วนในตลาดกลอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 4 ปี จากกลอ้ง 

Compact ซ่ึงในอดีตมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด กลบัถูกกลอ้ง Mirrorless แซงข้ึนเป็นอนัดบัหน่ึง และมีส่วนแบ่ง

การตลาดสูงถึง 70% อีกทั้ งกลอ้ง DSLR ซ่ึงเป็นกลอ้งระดับสูงกลบัมีความนิยมน้อยลงไปมากเหลือส่วนแบ่ง

การตลาดในปัจจุบนัเพียง 5% จึงเป็นความสาํคญัท่ีทาํใหผู้วิ้จยัตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กลอ้งดิจิตอลประเภท Compact Mirrorless และ DSLR 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

นพพร อนุกูล (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลในกรุงเทพมหานคร โดยทาํการเกบ็แบบสอบถามจากผูท่ี้เคยซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล และ

ไดม้าใชบ้ริการแลบ็สีดิจิตอลในบริเวณหนา้ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว จาํนวน 391 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี หรือตํ่ากว่า สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน

บริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001-30,000 บาท นิยมใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลระดับโปรซูเมอร์ ตราสินค้าโซน่ี 

วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือบนัทึกภาพความประทบัใจ มีการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดว้ยตนเอง โดยไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกบักลอ้งดิจิตอลจากอินเตอร์เนต และเพ่ิงซ้ือกลอ้งถ่ายถาพดิจิตอลมาไดไ้ม่เกิน 1 ปี ซ่ึงสถานท่ีซ้ือคือร้าน

จาํหน่ายกลอ้งถ่ายภาพทัว่ไป โดยราคากลอ้งอยูร่ะหวา่ง 15,000-20,000 บาท ซ่ึงจะชาํระเงินโดยใชบ้ตัรเครดิต 

รุ่งโรจน์ อุษณกรกุล (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้ง

ดิจิตอลในกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาดว้ยวิธีการสํารวจ (Survey Method) จาํนวน 400 คน ผลการศึกษา

พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีงานทาํในกรุงเทพมหานคร และซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท

คอนซูมเมอร์ราคา 10,000-20,000 บาท อุปกรณ์เสริมไม่เกิน 5,000 บาท ชาํระดว้ยเงินสด ซ้ือเพ่ือใชใ้นงานอดิเรก 

โดยหาขอ้มูลจากอินเตอร์เนตก่อนตดัสินใจซ้ือ เม่ือซ้ือแลว้ส่วนมากมีความไม่แน่ใจว่าคราวต่อไปจะเลือกซ้ือกลอ้ง

ประเภทใดและยงัไม่คิดท่ีจะซ้ืออีกภายในหน่ึงปี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์น

เร่ืองความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตและปัจจยัท่ีดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ธัญยธรณ์ ธนศรีประเสริฐ (2551)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอล 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)จาํนวน 400 คน ผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนประมาณ 15,001-30,000 บาท เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานภาพ สมรส โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภทคอมแพค ยี่ห้อโซน่ี ราคาประประมาณ 10,000-20,000 บาท มีการวาง

แผนการซ้ือกลอ้งท่ี 1-2 สัปดาห์ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือคือตนเอง สถานท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ตวัแทน

จาํหน่ายในจงัหวดัสิงห์บุรี ชาํระเงินโดยวิธีการใชบ้ติัเครดิตและแบบสินเช่ือผอ่นชาํระ เหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือใช้
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ในโอกาสพิเศษต่างๆ ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจลูกคา้มากท่ีสุดคือ การใหส่้วนลดและการใหข้องแถม ผลจากการศึกษา

ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอลคือ ค่านิยมส่วนบุคคลทางสงัคม  

ทนงค์ โรจนศกัด์ิ (2552)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลอ้งดิจิตอลคอมแพคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้มีแนวโนม้จะซ้ือกลอ้งดิจิตอลคอมแพคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี และจบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานของบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่

จะมีกลอ้งดิจิตอลท่ีใชใ้นปัจจุบนัจาํนวน 1 เคร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลคอมแพคพบว่าส่วนใหญ่

จะเลือกไปซ้ือท่ี ไอที ซิต้ี โดยมีงบประมาณในการซ้ือกลอ้งอยู่ท่ี 6,001-9,000 บาท ความละเอียดของกลอ้งท่ีเลือก

อยูท่ี่ 7.1-9.0 ลา้นพิกเซลและการตดัสินใจในการเลือกกลอ้งจะเป็นตวัเองปัญหาท่ีกงัวลวา่จะเกิดข้ึนภายหลงัการซ้ือ

กลอ้งดิจิตอลคือ ความแข็งแรงทนทานของกลอ้งดิจิตอล และบริการหลงัการขาย การวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคติ

เก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลคอมแพคคือ คุณสมบติัของกลอ้งในทุกๆดา้น 

ดิษพงษ ์บุญยุติธรรม (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองคุณสมบติัของผูน้าํทางความคิดท่ีส่งผลต่อการซ้ือกลอ้ง

ดิจิตอลเอสแอลอาร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการสาํรวจดว้ยการออกแบบสอบถามโดยการกรอก

แบบสอบถามดว้ยตนเองจาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบกวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายรุะหวา่ง 20-40 

ปีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-

30,000 บาทตราสินคา้ส่วนมากท่ีซ้ือคือแคนนอนมีความละเอียดของเซ็นเซอร์รับภาพ 8-12 ลา้นพิกเซลมีราคา 

20,000-30,000 บาทชาํระทั้งหมดเป็นเงินสด ซ้ือเม่ือมีความตอ้งการใชง้านขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก่อนการซ้ือ

คือจากการแนะนาํของผูอ่ื้นกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัอิทธิพลต่อคุณสมบติัของผูน้าํทางความคิดในดา้นความรู้และ

ความสนใจและดา้นความสนใจในส่ือต่างๆในระดบัมากดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลพบว่าปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํทาง

ความคิดดา้นความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปและการเผยแพร่ขอ้มูลมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

 

วธีิการศึกษา 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

เป็นผูมี้รายได ้จาํนวน 100 คน ใชวิ้ธีกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งโดยใชต้าราง Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมนั 90% จาํแนก

ตามระดบัความคลาดเคล่ือน 0.1 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสท่ี2, 2558) 

 

n = 5,296,086

1+5,296,086(0.1)^2

= 99.998

≈ 100 คน
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท Compact Mirrorless และ DSLR โดยดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม

ปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน

โดยเฉล่ีย 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้ง

ดิจิตอลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์กลอ้งดิจิตอล คุณลกัษณะกลอ้งดิจิตอล คุณภาพของกลอ้ง

ดิจิตอล ราคา สถานท่ีซ้ือ และการส่งเสริมการขาย 

3.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใชส้ถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Statistics) โดยนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 

 การหาค่าความถ่ีและร้อยละ (Frequency) ใชส้าํหรับวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูลทางประชากรศาสตร์และ

ขอ้มูลทัว่ไป รวมถึงขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล โดยใชสู้ตรคาํนวณดงัน้ี (วิเชียร, 2541:64) 

 

ร้อยละของรายการ = ความถ่ีของรายการ x 100 

                  ความถ่ีรวม 

การหาค่าเฉล่ียหรือค่าตวักลางเลขคณิต (Average or Arithmetic Mean: x ) เป็นค่าท่ีคาํนวณไดจ้ากการหา

ผลรวมของค่าขอ้มูลทุกจาํนวนท่ีเก็บรวบรวมมาไดแ้ละหารดว้ยจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด ใชส้ําหรับวิเคราะห์ระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล โดยใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) (กลัยา, 

2540:40) โดยกาํหนดมาตรเป็น 5 ระดบัความสาํคญัแสดงไดด้งัน้ีวิธีการใหค้ะแนนความสาํคญั 
 

5 หมายความวา่ มากท่ีสุด 

4 หมายความวา่ มาก 

3 หมายความวา่ ปานกลาง 

2 หมายความวา่ นอ้ย 

1 หมายความวา่ นอ้ยท่ีสุด 
 

เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของแต่ละปัจจยัแลว้การวิเคราะห์จะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหา

ค่าเฉล่ียสาํหรับการเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายไดก้าํหนดเป็นช่วงคะแนนเร่ิมตั้งแต่1.00 ถึง 5.00โดยแบ่งช่วง

คะแนนสาํหรับแต่ระดบัไวเ้ท่าๆกนัโดยมีการกาํหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น แสดงได ้ดงัน้ี 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

           จาํนวนชั้น 

         = 5 – 1 

         = 5 

         = 0.80 
 

ระดบัค่าเฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการแบ่งระดบัขา้งตน้ มีดงัน้ี  

ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 – 5.00 แสดงระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  

ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 – 4.20 แสดงระดบัความสาํคญัมาก  

ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 – 3.40 แสดงระดบัความสาํคญัปานกลาง  

ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 – 2.60 แสดงระดบัความสาํคญันอ้ย  

ค่าคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 1.80 แสดงระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 

แลว้ทาํการหาค่าเฉล่ียเลยคณิต โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

x =  ∑xi 

         n 

  โดย  x =  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมด 

    xi = ค่าของขอ้มูลตวัท่ี i 

     i = ขอ้มูลตวัท่ี 1,2,3,…,n 

     n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นเคร่ืองช้ีแสดงให้ทราบว่า ข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์นั้น

แตกต่างไปจากค่าเฉล่ียมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือวดัการกระจายตวัของคะแนนจากแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง โดยใชสู้ตร

ดงัน้ี (สุปัญญา, 2543: 167) 

S.D. =  

 

โดย S.D. = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   fi = ความถ่ีของขอ้มูลชุดท่ี i 

   xi = ค่าของขอ้มูลชุดท่ี i 

   i = ขอ้มูลชุดท่ี 1,2,3,…,n 

   x = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมด 

   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Independent t-test ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 95 ใชสู้ตรดงัน้ี (ชูศรี, 2541: 178) 

 
   โดย      t        = ค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t – distribution 

X1, X2         = ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามลาํดบั 

S2
1 , S

2
2         = ความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และ 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 ตามลาํดบั 

n1 ,  n2         = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามลาํดบั 

  โดยมีค่าความอิสระ (Degree of freedom: DF) คือ 
 

                               

ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มตามตวัแปรอายุอาชีพและ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) และการเปรียบเทียบ

เชิงซอ้นดว้ยวิธี Least-Significant Different (LSD) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของกลุ่มประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป

โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%( α= 0.05) สูตร F – test (กลัยา, 2544: 9-10) 

 

S2
1 และ S2

2 = ค่าประมาณความแปรปรวนท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 และ 2 ตามลาํดบั 

F – test  = S2
1 / σ2

1 

   S2
1 / σ2

1 

หมายเหตุ df = n – 1 
 

การยอมรับสมมติฐานจากค่า Sig. ดงัน้ี ถา้ค่า F – test ท่ีคาํนวณไดมี้ค่านอ้ยกว่า F – test ท่ีไดจ้ากการเปิด

ตาราง หรือค่า Significant ท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 : μ1 = μ2 หรือใหค้วามสําคญักบัปัจจยัใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ในทางกลบักนั 

ถา้ค่า F – test ท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกว่า F – test ท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง หรือค่า Significant ท่ีไดมี้ค่านอ้ยกว่า 0.05 
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แสดงว่าปฏิเสธ H0 : μ1 = μ2 หรือใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจาํนวน 57 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ57 และเพศหญิงจาํนวน 43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ43 อายรุะหวา่ง 26 – 30ปีมีจาํนวนมากท่ีสุดจาํนวน39

คนหรือร้อยละ 39 สถานภาพโสดมีจาํนวนมากท่ีสุดจาํนวน87คนหรือร้อยละ87 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจาํนวน 71 คน หรือร้อยละ71 มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 38 คน หรือร้อยละ38 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชก้ลอ้งถ่ายภาพตํ่ากวา่ 1 ปี จาํนวน 37 คน หรือร้อยยละ37 กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเจา้ของกลอ้ง compact มากท่ีสุด จาํนวน 65คน หรือร้อยละ65 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอลของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ประเภทของกลอ้งดิจิตอลท่ีซ้ือคร้ัง

สุดทา้ยของกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ Mirrorless จาํนวน 41 คน หรือร้อยละ41 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือกลอ้ง

ดิจิตอลยี่หอ้ canon จาํนวน 28 คน หรือร้อยละ28 ราคากลอ้งดิจิตอลท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเต็มใจช้ือมากท่ีสุดอยู่ท่ี 

10,001 – 20,001 บาท จาํนวน 41 คน หรือร้อยละ41 วตัถุประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดิติตอลเพ่ือ

บนัทึกภาพประทบัใจ จาํนวน 62 คน หรือร้อยละ62 พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลมาก

ท่ีสุดคือตวัเอง จาํนวน 75 คน หรือร้อยละ75 แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักลอ้งดิจิตอลท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บมาก

ท่ีสุดก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลพบว่าส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต จาํนวน 71 คน หรือ

ร้อยละ71 ความถ่ีในการใชก้ลอ้งดิจิตอลโดยเฉล่ียส่วนมากอยู่ท่ีมากกว่า 1 เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 22 คน หรือร้อยละ

22 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างซ้ือกลอ้งดิจิตอลผ่านร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล จาํนวน 73 คน หรือร้อยละ73 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกวิธีการชําระเงินโดยใช้บัตรเครดิตมากท่ีสุดจาํนวน 54 คน หรือร้อยละ54 พบว่า

คุณสมบติัของกลอ้งท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชพิ้จารณาในการเลือกซ้ือกลอ้งมากท่ีสุดคือ ความละเอียดภาพ (หน่วย:พิกเซล)  

และพบวา่การส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ การลดราคา 

 จากสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์สมมติฐานของกลอ้งประเภท compact พบว่า เพศมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลCompact ประสบการณ์ในการใชก้ลอ้งถ่ายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล

Compact การมีความเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Compact อยูแ่ลว้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลCompact 

การมีความเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Mirrorless อยู่แลว้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลCompact และ 

การมีความเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล DSLR อยู่แลว้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลCompact ปัจจัย

ทางดา้นวฒันธรรมไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภทCompact ปัจจยัทางดา้นสงัคมมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภทCompact และ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้ง

ดิจิตอลประเภทCompact ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานของกลอ้งประเภท Mirrorless พบวา่ ประสบการณ์ในการใชก้ลอ้งถ่ายภาพมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล Mirrorless การมีความเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Mirrorless อยู่แลว้มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล Mirrorless ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้ง

ดิจิตอลประเภท Mirrorless ปัจจยัทางดา้นสังคมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท Mirrorless และ 

ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท Mirrorless ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานของกลอ้งประเภท DSLR พบวา่ การมีความเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล Mirrorless 

อยู่แลว้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล การมีความเป็นเจา้ของกลอ้งดิจิตอล DSLR อยู่แลว้มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอล DSLR ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท 

DSLR ปัจจยัทางดา้นสังคมไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท DSLR และ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลประเภท DSLR ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบริการกบัความต้องการรูปแบบการสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่มีผลต่อความจงรักภกัดขีองกลุ่มลูกค้าเซเรเนด 

A Study of the Satisfaction in Service Marketing and the Desire in Customer 

Relationship Management that Affect Serenade Customer Loyalty 

วุฒิชัย รัตนเมธาโกศล1 และ สิริพนัธ์ วงศ์อนิทวงั2 

Wutthichai Ruttanametakosol and Siriphan Wongintavung  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการกบัความตอ้งการรูปแบบ

การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของกลุ่มลูกคา้เซเรเนดท่ีใชบ้ริการใน AIS Flagship Store สาขา

เอม็ควอเทียร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือลูกคา้ Serenade Gold และ Serenade Platinum ท่ีใชบ้ริการใน AIS Flagship Store 

สาขาเอม็ควอเทียร์ จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและใชก้ารวิเคราะห์ทาง

สถิติดว้ยวิธีหาความสัมพนัธ์ (Association analysis) การศึกษาพบว่าความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการ และความตอ้งการรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่  การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการให้

ความรู้ การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยการใหร้างวลั การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสัญญา การสร้างความสัมพนัธ์

ดว้ยคุณค่า จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจ , ความต้องการ , ส่วนประสมการตลาดบริการ , การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, ความ

จงรักภักดี 

Abstract 

The objective of this research was to study the  sa t i s fa c t i on  i n  service marketing a nd  the desire in customer 

relationship management that affect serenade customer’s loyalty at AIS Flagship store Emquartier branch. The 

studied group was 200 AIS customers, including Serenade Gold and Serenade Platinum at AIS Flagship Store 

Emquatier branch. Questionnaire was used as a tool and the data was analysed using Association Analysis.The 

results showed that the satisfaction on service marketing affected the loyalty of customers evidence The research 

also found out the ways to create the Customer relationship management that affected customer loyalty by 

Providing information, Awarding for customer, Offering conditions,Value adding.    

Keywords: Satisfaction, Desire, Service Marketing, Customer relationship management, Loyalty  
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัการแข่งขนัเพ่ือกา้วข้ึนมาเป็นผูน้าํทางดา้นธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคมนั้นเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย

และเป็นเร่ืองยากโดยเฉพาะเม่ือพฤติกรรมของลูกคา้เปล่ียนไปทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจจึงมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง

มากยิ่งข้ึนและมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการบริการตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะดึงดูดลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการของ

เครือข่ายตนเอง และดว้ยการคาดการณ์การใชจ่้ายทางดา้นการบริการโทรคมนาคมในปี 2558 นั้นจะเติบโตไดอ้ยา่ง

แข็งแกร่งท่ี ระดบั 13.4% ซ่ึงสัมพนัธ์กบัจาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ปี 2558 ท่ีมีสูงถึง 93 ลา้นหมายเลข 

โดยผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ๆของไทยมีอยู ่3 ผูใ้หบ้ริการ คือ เอไอเอส มีส่วนแบ่งการตลาดอนัดบั 1 คือ  52%  ดีแทค มี

ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2  คือ 29%   ทรูมูฟ มีส่วนแบ่งการตลาดอนัดบั 3 คือ 18% ดงันั้นในปี 2558 น้ีนอกจาก

จะมีการแข่งขันด้านสินค้าและบริการแล้วการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relationship 

Management)จะถูกนาํมาเป็นกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมลูกคา้ใหม่และรักษาลูกคา้เก่าอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีจะสร้างรายไดใ้นระยะ

ยาวใหอ้งคก์รโดยนาํรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มาเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาลูกคา้โดยสามารถ

สรุปไดอ้ยา่งชดัเจน 2 วิธี 

        1.การแบ่งลูกคา้ท่ีมีคุณค่าต่อบริษทัโดยแยกตามยอดค่าใชบ้ริการและระยะเวลาท่ีอยู่ในเครือข่ายเพ่ือ โดยผู ้

ให้บริการแต่ละเครือข่ายได้มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า ดังน้ี เอไอเอส แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ Serenade 

Emerald,Serenade Gold ,Serenade Platinum ดีแทค แบ่งก ลุ่มลูกค้า ท่ี มี คุณค่า อ อ กเ ป็ น 3 ก ลุ่ม  คือ  DTAC 

Reward,DTAC Reward Xtra,Blue Member ทรู แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีคุณค่าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Red Card,Black Card 

       2.รูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มดว้ยการมอบสิทธิ

พิเศษต่างๆให้กบัลูกคา้เดิมท่ีใช้งานในเครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายไดจ้ดัโครงการดงัน้ี เอไอเอส AIS Live 360  

ดีแทค Blue Member ทรู True YOU  

        จากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนน้ีเอง ส่งผลต่ออตัราการยกเลิกหมายเลขของเอไอเอสปี 2558 สูงข้ึนโดยใน ไตร

มาส 1  มีอตัรา  5.5%  และ ไตรมาส 2 ของปี 2558 มีอตัรา 4.1%   

ตารางท่ี 1   % Churn Rate ของลูกคา้ AIS  

Churn 

rate 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 1Q/15 2Q/15 

Postpaid 1.4% 1.5% 1.7% 1.2% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 

Prepaid 3.2% 3.8% 2.6% 3.0% 2.9% 3.9% 3.5% 3.8% 6.0% 4.4% 

Blended 3.1% 3.6% 2.5% 2.8% 2.7% 3.7% 3.3% 3.6% 5.5% 4.1% 

ท่ีมา website : http://investor.ais.co.th/th/index.html 

     โดยเอไอเอสมีการเดินหน้าในการวางกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ืองโดยไดมี้การ

กาํหนดหน่วยงานดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ออกมาโดยเฉพาะและมีกลยุทธ์ท่ีเจาะแบบตลาดรวมและ

http://investor.ais.co.th/th/index.html
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ตลาดย่อย (Niche) จึงมีการปรับเปล่ียนการบริการรูปแบบใหม่ของสํานักงานบริการเอไอเอส มาเปิดสํานักงาน

บริการลูกคา้ในศูนยก์ารคา้ปลีกและบริการสมยัใหม่ ( Modern Trade) ซ่ึงเป็นศูนยก์ารคา้ระดบัไฮเอนท์ (Hi-end) 

โดยการยกระดบั เป็น AIS Flagship Store เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ใหม่มีความทนัสมยั มีระดบั และนาํเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัมาใชใ้นการบริการ ผูวิ้จยัจึงเห็นความสําคญัของการนาํรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มาใชใ้น

การดูแลลูกคา้ Serenade เพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อองค์กรซ่ึงจะสร้างรายไดใ้ห้กบัองคก์รและยงัรวมถึงการ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั1ไวอ้ย่างมัน่คง ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการกบัปัจจยัดา้นความตอ้งการรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

เพ่ือท่ีจะนาํผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปเป็นแนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ลูกคา้เซเรเนด ของ  AIS Flagship Store  

สาขาเอม็ควอเทียร์ เพ่ือทาํใหเ้กิดความแขง็แกร่งของตราสินคา้(Brand Strength) เอไอเอส 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ 

 

     คอตเลอร์ (Kotler, 2000  เสาวลกัษณ์ สาระกูล,:14) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่าเป็น

กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

     Hakserver (2000,อา้งในปริษนา มาสารี.2554)ส่วนประสมทางการตลาดบริการความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ดา้นโฆษณา  ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ทาํงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎรูีปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

 

     เฟรดเดอริค นิวเวล(1999, อา้งในปฐมพงษ ์บาํเริบ.2550) ไดใ้หค้วามหมาย CRM ไวว้่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง

ทศันคติหรือความชอบต่อพนกังานและองคก์ร โดยเนน้ว่าองคก์รควรตอ้งคน้หาใหไ้ดว้่าลูกคา้สนใจส่ิงใดหรือให้

คุณค่าอยูก่บัส่ิงใดและส่ิงท่ีองคก์รตอ้งทาํคือการตอบสนองดว้ย สินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้เห็นวา่มีคุณค่า 

      (ภาณุ ลิมมานนท,์ 2548:176) CRM คือการสร้างคุณค่าของสินคา้และบริการและผสมผสานสิทธิประโยชน์เพ่ือ

สร้างความผกูพนัและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธ์อยา่งย ัง่ยืน 

      (ชลิต ลิมปนะเวช, 2545: 41) ระบบ CRM เป็นการสร้างกระบวนการของกิจกรรมเพ่ือดึงดูดและรักษาลูกคา้ไว ้

เพ่ือสร้างผลกาํไรและรักษาความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยเนน้หลกัการว่า ลูกคา้ทุกคนมีความตอ้งการท่ี

แตกต่าง และลูกคา้แต่ละคนจะใหผ้ลกาํไรกบับริษทัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการใช ้CRM ทาํใหเ้ราพุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มท่ีให้

กาํไรกบับริษทัโดยการสรรหาบริการต่างๆท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎกีารจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

 

     Assael (1995, อา้งในชญานิน บุหลนัพฤกษ.์ 2549) ใหค้วามหมายความภกัดีต่อตราสินคา้วา่เป็นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ท่ีลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้นั้น ยอ่มจะส่งผลใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ของตราสินคา้นั้นซํ้า เน่ืองจากไดรู้้

วา่สินคา้ของตราสินคา้นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการและทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ  

     Geok Theng Lau (1999, อา้งในปฐมพงษ ์บาํเริบ. 2550) นกัการตลาดสนใจแนวคิด ดา้นความจงรักภกัดี เพราะ

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้เป็นตวัดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ และตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชนใ์หบ้ริษทัเพราะ

จะเกิดการซ้ือซํ้าและบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน ดงันั้นการบริหารตราสินคา้จึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อความจงรักภกัดี  

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

     ประชากร  คือ ลูกคา้ในเครือข่ายเอไอเอส  ท่ีใชบ้ริการใน AIS Flagship Store สาขาเอม็ควอเทียร์ จาํนวน 66,960 

คน ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีมี Segment Classic และ Segment Serenade  ดงัน้ี (บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) ,2557) 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูท้าํการวิจยัสนใจศึกษาคือ ลูกคา้ในเครือข่ายเอไอเอส Segment Serenade Gold และ Serenade 

Platinum ท่ีใชบ้ริการใน AIS Flagship Store สาขาเอม็ควอเทียร์ จาํนวน 200 คน ซ่ึงใชวิ้ธีการ ของ Krejcie and 

Morgan (1970) โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํใหก้ารประมาณการค่าสดัส่วนต่างๆ

ของประชากร (Population Proportion) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±6.88% ภายใตร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%  

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูล จากการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ 

(Quota Sampling) จาํนวน 200 คน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 หาขอ้มูลจาํนวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ AIS Flagship Store สาขาเอม็ควอเทียร์  

1.2 จดัโควตา ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ Serenade Gold 92% และ Serenade Platinum 8% 

1.3 การเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เก็บลูกคา้ Serenade 

Gold และ Serenade Platinum ท่ีใชบ้ริการ AIS Flagship Store สาขาเอม็ควอเทียร์  

2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้าการคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวด้งัน้ี หนงัสือทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

1.ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบและดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) จาํนวน 30 ชุด  

2.นาํแบบสอบถามท่ีทาํการแกไ้ขแลว้ออกเกบ็ขอ้มูลจริง  

3.การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสตามท่ีไดก้าํหนดรหัสไวล่้วงหนา้4.การ

รายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) คํ่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

5.การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลโดยขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้ได้

นาํมาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยั

ทางสงัคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) ดว้ยวิธีการ Linear Correlation Coefficient เพ่ือ

ศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

4.1 การศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจสูงสุดในและดา้นดงัน้ี ดา้นบริการ การใหบ้ริการแผนกใหค้าํปรึกษา อธิบายขอ้มูลท่ีสอบถามเขา้ใจ

ง่าย ชดัเจน ดา้นราคา บริการท่ีไดรั้บจากสาขาเอม็ควอเทียร์ คุม้ค่ากบัตน้ทุนค่าเดินทางมาใชบ้ริการ  ดา้นพ้ืนท่ีการ

ให้บริการ การจดัห้องรับรองลูกคา้กลุ่ม Serenade ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาสินคา้ผ่านจอ LED ใน

สาขาเอม็ควอเทียร์ มีความน่าสนใจ ดา้นบุคลากร มีความสุภาพ  มีมารยาทดี  ดา้นกระบวนการทาํงาน การใหบ้ริการ

แผนกใหค้าํปรึกษาใหข้อ้มูลท่ีถามไดอ้ย่างรวดเร็ว การแกไ้ขปัญหามีการกาํหนดเวลาแน่นอน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์เดินทางดว้ยรถไฟฟ้าสะดวก สอดคลอ้งกบั ปริษนา มาสารี.(2554) พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการมีความสําคญัและส่งผลต่อความจงรักภกัดี โดยเรียงลาํดบัจาก ดา้นบุคคลกร มีความรู้สามารถ

ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาได ้ดา้นกระบวนการควรตอ้งมีกระบวนการบริการท่ีรวดเร็ว ดา้นบริการ พนกังานตอ้งมี

มารยาทดี ดา้นราคา  ลูกคา้ให้ความสําคญักบัการเปล่ียนแปลงของค่าบริการ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ลูกคา้ให้

ความสาํคญัในเร่ืองความสวยงามทนัสมยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั มีท่ีจอด

รถเพียงพอ ดา้นส่งเสริมการตลาด การโฆษณาโดยเนน้ภาพลกัษณ์ท่ีดีของผูใ้หบ้ริการ Hakserver (2000,อา้งในปริษ

นา มาสารี.2554)ส่วนประสมทางการตลาดบริการความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ ดา้น

บริการ ดา้นราคา ดา้นพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ดา้นโฆษณา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการทาํงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

นั้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลและเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือและใชบ้ริการได ้

4.2 การศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ

ตอ้งการสูงสุดในแต่ละรูปแบบ ดงัน้ี  การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการให้ความรู้ มีความตอ้งการการอบรมดา้นท่ี
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ตอบสนองต่อความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของลูกคา้ การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยการใหร้างวลั มีความตอ้งการการ

ใหร้างวลัเม่ือชาํระค่าบริการตรงตามเวลาตลอดทั้งปี ดว้ยการรับเชิญในงาน AIS Thank you Party ประจาํปี หรือรับ 

Exclusive Card เพ่ือใช้บริการ Serenade โดยไม่ตอ้งรอคิวทุกสาขาทัว่โลก การสร้างความสัมพนัธ์ด้วยเง่ือนไข

สญัญา มีความตอ้งการใหมี้การแนะนาํเพ่ือนมาซ้ือ Package รายปีครบ 10 หมายเลข สามารถรับสิทธ์ิ Serenade เพ่ิม 

1 ระดบั การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยคุณค่าเพ่ิม มีความตอ้งการการสร้างคุณค่าใหก้บัสงัคมดว้ยการใชบ้ริการครบทุก 

2,000 บาท จะนาํ 10% จากค่าบริการเพ่ือตอบแทนสังคมด้วยการส่งมอบให้มูลนิธิโดยสามารถเลือกมูลนิธิได้   

สอดคลอ้งกบั    มลัลินส์  (1985,อา้งในปฐมพงษ ์บาํเริบ.2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อ

ส่ิงต่างๆหลายๆดา้น เป็นสภาพภายในท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความสาํเร็จในงาน ทั้งดา้น

ปริมาณและดา้นคุณภาพ เกิดจากการท่ีมนุษยมี์แรงผลกัดนับางประการซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึง

เป้าหมายบางอย่าง เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัและเม่ือบรรลุเป้าหมายนั้นแลว้จะทาํให้เกิด

ความพึงพอใจ  

4.3 การศึกษาปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความจงรักภกัต่อตราสินคา้ สูงสุดใน

หวัขอ้ เม่ือตอ้งการปรึกษาการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จะกลบัมาใชบ้ริการท่ี สาขาเอม็ควอเทียร์    สอดคลอ้งกบั 

(ภาณุ ลิมมานนท์, 2548: 19) ความภักดีต่อตราสินค้า เกิดจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการพร้อมคาดหวงั เม่ือได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีๆจะทาํใหลู้กคา้มีความภกัดี และเกิดการซ้ือซํ้าอีกต่อไปเร่ือยๆ   

4.4 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัปัจจยัดา้นความ

ตอ้งการรูปแบบการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของกลุ่มลูกคา้เซเรเนด ท่ีใชบ้ริการ  AIS Flagship 

Store  สาขาเอม็ควอเทียร์ พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบริการ 

ด้านราคา ด้านพ้ืนท่ีการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทาํงาน  ด้าน

สภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความจงรักภกัดี  สอดคลอ้งกบั อมัพล ชูสนุก,ธนิดา ทิมทอง.(2555)  พบวา่ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าตราสินคา้และความภักดี คือ  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีแพ็คเกจท่ีลูกค้า

สามารถเลือกไดต้รงกบัความตอ้งการ ดา้นราคาอตัราค่าแพ็คเกจเหมาะสมตรงความตอ้งการ  ดา้นช่องทางการ

จาํหน่าย Shop มีหลายสาขา เปิดบริการทุกวนั ดา้นส่งเสริมการตลาด แพก็เกจค่าโทรมีใหเ้ลือกหลายประเภท ดา้น

บุคคลกร พนกังานสุภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ ดา้นกระบวนการ มีระบบการให ้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน ถูกตอ้ง 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม Shop สะอาด ตกแต่งสวยงาม สะดวก ดา้นรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ Privileges ต่างๆ เช่น 

ส่วนลดร้านคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ การบอกต่อ ซ้ือซํ้ า   ความตอ้งการรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ ทั้ง 4 

รูปแบบ ได้แก่  การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้ การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้รางวลั การสร้าง

ความสัมพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสัญญา การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยคุณค่า ส่งผลต่อความจงรักภกัดี สอดคลอ้งกบั เตือนใจ 

จนัทร์หนองสรวง.(2554) การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ท่ีจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีของเอไอเอส การสร้างความประทบัใจ

แก่ลูกคา้โดยใหม้ากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้เช่น การใหส่้วนลดจากร้านคา้ต่างๆ หรือโรงหนงั การใหสิ้ทธิพิเศษในวนั

พิเศษ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเกินจากการใหบ้ริการของบริษทัซ่ึงจะเป็นตวัสร้างใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อองค ์ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการศึกษาพบว่า   ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดี ทั้ง 7 ดา้น 

ไดแ้ก่  ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ทาํงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดี ทั้ง 4 

รูปแบบ ไดแ้ก่  การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการให้ความรู้ การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการให้รางวลั การสร้าง

ความสมัพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสญัญา การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยคุณค่า ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของกลุ่มลูกคา้เซเรเนด 

โดยจะส่งผลให้เกิดการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า บอกต่อ และการจดจาํบริการท่ีไดรั้บจาก AIS Flagship Store สาขา

เอม็ควอเทียร์ ได ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 

1.การเพ่ิมระดบัความจงรักภกัดีของกลุ่มลูกคา้เซเรเนด ท่ีใชบ้ริการ  AIS Flagship Store  สาขาเอม็ควอเทียร์  โดย

พฒันาและส่งสริมจากความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการในแต่ละดา้น ดงัน้ี  ดา้นบริการ ตอ้งมีการ

พัฒนาทักษะในการอธิบายข้อมูลให้มีความเข้าใจง่าย เปล่ียนไปตามบุคลิกของลูกค้าแต่ละคน และต้องให้

ความสําคัญกับการ Take Ownership ในการดูแลแก้ไขปัญหาของลูกค้าทันทีโดยท่ีไม่ต้องรอให้ลูกค้าร้องขอ 

โดยเฉพาะแผนกท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นตวัเคร่ือง และ Application ตอ้งใชค้าํศพัทเ์ฉพาะใหลู้กคา้เขา้ใจง่าย  ดา้นราคา 

ตอ้งทาํใหลู้กคา้ไดรั้บประสบการณ์การบริการท่ีดีในทุกส่วนงาน ตอ้งมีการ Ensure Service ทุกคร้ังเพ่ือใหม้ัน่ใจได้

ว่าลูกคา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการตรงความคาดหวงั เพ่ือทาํให้ลูกคา้ท่ีเขา้รับจากสาขาเอ็มควอเทียร์ รู้สึกไดว้่าคุม้ค่ากบั

ตน้ทุนค่าเดินทางมาใชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนดา้นเวลาหรือค่าใชจ่้าย  ดา้นพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ตอ้งการมีการจดั

พ้ืนท่ีบริการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ เนน้เทคโนโยลีท่ีทนัสมยัเพ่ือตอกย ํ้าการเป็นผูน้าํในการบริการในยคุดิจิตอล 

การแบ่งพ้ืนท่ีในการใชง้านใหเ้หมาะสมและตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการจดัห้องรับรองเฉพาะลูกคา้กลุ่มจาํเป็นตอ้ง

กาํหนดการในการปรับปรุงท่ีชดัเจน เพ่ือทาํให้ห้อง Serenade Room มีความสวยงาม หรูหรา มีระดบั ทาํให้ลูกคา้

รู้สึกถึงความพิเศษ เหนือระดบั ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาสินคา้หรือบริการของเอไอเอสควรตอ้งใช้

โฆษณาท่ีมีความน่าสนใจ ก่อใหเ้กิดการจดจาํได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ควรเนน้การโฆษณาผ่านจอ 

LED เป็นจุดท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจและตอ้งเร่งเพ่ิมกลยทุธ์ในการโฆษณาบน AIS Video wall และ หนา้จอตูบ้ริการ

อจัฉริยะ  ให้มีความน่าสนใจเพ่ิมยิ่งข้ึน เพ่ือผลกัดนัใหลู้กคา้เกิดการจดจาํสินคา้หรือบริการของเอไอเอสได ้ดา้น

บุคลากร ตอ้งรักษาคุณภาพการให้บริการของพนักงานไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคญักบั ความสุภาพ มี

มารยาทดี เป็นหลกัและเพ่ิมทกัษะดา้นภาษา การใชป้ฏิภาณไหวพริบการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ดา้นกระบวนการ

ทาํงาน พนกังานตอ้งสามารถใหค้าํแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตอบขอ้มูลท่ีลูกคา้สอบถามไดอ้ยา่งตรงประเดน็ หากเป็น

เร่ืองท่ีตอ้งมีการส่งตรวจสอบหรือแกไ้ขตอ้งมีการแจง้กาํหนดเวลาในการแกไ้ขแลว้เสร็จใหลู้กคา้ทราบทุกคร้ัง หาก

การแกไ้ขมีระยะเวลาท่ีนานควรตอ้งมีการแจง้ความคืบหนา้ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นขอ้
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ไดเ้ปรียบเน่ืองจาก ศูนยก์ารคา้เอ็มควอเทียร์นั้นสามารถเดินไดห้ลากหลายช่องทางทาํให้เกิดความสะดวกในการ

เดินทางมาติดต่อโดยเฉพาะการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้า จึงทาํใหดึ้งดูดใหลู้กคา้เดินทางมาใชบ้ริการแต่จะดียิ่งข้ึนหากมี

การแนะนาํสถานท่ีตั้งของ  AIS Flagship Store ใหเ้ห็นง่ายตั้งแต่เขา้ศูนยก์ารคา้เอม็ควอ 

2.สร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ๆเพ่ือใหเ้กิดความจงรักภกัดีโดยทาํให ้IMC ส่ือสารทางการตลาดเพ่ือ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้เซเรเนดในระยะยาว ผ่านรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 4 รูปแบบ 

ดงัน้ี การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยการใหค้วามรู้ ควรจดัใหมี้การอบรมดา้นท่ีตอบสนองต่อความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตนของลูกคา้ เช่น การอบรมหลกัสูตรอาหารชั้นนาํจาก Chef ระดบัโลก อบรมเพ่ือเสริมสร้าง และพฒันา บุคลิกภาพ

จากสถาบนัชั้นนาํของโลก เพ่ือสร้างบริการท่ีแปลกใหม่ การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการใหร้างวลั ควรจดัใหมี้การ

ให้รางวลัสําหรับลูกคา้ท่ีชาํระ ค่าบริการตรงตามเวลาตลอดทั้งปีดว้ยการเป็นแขกรับเชิญในงาน AIS Thank you 

Party ประจําปี หรือ รับ Exclusive Card เพ่ือใช้บริการ Serenade โดยไม่ต้องรอคิวทุกสาขาทั่วโลก การสร้าง

ความสมัพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสญัญา ควรจดัใหมี้โครงการ Member get member เพ่ือเพ่ิมระดบัเชเรเนด  โดยการแนะนาํ

เพ่ือนมาซ้ือ Package รายปีครบ 10 หมายเลข สามารถรับสิทธ์ิ Serenade เพ่ิม 1 ระดบั การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ย

คุณค่าเพ่ิม ควรจดัใหมี้การตอบแทนสังคม ดว้ยการนาํค่าบริการบางส่วนการการชาํระค่าบริการรายเดือนส่งมอบให้

มูลนิธิโดยลูกคา้สามารถเลือกมูลนิธิท่ีตอ้งการบริจาคได ้โดยตอ้งนาํ IMC มาใชใ้นการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้

จดจาํได ้ดว้ยการ การโฆษณา (Advertising) ตอ้งมีการสร้างส่ือโฆษณาใหลู้กคา้รับรู้ และ สัมผสั ไดถึ้งรูปแบบการ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีจดัข้ึนทั้ง 4 ดา้น มุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง อยากเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ การนาํเสนอ

โดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) โดยใชพ้นกังานเป็นผูแ้นะนาํลูกคา้ ดว้ยการนาํเสนอจุดเด่นของโครงการและดึง

ความเป็นตวัตนของลูกคา้ออกมาและนาํเสนอใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ี

ดีกบัลูกคา้เก่าและเพ่ือให้ลูกคา้ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นเซเรเนดท่ีอยู่ภายใน AIS Flagship Store เห็นถึงความแตกต่างเม่ือใช้

บริการอยู่กบัเอไอเอสและไดสิ้ทธ์เซเรเนด การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation) เพ่ือ

เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีเหนือระดบักว่าคู่แข่ง โดยควรตอ้งทาํ PR  ในจุดท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยู่จาํนวนมาก 

เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้วงกวา้งยิ่งข้ึน  การตลาดทางตรง (Direct marketing) ควรมีการส่ือสารเพ่ือแจง้โครงการให้ลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางโทรศพัท ์เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้และการตอ้งการเขา้ร่วมโครงการโดยใช ้Profile ของลูกคา้ใน

ระบบฐานขอ้มูลท่ีมี และส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงคือการติดตามผลหลงัจากมีการส่ือสารเพ่ือเป็นการเตือนความทรงจาํ

และเร่งการตดัสินใจของลูกคา้ท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ช้บริการฯเอไอเอส และเพ่ือศึกษาการ

แบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฯเอไอเอส โดยใชร้ะดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการฯเอไอเอส อาย ุ15-59 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

แบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical และ Partitioning, การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อย โดยใชก้ารทดสอบ 

ANOVA และ Chi-Square Test ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้คุณค่าของเอไอเอสในดา้นการมีสินคา้

และบริการท่ีหลากหลายมากท่ีสุด เช่ือถือในดา้นการตรวจสอบรายละเอียดการใชบ้ริการจากเอไอเอสไดต้ลอดเวลา

มากท่ีสุด พึงพอใจในดา้นช่องทางบริการลูกคา้ท่ีมีหลากหลายมากท่ีสุด ผูกมดักบัเอไอเอสโดยไม่เปล่ียนค่าย

โดยง่ายมากท่ีสุด และมองว่าเอไอเอสมีความเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดในดา้นการใช้ชีวิต โดยจะใช้ชีวิตลาํบาก หาก

เครือข่ายเอไอเอสมีปัญหา และสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฯออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือกลุ่มไม่ภกัดีต่อไอเอ

เอส จาํนวน 30 คน มีความภกัดีในระดบัปานกลางถึงตํ่า เลือกใชบ้ริการเพราะสะทอ้นตวัตนโดยไม่เนน้ราคา ไม่

ค่อยเช่ือถือในการคิดค่าบริการ กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มช่ืนชอบเอไอเอส จาํนวน 71 คน มีความภกัดีในระดบัปานกลาง

ถึงสูง รู้สึกว่าเอไอเอสสามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนใหญ่ได ้เคยคิดเปล่ียนไปค่ายอ่ืนในบางคร้ัง กลุ่ม

สุดทา้ยคือ กลุ่มสาวกเอไอเอส จาํนวน 99 คน มีความภกัดีในระดบัสูงมาก เป็นคนช่างเลือก มีความภูมิใจ และรู้สึก

ว่าเอไอเอสตอบสนองไดเ้กินความคาดหมาย ไม่เปล่ียนค่ายแมค้นสนิทจะแนะนาํ โดยงานวิจยัน้ีมีการใชปั้จจยัท่ี

ส่งผลต่อความภกัดีดา้นใหม่ๆท่ีไม่ค่อยไดรั้บความนิยม เช่น ขอ้ผูกมดั และ ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อวง

วิชาการในการทาํให้เกิดผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมและทัศนคติในมิติท่ีเพ่ิมข้ึนและแตกต่างจากเดิม ยงัเป็น

ประโยชนต่์อภาคธุรกิจในการนาํขอ้มูลผูบ้ริโภคไปใชก้าํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด นอกจากขอ้มูลส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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Abstract 

This research aims to study AIS mobile subscribers’ brand loyalty and AIS mobile subscribers clustering based on 

brand loyalty. This study was survey research using the questionnaire to collected data from the samples were 200 

people who were current AIS mobile subscribers in Bangkok with age ranging from 15-59 years, old. The statistic 

method was used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, cluster analysis 

(hierarchical and partitioning), analysis of variance (ANOVA) and chi-square test. As the research results, the 

finding were most of samples mostly perceived AIS’s value in aspect of various products and services. They mostly 

trusted in aspect of they can check usage detail anytime and they mostly satisfied in aspect of various customer 

service channels. They mostly committed to stay with AIS and it was difficult to change mobile operator. AIS 

mostly involved them in aspect of their life were difficult in case of AIS network has problem. The samples in this 

research can be divided into 3 clusters. There was 30 people in the first cluster who don’t have loyalty to AIS. The 

loyalty level of this cluster was moderate to low. They chose AIS because AIS was compatible with their identity, 

not the reason of price. The first one rarely trust AIS in bill charge. Next, there was 71 people in the second cluster 

who favored AIS. The loyalty level of this cluster was moderate to high. AIS can fulfill most of their need and they 

occasionally think to change mobile operator. Finally, there was 99 people in the third cluster who had the strong 

loyalty to AIS as a fan club. The loyalty level of this cluster was very high. They intensively chose products and 

services. They proud to be AIS customers and they got chance to use products and services which own by AIS 

only. AIS can fulfill their need over their expectation and they never change mobile operator although their 

confidants will recommend. This research used unpopular new factors which affect the loyalty that was 

commitment and involvement. This research was useful for the academic by evoked the results of the study about 

consumers’ behavior and attitude in multidimensional and differ from the past. It also was useful for business used 

to determine marketing strategy unless the marketing mix information. 

 

Keywords: Mobile Subscriber, Clustering, Brand Loyalty, AIS 

 

1. บทนํา 

     ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพ้ืนฐานทางการติดต่อส่ือสารในทุกรูปแบบ โดย 3 บริการ

ทางดา้นโทรคมนาคมท่ีมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบนัคือ บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ,

บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสาย และ ดิจิทลัคอนเทนท ์(Digital Content) ซ่ึงลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจน้ี ครอบคลุมทุกเพศ ทุก

วยั ทุกอาชีพ มีลกัษณะคือตอ้งการความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารถึงกนัและอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นหลกัในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ ธุรกิจโทรคมนาคมนั้น มีการแข่งขนัสูง ซ่ึงทาํให้มีผูใ้ห้บริการอยู่น้อยราย โดยรายหลกัๆไดแ้ก่ เอไอเอส, 
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ดีแทค และทรู แต่ละรายนั้นตอ้งมีการลงทุนสูง  ประกอบกบัเง่ือนไขในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความซบัซอ้นและยากลาํบาก

กวา่ในอดีต เน่ืองจากมีการเขา้มาควบคุมและกาํกบัดูแลจาก กสทช. ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียต่อผูใ้หบ้ริการ 

     ในส่วนของเอไอเอส ปัจจุบนั เป็นผูน้าํในธุรกิจโทรคมนาคม ดว้ยส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได ้52%  แต่ปัจจุบนัส่วน

แบ่งทางการตลาดมีแนวโนม้ลดลง โดยในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 เป็นสัญญาณ

เชิงลบว่าผูใ้ช้บริการเปล่ียนแปลงไปใช้บริการของคู่แข่งมากข้ึน เพราะ เอไอเอสไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุผลท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเลือกผูใ้ห้บริการไดดี้เท่ากบัคู่แข่ง ทั้ งในสาเหตุของเครือข่ายท่ียงัไม่ครอบคลุมและมีปัญหาคุณภาพสัญญาณ 

สาเหตุเน่ืองจากจาํนวนคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู่อยา่งจาํกดั ประกอบกบัคล่ืนความถ่ีท่ีเอไอเอสมีในปัจจุบนัเพ่ิงจะมีการประมูล

เสร็จส้ินในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ทาํให้ก่อนหนา้นั้นคู่แข่งสามารถวางเครือข่ายนาํหนา้เอไอเอสเป็นเวลาหลายปี นอกจากนั้นอีก

สาเหตุหน่ึงคือเอไอเอสมีการคิดราคาค่าใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีแพงกวา่คู่แข่ง ในบริการทุกประเภท 

     หากไม่มีกลยทุธ์ใดท่ีจะมาใชจู้งใจใหลู้กคา้ยงัคงใชบ้ริการของเอไอเอสต่อไป จะกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

ผูว้ิจยัจึงจดัทาํการวิจยัฉบบัน้ีข้ึนโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ในระบบเอไอเอสและศึกษาการแบ่งกลุ่ม ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระบบเอไอเอสโดยใชร้ะดบัความภกัดีต่อตรา

สินคา้ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีความภกัดีจะยงัคงใชสิ้นคา้และบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีเง่ือนไขในเร่ืองอ่ืนๆท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงเช่น ราคา หรือความสะดวกสบาย โดยงานวจิยัน้ีจะใชต้วัแปรดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการฯ ประกอบดว้ย คุณค่าท่ีรับรู้ได ้(Perceived Value), ความเช่ือถือ (Trust), ความพึงพอใจ (Satisfaction), ขอ้ผกูมดั 

(Commitment) และความเก่ียวขอ้ง (Involvement) ซ่ึงผลวจิยัจากการศึกษาปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถใชเ้ป็น

แนวทางเพ่ือกาํหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหาได ้และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ของเอไอเอสท่ีไดจ้ากผลวจิยั ช่วยใหส้ามารถวเิคราห์สถานการณ์และกาํหนดรายละเอียดกลยทุธ์เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองการแบ่งส่วนการตลาด 

     ในตลาดประกอบดว้ยลูกคา้, สินคา้ และความตอ้งการหลากหลายประเภท นกัการตลาดจึงตอ้งตดัสินใจว่าลูกคา้

กลุ่มไหนท่ีจะสร้างโอกาสทางธุรกิจท่ีดีท่ีสุด ผูบ้ริโภคสามารถถูกแบ่งเป็นกลุ่มและตอบสนองโดยข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ทางดา้นภูมิศาสตร์, ประชากรศาสตร์, จิตวิทยา และพฤติกรรม โดยกระบวนการในการแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มของ

ผูซ้ื้อท่ีมีความแตกต่างในดา้นความตอ้งการ, ลกัษณะท่าทาง พฤติกรรม รวมถึงความตอ้งการสินคา้และโปรแกรม

ทางการตลาดท่ีแบ่งแยกออกไปนั้น เรียกวา่ การแบ่งส่วนการตลาด” (Kotler และ Armstrong, 2010) 

2.2 ความหมายและความสําคัญของตราสินค้า 

     Keegan และ Green (2015) กล่าววา่ ตราสินคา้คือส่ิงรวมกนัระหวา่งภาพลกัษณ์และประสบการณ์ในใจของลูกคา้ 

ตราสินคา้จะทาํหนา้ท่ี 2 ประการดว้ยกนัคือ ประการแรกคือตราสินคา้แสดงถึงคาํสัญญาของบริษทัเก่ียวกบัสินคา้ 

ซ่ึงเป็นการรับประกนัดา้นคุณภาพ ประการท่ี 2 คือตราสินคา้ทาํใหลู้กคา้จดัการประสบการณ์การจบัจ่ายใชส้อยไดดี้

ข้ึน โดยช่วยใหใ้นการแสวงหาสินคา้ ดงันั้นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของตราสินคา้คือ ทาํใหข้อ้เสนอของบริษทัแตกต่างจาก

ของคู่แข่งรายอ่ืน 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 

     Auken (2002) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คุณค่าตราสินคา้ หมายถึงคุณค่าทางธุรกิจ และความคาดหวงัต่างๆ ท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อองค์กร สินคา้ บริการ รวมถึงประสบการณ์จากการส่ือสารและการรับรู้ท่ีผ่านมาจากตราสินคา้ โดย 

Aaker (1991) กล่าวว่า “…ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ เพราะหาก

ผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้แต่ละตรา กจ็ะเป็นเหตุผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้อ่ืน แต่ถา้

ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูง ผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง…” 

2.4 ความหมายและความสําคัญของความภักดีต่อตราสินค้า 

     Kerin, Hartley และ Rudelius (2007) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้คือการท่ีมีทศันคติท่ีดีและมีการซ้ืออย่าง

ต่อเน่ืองกบัตราสินคา้เดียวตลอดไป โดยความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นผลมาจากการสนบัสนุนในเชิงบวก ถา้ทาํให้

ลูกคา้พึงพอใจในตัวสินคา้แลว้ ก็จะลดความเส่ียงและประหยดัเวลาโดยการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้เดิมอย่าง

ต่อเน่ือง โดย Punniyamoorthy, M. และ Prasanna Mohan Raj , M., (2007) กล่าวไวว้่า “...ความเก่ียวขอ้ง, คุณค่าท่ี

รับรู้ได ้ความเช่ือถือ, ความพึงพอใจของลูกคา้, และขอ้ผูกมดั ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อความภกัดีทั้งส้ิน ความสัมพนัธ์

ของปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีความสาํคญัในการกาํหนดคะแนนความภกัดี” 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าทีรั่บรู้ได้ 

     Chernatony และ McDonald (1998) ไดใ้ห้คาํนิยามว่า คุณค่าท่ีรับรู้ได ้บ่งบอกถึงขอบเขตของการท่ีตราสินคา้

สามารถทาํผลงานไดต้ามท่ีคาดหวงัเอาไว ้ ซ่ึงจะเป็นตวัท่ีกาํหนดราคาไปในตวั สามารถวดัไดโ้ดยการพิจารณา

คุณค่าสาํหรับเงินและเหตุผลท่ีจ่ายออกไป 

2.6 แนวคิดเกีย่วกบัความเช่ือถือ 

     Weitz และ Anderson (1989) กล่าวว่า ความน่าเช่ือมัน่ หรือความไวว้างใจ (Trust) คือ ความศรัทธาของผูบ้ริโภค

วา่ตราสินคา้นั้นจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

2.7 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     Kotler และ Armstrong (2010) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ข้ึนอยู่กบัผลงานท่ีรับรู้จากสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

ความคาดหวงัของผูซ้ื้อ ถา้ผลงานของสินคา้ตํ่ากวา่ความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ถา้ผลงานท่ีรับรู้

ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ถา้ผลงานท่ีรับรู้สูงกว่าความคาดหวงั ลูกคา้จะมีความรู้สึก

น่ายินดีหรือพึงพอใจมาก 

2.8 แนวคิดเกีย่วกบัข้อผูกมัด 

     Bansal, Irving และ Taulor (2004) กล่าวไวว้่า ขอ้ผูกมดัเป็นตวักลางในการพฒันาและดูแลรักษาความสัมพนัธ์

ทางการตลาดเพราะเป็นแรงกดดนัทางดา้นจิตวิทยาท่ีเช่ือมโยงผูบ้ริโภคกบัธุรกิจ 

2.9 แนวคิดเกีย่วกบัความเกีย่วข้อง 

     Chakravati และคนอ่ืนๆ (1978, 1981) แนะนาํว่า ความเก่ียวขอ้ง หมายถึง สภาวะภายในจิตใจท่ีบ่งช้ีถึงความเร้า

ใจ, ความสนใจ และแรงผลกัดนั ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีทาํใหเ้กิดข้ึนโดยมีตวักระตุน้หรือในสถานการณ์เฉพาะ 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากร 

     จาํนวนประชากรท่ีผูวิ้จยัสนใจจะศึกษามีอยู่ประมาณ 1,611,237 คน ซ่ึงมาจากจาํนวนประชากรของกรุงเทพมห

นคร ทั้งหมดท่ีมีอายุระหว่าง 15-59 ปี จาํนวน 3,771,113 คน และคาํนวณให้เหลือเพียงร้อยละ 95.2 ตามสัดส่วน

ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเท่ากบั 3,590,099.58 คน โดยนาํจาํนวน

ประชากรดงักล่าวมาคาํนวณใหเ้หลือเพียงร้อยละ 44.88 ตามสดัส่วนส่วนแบ่งทางการตลาดของเอไอเอส  

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษา เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปัจจุบนัของเอไอเอส ท่ีมีอาย ุ15 – 59 ปี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชบ้ริการเอไอเอสตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ซ่ึงจากการประมาณการ จะมีขนาดประชากร

จาํนวน  1,611,237 คน ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัใชต้ารางของ Krejcie และ Morgan (1970) เพ่ือกาํหนดขนาดตวัอย่าง

จากประชากรท่ีประมาณการ ซ่ึงทาํใหไ้ดข้นาดของกลุ่มประชากรตวัอย่างจาํนวน 384 คน ท่ีสามารถใหผ้ลการวิจยั 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% แต่ดว้ยระยะเวลาและงบประมาณท่ีจาํกดั ผูวิ้จยัมีความ

ประสงคจ์ะทาํการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งในจาํนวน 200 คน ซ่ึงทาํใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือน

เปล่ียนแปลงเป็น ±6.93% ซ่ึงผูวิ้จยัใชสู้ตรของ Krejcie และ Morgan (1970) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

200 คน โดยลงพ้ืนท่ีเพ่ือแจกและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเองท่ี AIS Shop จาํนวน 6 สาขาในกรุงเทพมหานคร เป็น

ระยะเวลา 6 วนั ในการเกบ็แต่ละคร้ัง ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) คือแบ่งตามช่วงอายเุป็น 

4 ช่วงคือ 15-24, 25-34, 35-49, 50 ข้ึนไปและแบ่งตามเพศคือ ชายและหญิง โดยแบบสอบถามท่ีใชอ้อกสาํรวจ แบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ ความภกัดีต่อเครือข่ายเอไอเอส,  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูล

การใชง้านโทรศพัทมื์อถือ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     งานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและค่าทางสถิติเพ่ือแปลผลการวิจยัดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาซ่ึงเป็นการนาํขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด มาอธิบายลกัษณะโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในรูปของขอ้มูลค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ความถ่ี และค่าร้อยละ และส่วนท่ี 2 เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้น

งานวิจยัน้ีคือ Cluster Analysis, ANOVA และ Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ส่วนท่ี 1 เป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระบบเอไอ

เอส จาํนวน 5 ดา้น  ประกอบด้วย คุณค่าท่ีรับรู้ได้, ความเช่ือถือ, ความพึงพอใจ, ขอ้ผูกมดั และความเก่ียวขอ้ง โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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คุณค่าทีรั่บรู้ได้ 

     ค่าเฉล่ียของคาํถามในดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ได ้โดยขอ้คาํถามในเร่ืองการท่ีเอไอเอสมีสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย 

มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.23 รองลงมาเป็นเร่ืองของการใชบ้ริการแลว้ รู้สึกสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 ต่อมาเป็น

เร่ืองของความภูมิในในการเป็นลูกคา้เอไอเอส มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.07 ส่วนขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนน

เฉล่ียตํ่าสุดคือ การใช้เอไอเอส แลว้บ่งบอกถึงความเป็นไฮโซ ดูดีมีฐานะ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 และเร่ืองราคา

โปรโมชัน่มีความเหมาะสม เม่ือเทียบกบัจาํนวนค่าโทรค่าเน็ตท่ีไดน้ั้น เป็นขอ้คาํถามท่ีไดค่้าเฉล่ียตํ่ารองลงมา มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61  

ความเช่ือถือ 

     ค่าเฉล่ียของคาํถามในดา้นความเช่ือถือ โดยขอ้คาํถามในเร่ืองการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใชบ้ริการ

จากเอไอเอสไดต้ลอดเวลา มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.33 รองลงมาเป็นเร่ืองของการรับฟังเสียงของลูกคา้และนาํไป

ปรับปรุงอยูเ่สมอ และการท่ีคุณจะแนะนาํใหค้นอ่ืนๆใชเ้อไอเอส มีค่าเฉล่ียเท่ากนัทั้ง 2 ขอ้อยูท่ี่ 4.04 ต่อมาเป็นเร่ือง

การคิดค่าบริการไดถู้กตอ้งตามท่ีใชจ้ริง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.97 ส่วนขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนเฉล่ีย

ตํ่าสุดมีดว้ยกนั 2 ขอ้คือ เอไอเอสทาํใหคุ้ณไดใ้ชบ้ริการใหม่เป็นเจา้แรก ก่อนค่ายอ่ืน และเอไอเอสไม่เคยทาํใหฉ้นั

ผิดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยูท่ี่ 3.61 

ความพงึพอใจ 

     ค่าเฉล่ียของคาํถามในดา้นความพึงพอใจ โดยขอ้คาํถามในเร่ืองการมีช่องทางบริการลูกคา้หลากหลายช่องทาง มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.22 รองลงมาเป็นเร่ืองของการสามารถจ่ายค่าบริการหรือเติมเงินเอไอเอสไดห้ลายช่องทาง มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.19 ต่อมาเป็นเร่ืองของการท่ีเอไอเอสทาํให้คุณติดต่อหาคนอ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็วมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.11 

ส่วนขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ การใชเ้อไอเอสทาํให้คุณไดใ้ชสิ้นคา้และบริการ

ใหม่ ท่ีค่ายอ่ืนไม่มีอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.67 และเร่ืองการใหบ้ริการไดเ้กินท่ีคาดหมาย เป็นขอ้คาํถามท่ีไดค่้าเฉล่ีย

ตํ่ารองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.79 

ข้อผูกมัด 

     ค่าเฉล่ียของคาํถามในดา้นขอ้ผกูมดั โดยขอ้คาํถามในเร่ืองการไม่เปล่ียนค่ายจากเอไอเอสโดยง่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด

อยู่ท่ี 4.14 รองลงมาเป็นเร่ืองของสถานการณ์ว่าคนท่ีคุณสนิทดว้ย แนะนาํใหย้า้ยไปค่ายอ่ืน คุณก็จะไม่เปล่ียนใจ มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 ต่อมาเป็นเร่ืองของการท่ีเอไอเอสมีบริการท่ีเป็นเอกลกัษเ์ฉพาะท่ีค่ายอ่ืนเลียนแบบไม่ได ้มีค่าเฉล่ีย

อยู่ท่ี 3.80 ส่วนขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ การซ้ือสินคา้และบริการจากเอไอเอสซํ้า

เท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 3.58 และเร่ืองของการท่ีค่ายอ่ืนจะมีโปรโมชัน่หรือส่วนลดท่ีดีกว่า แต่คุณก็จะไม่ยา้ย

ค่าย เป็นขอ้คาํถามท่ีไดค่้าเฉล่ียตํ่ารองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.64 

ความเกีย่วข้อง 

     ค่าเฉล่ียของคาํถามในดา้นความเก่ียวขอ้งข โดยขอ้คาํถามในเร่ืองการใชชี้วิตลาํบากหากเครือข่ายเอไอเอสมี

ปัญหา (โทรและเล่นเน็ตไม่ได)้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.30 รองลงมาเป็นเร่ืองของการใชเ้อไอเอสะทอ้นความเป็น

ตวัตนของคุณ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.99 ต่อมาเป็นเร่ืองของการใหค้วามสาํคญักบัการเลือกใชแ้ต่ละบริการจากเอไอเอส มี
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ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.98 ส่วนขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ การใชเ้อไอเอสเป็นส่ิงดีๆส่ิงหน่ึง

ในชีวิตของคุณ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 3.56 และเร่ืองของการรู้สึกว่ามีภาพลกัษณ์ท่ีดีเม่ือคนอ่ืนทราบว่าคุณใชเ้อไอ

เอส เป็นขอ้คาํถามท่ีไดค่้าเฉล่ียตํ่ารองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.58 

     ส่วนท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่ม ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระบบเอไอเอสโดยใชร้ะดบั

ความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มไม่ภักดีกบัเอไอเอส 

     มีจาํนวน 30 คน โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพ นกัธุรกิจ/ Marketing/ PR/ Sale/ นกักฏหมาย เป็นกลุ่มท่ี

เลือกจะไปจ่ายค่าบริการหรือเติมเงิน ท่ี AIS Shop หรือเคาน์เตอร์รับชาํระค่าโทรศพัท์ ชอบใชเ้ล่น Social Media 

และส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพียงอยา่ง เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ริการเอไอเอสโดยเลือกจากตวัสินคา้และบริการ

เป็นหลกั และสะทอ้นความเป็นตวัตนอยู่บา้ง โดยราคาไม่ใช่ส่ิงสําคญัในการใชบ้ริการ ไม่ค่อยพึงพอใจในเร่ือง

ความสามารถในการติดต่อคนอ่ืนไดไ้ม่รวดเร็วเท่าท่ีควร และไม่ค่อยเช่ือถือการคิดค่าบริการว่าจะถูกตอ้งตามจริง 

การใชเ้อไอเอสไม่ไดท้าํให้ตนเองดูดีหรือจะตอ้งเหมือนกบัคนอ่ืนๆ และมองว่าโทรศพัท์มือถือไม่ใช่ส่ิงท่ีจาํเป็น

มากนกัขนาดทาํใหชี้วิตลาํบากถา้ใชง้านไม่ได ้มีแนวโนม้สูงท่ีจะยา้ยไปค่ายอ่ืน ถา้ไม่พอใจหรือค่ายอ่ืนมีขอ้เสนอท่ี

ดีกวา่ 

กลุ่มช่ืนชอบเอไอเอส 

     มีจาํนวน 71 คน โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพ นกัธุรกิจ/ Marketing/ PR/ Sale/ นกักฏหมาย เป็นกลุ่มท่ี

เลือกท่ีจะไปจ่ายค่าบริการหรือเติมเงินท่ี AIS Shop หรือเคาน์เตอร์รับชาํระค่าโทรศพัทม์ากท่ีสุด พอๆกบั Website 

และ Mobile App ชอบใชเ้ล่น Social Media และส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีใชโ้ทรศพัท์มือถือเพียงอย่างเดียว เป็นกลุ่มท่ีมี

ความพึงพอใจและเช่ือถือระดบัปานกลางถึงสูง มีเร่ืองท่ีไม่ถูกใจเล็กน้อย โทรศัพท์มือถือเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นใน

ชีวิตประจาํวนั ถา้ใชง้านไม่ไดอ้าจจะเกิดความลาํบากอยู่บา้ง เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความยึดติดกบัเอไอเอสอยู่บา้ง

แต่ไม่มากนกั ยงัคงใชบ้ริการเอไอเอสอยูต่่อไป แต่อาจจะมีบางคร้ังท่ีคิดเร่ืองยา้ยไปค่ายอ่ืน  

กลุ่มสาวกเอไอเอส 

     มีจาํนวน 99 คน โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพ ครู/ พยาบาล/ HR/ Consult เป็นกลุ่มท่ีเลือกจะไปจ่าย

ค่าบริการหรือเติมเงิน ท่ี AIS Shop หรือเคาน์เตอร์รับชาํระค่าโทรศพัท ์ชอบใช ้Chat และ กลุ่มน้ี คร่ึงหน่ึงของกลุ่ม

มีทั้งโทรศพัทมื์อถือและTablet/ iPad ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงใชโ้ทรศพัทมื์อถือ เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจและเช่ือถือใน

ความเป็นเอไอเอสอย่างมาก เพราะเอไอเอสสามารถใหบ้ริการไดเ้กินกว่าท่ีคุณคาดหมาย ใชบ้ริการโดยไม่มีความ

กงัวลใจ และยงัทาํใหมี้โอกาสไดใ้ชสิ้นคา้และบริการใหม่ ท่ีค่ายอ่ืนไม่มีอยูเ่สมอ  คนกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีช่างเลือกในแต่

ละบริการท่ีจะสมคัรใชบ้ริการ โทรศพัท์มือถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากกบัชีวิต ถา้ใชง้านไม่ไดท้าํให้ชีวิตลาํบากอย่าง

ท่ีสุด มีความภูมิใจในความเป็นเอไอเอสมาก ไม่มีทางท่ีจะเปล่ียนค่ายโดยง่าย ถึงแมค้นสนิทจะแนะนาํใหเ้ปล่ียน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลและอภิปราย 

     ส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลและอภิปรายขอ้มูลระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน

ระบบเอไอเอส จาํนวน 5 ดา้น  ประกอบดว้ย คุณค่าท่ีรับรู้ได,้ ความเช่ือถือ, ความพึงพอใจ, ขอ้ผูกมดั และความ

เก่ียวขอ้ง โดยสามารถสรุปผลและอธิปรายไดด้งัน้ี 

     1. ดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ได ้โดยขอ้คาํถามในดา้นน้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองการมีสินคา้และบริการท่ีหลากหลายให้

ใชง้าน และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การใชเ้อไอเอส บ่งบอกถึงความเป็นไฮโซ ดูดีมีฐานะ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง (2555) ท่ีพบวา่ขอ้คาํถามในดา้นน้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความคุม้ค่าเม่ือ

เทียบกบัราคาค่าบริการท่ีจ่ายไป การท่ีไม่สอดคลอ้งกนันั้น เพราะการศึกษาท่ีมาเปรียบเทียบ มีขอ้คาํถามคุณค่าท่ี

รับรู้ไดเ้ฉพาะดา้นราคา  ซ่ึงแตกต่างจากขอ้คาํถามของการศึกษาฉบบัน้ีท่ีมีขอ้คาํถามคุณค่าท่ีรับรู้ ทั้งดา้นประโยชน์

ใชส้อย, ดา้นราคา, ดา้นอารมณ์ และดา้นสงัคม  

     2. ดา้นความเช่ือถือ โดยขอ้คาํถามในดา้นน้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใชบ้ริการ

จากเอไอเอสไดต้ลอดเวลา และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดมี 2 ขอ้คือ การท่ีเอไอเอสทาํใหคุ้ณไดใ้ชบ้ริการใหม่เป็น

เจา้แรก ก่อนค่ายอ่ืน และการท่ีเอไอเอสไม่เคยทาํใหผ้ิดหวงั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มีนา อ่องบางนอ้ย 

(2553) ท่ีพบวา่ขอ้คาํถามในดา้นน้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ ท่ีอยูแ่ละหมายเลข

โทรศพัท ์การท่ีไม่สอดคลอ้งกนันั้น เพราะการศึกษาท่ีนาํมาเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาของตราสินคา้แคท ซีดีเอม็เอ 

แตกต่างจากการศึกษาฉบบัน้ีท่ีเป็นการศึกษาตราสินคา้เอไอเอส ทาํให้พฤติกรรมการใชบ้ริการ และความเช่ือถือ 

ของผูใ้ชบ้ริการจึงแตกต่างกนั  

     3. ดา้นความพึงพอใจ โดยขอ้คาํถามในดา้นน้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เอไอเอสมีช่องทางบริการลูกคา้หลากหลาย

ช่องทาง และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การใชเ้อไอเอสทาํใหคุ้ณไดใ้ชสิ้นคา้และบริการใหม่ ท่ีค่ายอ่ืนไม่มีอยู่

เสมอ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิตรทิวา เทียนพิทกัษ ์และอญัชลี ทองมาก (2555) ท่ีพบว่าขอ้คาํถามใน

ดา้นน้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บริการเป็นเทคโนโลยีท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม การท่ีไม่สอดคลอ้งกนันั้น เน่ืองจาก

การศึกษาทั้ง 2 ฉบบัมีขอ้แตกต่างคือ การศึกษาฉบบัน้ีเป็นการศึกษากลุ่มประชากรตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร ใน

ทุกอาชีพหลากหลายช่วงอาย ุแต่การศึกษาท่ีนาํมาเปรียบเทียบ ศึกษาเฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีเท่านั้น 

     4. ดา้นขอ้ผูกมดั โดยขอ้คาํถามในดา้นน้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คุณไม่เปล่ียนค่ายจากเอไอเอสโดยง่าย และขอ้

คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ คุณจะซ้ือสินคา้และบริการจากเอไอเอสซํ้ าเท่านั้น ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ปริษนา มาสารี (2555) ท่ีพบวา่ขอ้คาํถามในดา้นน้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เม่ือเกิดปัญหาดา้นบริการต่างๆ กย็งัเลือกใช้

ผูใ้หบ้ริการรายเดิมต่อไป และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อนุชา อรุณทองวิไล (2557) ท่ีพบวา่ขอ้คาํถามในดา้น

น้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การยงัคงใชบ้ริการท่ีใชปั้จจุบนั โดยใหโ้อกาสปรับปรุงแกไ้ข เม่ือพบปัญหาการใหบ้ริการ 

     5. ดา้นความเก่ียวขอ้ง โดยขอ้คาํถามในดา้นน้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การใชชี้วิตจะลาํบากหากเครือข่ายเอไอเอสมี

ปัญหา (โทรและเล่นเน็ตไม่ได)้ และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการใชเ้อไอเอสเป็นส่ิงดีๆส่ิงหน่ึงในชีวิตของคุณ 
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ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นัทธมน หมทอง (2555) ท่ีพบว่าขอ้คาํถามในดา้นน้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

สินคา้แสดงถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีทนัสมยั ซ่ึงการท่ีไม่สอดคลอ้งกนันั้น เพราะการศึกษาท่ีมาเปรียบเทียบเป็น

สินคา้ประเภทโทรศพัทมื์อถือยี่หอ้ไอโฟน แตกต่างกบัการศึกษาฉบบัน้ีท่ีท่ีเป็นบริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

     ส่วนท่ี 2 เป็นการสรุปผลและอภิปรายขอ้มูลการแบ่งกลุ่ม ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบเอไอเอสโดยใช้

ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยสามารถสรุปผลและอธิปรายแต่ละ

กลุ่มมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

     1. กลุ่มไม่ภกัดีกบัเอไอเอส ส่วนใหญ่เป็นอาชีพนกัธุรกิจ/ Marketing/ PR/ Sale/ นกักฏหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีจบัคู่บุคลิกภาพกบังาน (Personality-Job Fit Theory) ของ John Holland (Robbins, S.P.,1996) ซ่ึงกล่าวไวว้่า 

ลกัษณะบุคลิกภาพจะเป็นคนมัน่ใจในตนเอง ทะเยอทะยาน มีพลงั สร้างอิทธิพล เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ี คือมี

ความมัน่ใจในตนเองสูง ยึดตนเองเป็นหลกั การเลือกใชบ้ริการจึงเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

เป็นราคาท่ีถูกหรือคุม้ค่าท่ีสุด การคิดค่าบริการหรือการเลือกใชบ้ริการ ก็จะยึดจากท่ีตนเองเขา้ใจและจดจาํได ้มี

ความตอ้งการท่ีตั้งใจเอาไวอ้ยู่แลว้ มีความคิดและความตอ้งการเป็นของตนเอง ความเป็นไปไดท่ี้จะยา้ยไปค่ายอ่ืน

สูง การใชโ้ทรศพัทเ์พียงเคร่ืองเดียว สอดคลอ้งกบัการท่ีมองว่าโทรศพัทมื์อถือไม่ใช่ส่ิงท่ีจาํเป็นมากนกัขนาดทาํให้

ชีวิตลาํบากถา้ใช้งานไม่ได ้และการชอบเล่น Social Media ก็มีความสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพท่ีมีความมัน่ใจใน

ตนเอง 

     2. กลุ่มช่ืนชอบเอไอเอส ส่วนใหญ่เป็นอาชีพนักธุรกิจ/ Marketing/ PR/ Sale/ นักกฏหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ทฤษฎีจบัคู่บุคลิกภาพกบังาน (Personality-Job Fit Theory) ของ John Holland (Robbins, S.P.,1996) ซ่ึงกล่าวไวว้่า 

ลกัษณะบุคลิกภาพจะเป็นคนมัน่ใจในตนเอง ทะเยอทะยาน มีพลงั สร้างอิทธิพล เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ี คือมี

ความคิดและความตอ้งการเป็นของตนเอง และอาจจะหนัไปศึกษารายละเอียดบริการลกัษณะเดียวกนัของค่ายอ่ืน

เอาไวเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึง การท่ีคิดยา้ยไปค่ายอ่ืนในบางคร้ัง คือการท่ีสร้างอิทธิพลเพ่ือต่อรองกบัเอไอเอส และ

การชอบเล่น Social Media กมี็ความสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง 

     3. กลุ่มสาวกเอไอเอส ส่วนใหญ่เป็นอาชีพครู/ พยาบาล/ HR/ Consult ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจบัคู่บุคลิกภาพกบั

งาน (Personality-Job Fit Theory) ของ John Holland (Robbins, S.P.,1996) ซ่ึงกล่าวไวว้่า “ลกัษณะบุคลิกภาพจะ

เป็นคนเขา้สงัคม เป็นมิตร ใหค้วามร่วมมือ เขา้ใจผูอ่ื้น เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มน้ี คือ เขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น หลงัจากท่ี

เลือกใชบ้ริการเอไอเอสแลว้ ถึงแมเ้อไอเอสจะมีปัญหา ก็จะคิดในแง่บวก พร้อมจะใหอ้ภยั และใชเ้อไอเอสต่อไป 

ไม่มีทางท่ีจะเปล่ียนค่ายโดยง่าย และยงัเป็นกลุ่มคนท่ีใหค้วามร่วมมือ มีความภูมิใจในความเป็นเอไอเอสมาก ไม่ว่า

เอไอเอสจะออกสินคา้และบริการใดๆออกมาจึงมกัจะสมคัรใชบ้ริการและแนะนาํบอกต่อคนอ่ืนอยู่เสมอ การท่ี

คร่ึงหน่ึงของกลุ่มใชโ้ทรศพัท์และ Tablet/iPad สอดคลอ้งกบัการท่ีมองว่าโทรศพัท์มือถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากกบั

ชีวิต ถา้ใชง้านไม่ไดท้าํใหชี้วิตลาํบากอย่างท่ีสุด และการชอบเล่น Chat ก็มีความสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพท่ีชอบเขา้

สงัคม 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
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     จากการศึกษาระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระบบเอไอเอส ผลวิจยัจาก

การศึกษาท่ีได ้เม่ือพิจารณาแลว้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือกาํหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานใน

การแกไ้ขปัญหาได ้โดยมีขอ้เสนอแนะคือ  

     1. ในดา้นคุณค่าท่ีรับรู้ได ้ควรใหค้วามสาํคญักบัการวิจยัและพฒันานวตักรรมทางสินคา้และบริการใหม่ๆข้ึนมา

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอกย ํ้าการเป็นผูน้าํในดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม  

     2. ดา้นความเช่ือถือ ควรพฒันาช่องทางท่ีช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการใชบ้ริการใหห้ลากหลายมาก

ยิ่งข้ึนในทุกสถานท่ีและทุกสถานการณ์ สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชม. และแสดงผลได้แบบ Real-time 

ในทนัทีท่ีใชบ้ริการไป  

     3. ดา้นความพึงพอใจ ควรเพ่ิมช่องทางบริการลูกคา้ให้มีจาํนวนมากข้ึน ครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีปริมาณลูกค้า

จาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายช่องทางในการบริการของเอไอเอสออกไป และ

ช่องทางท่ีสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองไม่ว่าจะเป็นตูอ้ตัโนมติั หรือทางอิเลก็ทรอนิกส์เช่น เวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่

บนโทรศพัทมื์อถือ  

     4. ดา้นขอ้ผกูมดั ควรมีโปรแกรมทางการตลาด คือ Friend get Friend เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเดิมของเอไอเอส จะไม่

ค่อยเปล่ียนค่ายโดยง่ายอยูแ่ลว้ แต่จะไปใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมปริมาณลูกคา้ใหม่จากโปรแกรมน้ีแทน 

     5. ดา้นความเก่ียวขอ้ง ควรมีการจดัทาํโฆษณาและการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือตอกย ํ้าและเพ่ิมความมัน่ใจว่า

เครือข่ายของเอไอเอส สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา โดยใชผู้ใ้ชบ้ริการจริงจากในหลายๆ

พ้ืนท่ี และหลายๆกลุ่มคน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นเสียงยืนยนัจากผูใ้ชบ้ริการจริง 

     นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่ม ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบเอไอเอสโดยใชร้ะดบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ผลวิจยัจากการศึกษาท่ีได ้เม่ือพิจารณาแลว้ สามารถนาํมากาํหนดรายละเอียดกลยทุธ์เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึนโดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

     1. กลุ่มไม่ภกัดีกบัเอไอเอส เสนอใหจ้ดัทาํ Serenade Extensive Program คือการเรียนเชิญลูกคา้เพ่ือ Upgrade จาก

ลูกคา้ระดบัธรรมดาเป็น Serenade เม่ือสมคัรใชแ้พ็กเกจสาํหรับลูกคา้ Serenade ในราคาลด 20-30% พร้อมบริการ

เลขาส่วนตวั สอดคลอ้งกบักลุ่มน้ี ในดา้นการรักษาลูกคา้ให้ยงัใช้บริการเอไอเอสต่อไป อย่างนอ้ยถึง 2 ปีเพราะ

แพก็เกจน้ีมีระยะเวลาถึง 24 เดือน เป็นการเพ่ิมรายไดเ้พราะเป็นการเปล่ียนมาใชแ้พก็เกจของ Serenade ท่ีมีค่าบริการ

สูงข้ึน โดยลูกคา้กลุ่มน้ีไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัราคาถูกมากนกั 

     2. กลุ่มช่ืนชอบเอไอเอส เสนอใหจ้ดัทาํแพก็เกจ Super Combo Five Free โดยเป็นแพก็เกจนาน 12 เดือนราคาซ่ึง

รวบรวมทั้งค่าโทร อินเตอร์เน็ต และ Social Media รวมถึงการใช ้Application ไดฟ้รี และทุกๆ 5 เดือนฟรีค่าบริการ 

1 เดือน สอดคลอ้งกบักลุ่มน้ี ในดา้นการรักษาลูกคา้ใหย้งัใชบ้ริการเอไอเอสต่อไป อยา่งนอ้ยถึง 1 ปีเพราะลูกคา้ก็จะ

ใชจ้นครบเวลา เพ่ือรอใชสิ้ทธ์ิฟรีค่าบริการ และการเป็นแพก็เกจแบบเหมาจ่าย ทาํใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการของเอไอ

เอส ไม่หนัไปใชบ้ริการของคู่แข่ง เพราะมีสิทธ์ิใชบ้ริการอยูแ่ลว้ ถึงแมจ้ะไม่พอใจในบางบริการของเอไอเอส  

     3. กลุ่มสาวกเอไอเอส เสนอให้จดัทาํ Serenade So Proud So More Program มีการเรียนเชิญลูกคา้เพ่ือ Upgrade 

จากลูกคา้ระดบัธรรมดาเป็น Serenade พร้อมบริการเลขาส่วนตวั และท่ีนัง่โซนพิเศษท่ี AIS Shop รวมถึงไดสิ้ทธ์ิ

สมคัรแพก็เกจเหมาจ่ายราคาพิเศษ ซ่ึงสามารถชวนเพ่ือนมาร่วมแชร์ค่าแพก็เกจไดสู้งสุดอีก 4 คน โดยตอ้งเป็นเบอร์
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โทรศพัท์ท่ียา้ยค่ายจากคู่แข่งเท่านั้น และเชิญลูกคา้กลุ่มน้ีทดลองใชบ้ริการใหม่ฟรีเป็นกลุ่มแรก พร้อมมีแพ็กเกจ

ราคาพิเศษลด 20-30% ในช่วง 6 เดือนแรกท่ีบริการใหม่เปิดตวั ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะสอดคลอ้งกบักลุ่มน้ี ท่ีทาํใหรู้้สึก

วา่เอไอเอสสามารถใหบ้ริการไดเ้กินกวา่ท่ีคาดหมาย และยงัเป็นการชวนเพ่ือนยา้ยค่ายจากคู่แข่งอีกดว้ย 
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การจําแนกความแตกต่างของกลุ่มผู้ลงทุนทีต้่องการซ้ือคอนโดมเินียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว กบั 
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A discriminate of the difference between the group of investigators who decide to buy 

condominiums for renting out in a long time, and the group who buy condominiums for 

short time profits: A case study of LPN Development Public Company Limited. 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มนกัลงทุนท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

เพ่ือปล่อยเช่าระยะยาวกบักลุ่มนกัลงทุนท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การวิจยั คือ ผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียมในเครือ LPN เพ่ือทาํการปล่อยเช่าระยะยาว กบั ผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียมในเครือ LPN 

เพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น มีจาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ANOVA , 

Chi-Square และ Discriminant Analysis โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ตวั

แปรอิสระจาํนวน 5 ตวั ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นจาํแนกความแตกต่างของกลุ่มนกัลงทุนทั้ง 2 กลุ่มได ้โดยยืนยนัจากผล

การวิเคราะห์ ANOVA, Structure Matrix และ Discriminant Analysis ไดแ้ก่ 1.สัดส่วนแหล่งท่ีมาของแหล่งเงินทุนท่ีมี

ไวเ้พ่ือการลงทุนโดยใชเ้งินทุนส่วนตวั 2.ผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีตอ้งการจากการลงทุน 3.ครอบครัว เป็นผูท่ี้มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน 4.คู่สมรส/แฟน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

เพ่ือการลงทุน 5.ทาํเลท่ีตั้งยา่นศูนยก์ลางธุรกิจเป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกซ้ือของคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน 

คาํสาํคญั: คอนโดมเินียม, ปล่อยเชา่, เกง็กาํไร, นกัลงทนุ, แอลพเีอน็ 

Abstract 

The research has its objective to discriminate the difference between the group of investigators who decide to buy 

condominiums for renting out in a long time, and the group who buy condominiums for short time profits. The sample in the 

study is the buyers of condominiums in the LPN group and rent them out, and the buyers of condominiums in the LPN group 

for short time profits, totaling 2 0 0  persons. The tool for collecting data is a questionnaire. The statistics for data analysis is 

percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics are used, such as ANOVA, Chi-Square, and Discriminant 

Analysis. The data analysis is processed by an application program. The results reveal that: there are 5 independent variables 

available for use to discriminate the 2 groups of investigators. It is confirmed by an analysis with ANOVA, Structure Matrix, 
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and Discriminant Analysis, as follows. 1.The share of finance for investment from the private capital. 2. The minimum rate 

of return or profit in need from the investment. 3 . A family has influenced on the buying decision of condominium for the 

investment. 4 . A spouse/a girl or boy friend has influenced on the buying decision for the investment. 5 .  Location in the 

business center is an important factor in the buying decision of condominium for the investment. 

Keywords: Condominium, Renting out, Profit, Investigators, LPN 

 

 

1.บทนํา 

 

              ปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การเติบโตมาค่อนขา้งมาก  ทาํให้นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ปี 2558 เป็นตน้มา ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยค่์อนขา้งทรงตวั ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศยัแบบบา้นหรือแบบคอนโดมิเนียม หากกล่าวถึงท่ีอยู่อาศยัแบบ

คอนโดมิเนียมนั้น  ในเขตกรุงเทพมหานครถือเป็นพ้ืนท่ีหลักในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ

คอนโดมิเนียมท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบับน ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีกาํลงัซ้ืออยู่ในเกณฑดี์ แต่ในทางตรงกนัขา้ม

กลุ่มท่ีมีแนวโนม้ชะลอตวัลง ไดแ้ก่ กลุ่มคอนโดมิเนียมท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบักลางถึงระดบัล่าง ตลอดจน

โครงการคอนโดมิเนียมท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในต่างจงัหวดั เน่ืองจากมีอุปสงค์ท่ีเบาบางและมีอุปทานส่วนเกิน

ค่อนขา้งมากและอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนในการชะลอตวัของอตัราการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์บบคอนโดมิเนียม 

คือ สภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงของบริษทัอสังหาริมทรัพยต่์างๆ อีกทั้งมีปัญหาทางดา้นการเมืองมาโดยตลอด จากการ

ปฏิรูปของรัฐบาล ทาํใหก้ารลงทุนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์กิดการชะลอตวัจากความเช่ือมัน่ในการลงทุนท่ีลดลง ทั้ง

นกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ  

        จากการศึกษาเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในท่ีอยู่อาศยัประเภทต่างๆ ทาํให้ได้เห็นความเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ท่ีเติบโตและเป็นท่ีต้องการของนักลงทุน คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม  

โดยเฉพาะบริษทัชั้นนาํอย่าง แอล.พี.เอน็ฯ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีโครงการมากมายทั้งในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล รวมถึงต่างจงัหวดั ซ่ึงเป็นเจา้ตลาดคอนโดมิเนียมในเมืองท่ีใหค้วามสาํคญักบั การบริการหลงัการขาย ส่งผล

ใหผู้ซ้ื้อหลายรายไวว้างใจท่ีจะซ้ือหอ้งชุดกบับริษทัฯ ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีว่า จะไดส่ิ้งแวดลอ้มและนิติบุคคลท่ีดีและมี

มาตรฐาน พร้อมกบับริการฝากขาย-ปล่อยเช่าเบด็เสร็จ เม่ือเปรียบเทียบจากขอ้มูลของผลการประกอบการในคร่ึงปีแรก

ของปี 2558 ท่ีผา่นมาของบริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) พบวา่  รายไดป้ระจาํคร่ึงปีแรกของปี 2558 

ของบริษทัอยูใ่นอนัดบัท่ี 6 ในตลาดอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั โดยมีรายไดเ้ท่ากบั 7,390 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบั

ไตรมาสแรกของปี 2557 บริษทัLPN มีรายได้เพ่ิมข้ึนถึง 2,390 ลา้นบาท จึงไดน้ําบริษทัLPN มาเป็นแนวทางใน

การศึกษาคร้ังน้ี  

               ในปัจจุบนักลุ่มลูกคา้นักลงทุนสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่อาศยัแบบคอนโดมิเนียมไดถู้กจาํแนก

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มนกัลงทุนท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมใหเ้ช่าและกลุ่มนกัลงทุนท่ีซ้ือขายคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็ง

กาํไรระยะสั้น ซ่ึงนกัลงทุนทั้งสองประเภทมีปัจจยัท่ีกาํหนดการตดัสินใจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์แต่ปัจจยัอะไร

ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่อาศยัแบบคอนโดมิเนียมของนกัลงทุนมากนอ้ยเพียงใด 
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และเป็นตวัจาํแนกนกัลงทุนทั้งสองประเภทน้ีออกจากกนั จึงเป็นท่ีมาของปัญหาและความสาํคญัของปัญหาในกรณี

การศึกษาในงานวิจยัฉบบัน้ี เพ่ือสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่อาศยั

แบบคอนโดมิเนียมใหแ้ก่นกัลงทุนและบริษทัท่ีดาํเนินการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดไดต่้อไป  โดยการศึกษาวิจยัมี

วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการเลือกลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น ศึกษาปัจจยัดา้นการเลือก

ลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาวและเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นการเลือกลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสามารถใช้

จาํแนกกลุ่มผูล้งทุนเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้นกบักลุ่มผูล้งทุนเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว และในส่วนของประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ คือ บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม ไดท้ราบแนวทางท่ีแตกต่างกนัระหว่างมุมมอง

ของนักลงทุนทั้ ง 2 ประเภท เพ่ือท่ีจะสามารถกาํหนดกลยุทธ์และทาํการตลาดเก่ียวกับการขายห้องชุดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้สร้างท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของแต่ละบุคคล อีกทั้งนัก

ลงทุนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม เพ่ือการลงทุนท่ีไดผ้ลกาํไรตามท่ีคาดหวงั

และสามารถเลือกซ้ือไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการมากยิ่งข้ึน 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

       ศรัญญา สนามชัย, 2549 ศึกษา “การเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการลงทุนซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยมื์อสองท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่นกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามี

ปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังเท่ากบั 1 ยนิูตใชเ้งินทุนส่วนตวัในการลงทุนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนทั้งจาํหน่าย

และให้เช่า ทั้ งน้ีมีการตรวจสอบทุกคร้ังก่อนทาํการซ้ือทาํเลท่ีตั้ งท่ีต้องการลงทุนใกลส่ิ้งอาํนวยความสะดวก

สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการลงทุนมีสภาพแวดลอ้มการจราจรไม่ติดขดัและชั้นสังคมระดบัสูงโดยมีการซ่อมแซม

ปรับปรุงและต่อเติมในบางคร้ังระยะเวลาท่ีใช้ในการรอจาํหน่าย/ให้เช่า ตั้งแต่3-4เดือนข้ึนไป โดยใช้ตวัแทน/

นายหนา้ เป็นช่องทางในการจาํหน่ายและใหเ้ช่า โดยไดรั้บอตัราผลตอบแทนในปัจจุบนัจากการลงทุนในบา้นเด่ียว

ร้อยละ 35 บา้นแฝดร้อยละ 28.18 ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 33.82 อาคารพาณิชยร้์อยละ 34.62 หอ้งชุด/คอนโดมีเนียมร้อย

ละ 34.11 และท่ีดินเปล่าร้อยละ 56.67 สําหรับนักลงทุนนักลงทุนประเภทนิติบุคคลปริมาณการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง

เท่ากบั 10 ยูนิต ซ่ึงมากกว่านักลงทุนบุคคลธรรมดาใชเ้งินทุนของหน่วยงานในการลงทุนมีวตัถุประสงค์ในการ

ลงทุนเพ่ือจาํหน่ายโดยมีการตรวจสอบทุกคร้ังก่อนทาํการซ้ือทาํเลท่ีตั้งท่ีตอ้งการลงทุนใกลส่ิ้งอาํนวยความสะดวก

สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการลงทุนมีสภาพแวดลอ้มการจราจรไม่ติดขดัและชั้นสังคมระดบัสูงโดยมีการซ่อมแซม

ปรับปรุงและต่อเติมในบางคร้ังระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอจาํหน่าย/ใหเ้ช่าตั้งแต่ 5 – 6 เดือนข้ึนไปโดยใชป้้ายโฆษณา

เป็นช่องทางในการจาํหน่าย/ใหเ้ช่าโดยไดรั้บอตัราผลตอบแทนในปัจจุบนัจากการลงทุนในบา้นเด่ียวร้อยละ 30.68 

บา้นแฝดร้อยละ 30.63 ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 32.42 อาคารพาณิชยร้์อยละ36.03 ห้องชุด/คอนโดมีเนียมร้อยละ 32.75 

และท่ีดินเปล่าร้อยละ 33.75 

       บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล, 2549 ศึกษา เหตุจูงใจในการตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  กรณีศึกษา 

โครงการซิต้ีโฮม รัชดา และซิต้ีโฮม สุขุมวิท จากการศึกษาพบว่า ผูซ้ื้อสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ 1.ซ้ือ

เพ่ือการลงทุนมีถึง 45% 2.เพ่ือเก็งกาํไรมี 16.9% 3.ซ้ือเพ่ือพกัอาศยั 37.7%(แยกเป็นซ้ือเพ่ือให้ญาติ/ลูกพกัอาศยั
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13.1%, เพ่ือพกัอาศยัเอง 12.3% และเพ่ือเป็นบา้นพกัอาศยัหลงัท่ี2 12.3%) โดยพบว่ามีผูซ้ื้อ ท่ีซ้ือเพ่ือการลงทุนและ

เก็งกาํไรรวมกนัถึง 61.9% ซ่ึงมากกว่าผูซ้ื้อเพ่ือพกัอาศยัจริง ซ่ึงเลง็เห็นประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีคน้พบจากงานวิจยัฉบบัน้ี

โดยผูซ้ื้อหอ้งชุดพกัอาศยัในโครงการน้ีพบวา่ส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือการลงทุนและเก็งกาํไรตามลาํดบั กล่าวคือ ผูซ้ื้อจะอยู่

ในกลุ่มของ INVESTER ซ้ือเพ่ือเกบ็ไวใ้หเ้ช่าหรือขายต่อ เพราะคิดวา่ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากวา่การลงทุนในแบบ

อ่ืนๆโดยปัจจัยในการตดัสินใจซ้ือให้ความสําคญัเร่ืองทาํเล/ท่ีตั้ ง และช่ือเสียงผูป้ระกอบการเป็นหลกั เพราะ

โครงการอาคารชุดพกัอาศยัน้ียงัไม่มีการก่อสร้างเป็นขายกระดาษก่อน ซ่ึงในปัจจุบนัโครงการอาคารชุดท่ีอยู่ใกล้

สถานีรถไฟฟ้ามีการเปิดตวัจาํนวนมากในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีถา้ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีความตอ้งการ

ซ้ือเพ่ือการลงทุนและเพ่ือการเก็งกาํไร เร่ิมมีมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอาจส่งผลใหต้ลาดอาคารชุดพกัอาศยัจะตอ้งเผชิญกบั

ภาวะลน้ตลาดอีกคร้ังกไ็ด ้ดงันั้นผูป้ระกอบการและภาครัฐตอ้งหาแนวทางป้องกนัไวแ้ต่เน่ินๆ 

       กรกฎ กุฎีศรี, 2553 ศึกษา “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัใกลส้ถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา โครงการ 

ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน และไอดีโอ คิว พญาไท” ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุระหว่าง 36-45ปี มาสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจา้งเอกชนและมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนมากกว่า 

200,000 บาท สําหรับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ไดแ้ก่คู่สมรส โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1)เพ่ือลงทุน42.50%(เพ่ือปล่อยเช่า25.75%, เพ่ือเป็นสินทรัพย ์16.75% (2)เพ่ือเก็งกาํไร 

13.50% ( เพ่ือลงทุนขายต่อ12.25%, เพ่ือขายใบจอง 1.25%) (3)เพ่ืออยู่อาศยั 44% (เพ่ือพกัอาศยัเอง 38.75%, เพ่ือให้

คนในครอบครัวอยู่อาศยั 5.25%) จากการศึกษาพบวา่ ซ้ือเพ่ือลงทุนและเก็งกาํไรรวมกนัถึง 56% มากกวา่ซ้ือเพ่ืออยู่

อาศยั ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันาโครงการอาคารชุดท่ีอยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง และหากยงัมีการซ้ือเพ่ือการ

ลงทุนและเกง็กาํไรเป็นจาํนวนมากแลว้ ภาครัฐและผูป้ระกอบการควรจะระมดัระวงัและหาแนวทางป้องกนั สภาวะ

อาคารชุดพกัอาศยัลน้ตลาดแต่เน่ินๆ 

       แสงชัย วุฒิประเสริฐ , 2555 ศึกษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัมือสองเพ่ือการลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร”จากผลการศึกษาพบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนแบบการซ้ือมาแลว้ใหเ้ช่าระยะเวลาหน่ึงและขาย

ต่อในภายหลงั โดยส่วนมากแลว้จะใชจ้าํนวนเงินท่ีตนเองมีคร่ึงหน่ึง ส่วนท่ีเหลือเป็นการขอสินเช่ือจากสถาบัน

การเงินและประเภทท่ีพกัอาศยัท่ีนกัลงทุนเลือกลงทุนเป็นส่วนมากคือหอ้งชุดพกัอาศยัและใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด

กบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดงัจะเห็นไดว้่าปัจจยัในดา้นต่างๆเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัมือสองเพ่ือการ

ลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

       อรพรรณ ปันมงคล, 2557 ศึกษา “พฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยในการซ้ือคอนโดมิเนียมในอาํเภอเมือง

เชียงใหม่”ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นช่วงอายุ 21 –30 ปีมีสถานภาพโสดมี

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีในปัจจุบนัอาศยัอยู่คนเดียวท่ีพกัในปัจจุบนัคือ

บา้น/ทาวนเ์ฮา้ส์ การครอบครองท่ีพกัในปัจจุบนัคือของตวัเองมีภูมิลาํเนาอยูใ่นอาํเภอเมืองเชียงใหม่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 50,001 บาทข้ึนไปการซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่คือช่วงเปิดตวัโครงการในระยะเร่ิมแรก (pre-sale) และเป็น

การซ้ือเพ่ือปล่อยเช่าลงทุนระยะยาว 

       แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัวตัถุประสงค์ในการซ้ือและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนคอนโดมเินียม 

       วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2557 วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดเนียม เน่ืองจากมีหลายสาเหตุท่ีเป็น

ปัจจยัสําคญัในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของลูกคา้ ท่ีจะสามารถทาํให้นกัลงทุนเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมไดต้รงตาม

ความตอ้งการและมีความเขา้ใจลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือต่อเพ่ืออยู่อาศยัมากยิ่งข้ึน โดยจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งสาํหรับกลุ่ม
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นกัลงทุนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม  โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการซ้ือตามหลกัของทฤษฎีนั้นสามารถ

แบ่งออกได ้3 หวัขอ้หลกัๆ ดงัน้ี 1.ซ้ือเพ่ืออยู่อาศยั 2.ซ้ือเพ่ือการลงทุน เป็นการซ้ือโดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจะอาศยั

เอง แต่ตอ้งการไดรั้บมูลค่าเพ่ิมของทรัพยสิ์นในอนาคต ซ่ึงถือวา่เป็นการลงทุนประเภทหน่ึง โดยอสงัหาริมทรัพย ์

ประเภทน้ีผูล้งทุนยงัสามารถหาประโยชน์จากค่าเช่าระหวา่งรอใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน โดยผูมี้รายไดสู้ง นิยมลงทุน 

3. ซ้ือเพ่ือเกง็กาํไร เป็นการลงทุนในระยะสั้น โดยหวงัผลจากส่วนต่างของราคาจองซ้ือกบัราคาในอนาคตอนัใกล ้จาก 

ความตอ้งการของตลาดในภาวะท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง และราคาอสงัหาริมทรัพยมี์การปรับตวัสูงข้ึน มีผูซ้ื้อเพ่ือการ

เกง็กาํไรมากและผูซ้ื้อในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะไม่รอโอนทรัพยสิ์นแต่จะรีบขายใบจองก่อนโอน  

ทั้ งน้ีผูล้งทุนได้ทําการศึกษาและสํารวจข้อมูลย้อนหลังในด้านอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอาคารชุด

คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า 5 ทาํเล พบวา่อาคารชุดคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าท่ีอยู่ในเขตสาทร-สีลม มี

ราคาหอ้งชุดเพ่ิมสูงสุดจาก 5 ทาํเล คิดเป็นร้อยละ 19.80 ต่อปี สาเหตุหลกัเน่ืองจาก 1.เป็นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจลาํดบั 

ตน้ๆของกรุงเทพมหานคร 2.คอนโดมิเนียมอยู่ในบริเวณดงักล่าวนั้นสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกสบาย 3.ใกล้

สถานท่ีทาํงานตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมบริเวณน้ีไวเ้ป็นท่ีพกัระหวา่งวนัทาํงาน (วนัจนัทร์-ศุกร์) 

 

2.2 รูปภาพและตาราง 

 

 
 

รูปที่ 1 กราฟแสดงขอ้มูลรายได(้Revenue) 5 ปียอ้นหลงัผลประกอบการ “บริษทัอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีอนัดบัสูงสุด  

15  บริษทั ประจาํคร่ึงปี 2558 

ที่มา : www.terrabkk.com 

 

Revenue : 

MILLION, 

PRIN:PRINSIRI, 

฿1,165 

Revenue : 

MILLION, 

CI:CHARN 

ISSARA, ฿1,202 

Revenue : 

MILLION, 

PACE:PACE, ฿

1,561 

Revenue : 

MILLION, 

A:AREEYA 

PROPERTY, ฿

2,106 

Revenue : 

MILLION, 

MJD:MAJOR 

DEVELOPMENT, 

฿2,163 

Revenue : 

MILLION, 

ANAN:ANANDA, 

฿2,935 

Revenue : 

MILLION, 

RML:RALMON 

LAND, ฿3,053 

Revenue : 

MILLION, 

PP:PROPERTY 

PERFECT, ฿

5,544 

Revenue : 

MILLION, SC:SC 

ASSET, ฿5,931 

Revenue : 

MILLION, LPN : 

L.P.N, ฿7,390 

Revenue : 

MILLION, SPALI : 

SUPALAI, ฿

10,184 

Revenue : 

MILLION, 

AP:AP(THAILAN

D), ฿10,735 

Revenue : 

MILLION, 

LH:LAND AND 

HOUSES, ฿

13,107 

Revenue : 

MILLION, 

SIRI:SANSIRI, ฿

17,138 

Revenue : 

MILLION, 

PS:PRUKSA, ฿

22,416 

Revenue Million baht 

http://www.terrabkk.com/
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3.วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นักลงทุนท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพ่ือทาํการปล่อยเช่าให้กบับุคคลทัว่ไป กบั นัก

ลงทุนท่ีตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไร ภายใตโ้ครงการ ของบริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาขอ้มูลโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการของLPN ณ ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งหมด 11 

โครงการ กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัโดยการใชต้ารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan(1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีค่าความคลาดเคล่ือน(Margin of Error)  หรือความผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 5  หรือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 200 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ ซ่ึงมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธี การเลือกตวัอย่าง

แบบโควตา้ ( Quota Sampling) ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อโครงการ

ของบริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการจาํนวน 11 โครงการ ท่ีอยู่ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยแบ่งสดัส่วนเกบ็ตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถาม โครงการละ 19 ชุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากท่ีผูวิ้จยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแบบสอบถามท่ีใช้จาํแนกความแตกต่างของกลุ่มนักลงทุนท่ีตดัสินใจ

ลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าและขายต่อ ทั้งหมด 200 ชุด ผูวิ้จยัจะทาํการตรวจใหค้ะแนนและทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น มีขั้นตอนโดยเร่ิมจาก

การกาํหนดตวัแปรตาม โดยเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะท่ีใช้แยกส่ิงท่ีศึกษาเป็น 2 กลุ่ม และกาํหนดตวัแปรตน้ โดยเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสามารถนาํไปคาํนวณค่าต่อไปได ้กาํหนดวิธีการประมวลผล โดยใชวิ้ธี Simultaneous เพ่ือนาํตวั

แปรตน้สร้างเป็นสมการเสน้ตรง  

Y = v1X1+ v2X2+ v3X3+…+vpXp หากค่า Significance Level ของค่า Wilk’s Lambda เทียบกบั 0.05 แลว้มีค่านอ้ยกว่า

ยิ่งดี แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่มได ้เม่ือประมวลผลจากสมการแลว้ ทาํการประเมินความถูกตอ้ง

ของสมการเส้นตรง โดยการใชส้มการเส้นตรงในการพยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคนควรอยู่ในกลุ่มนกัลงทุนใด 

จากนั้นทาํการสร้างตารางไขวเ้ปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีกลุ่มตวัอย่างสังกดัจริง(Actual) กบักลุ่มสมการเส้นตรง

พยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอย่างสังกดัอยู่ เพ่ือนาํมาหาค่า Hit Ratio เทียบกบั 1 ซ่ึงสามารถบอกไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัจริง

กับท่ีพยากรณ์นั้นทาํได้สอดคลอ้งกันมากน้อยแค่ไหน และเปรียบเทียบค่า Hit Ratio กับค่า Proportional Chance 

Criterion ( Cpro ) ทั้งน้ีสมการเสน้ตรงท่ีถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับไดก้ต่็อเม่ือค่า Hit Ratio มีค่ามากกวา่ค่าของ Cpro อยู่

อยา่งนอ้ย 25% จากนั้นทาํการแปลความหมายจากค่าสถิติต่าง โดยการประเมินระดบัความสาํคญัของตวัแปรตน้ในการ
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จาํแนกกลุ่มของนักลงทุน จากการทดสอบความแตกต่างดว้ย ANOVA โดยเทียบค่า Significance Level กบัเกณฑ์

มาตรฐาน 0.05 หากนอ้ยกวา่ แสดงวา่ตวัแปรแต่ละตวัมีความแตกต่างกนัสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาต่อได ้

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดส้รุปขอ้มูลคาํตอบของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

โดยแบ่งตามหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของนักลงทุน ทั้งน้ีไดแ้บ่งย่อย เป็นกลุ่มผูล้งทุนท่ี

ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว และกลุ่มผูล้งทุนท่ีตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเกง็กาํไรระยะสั้น 

ทั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์นาํเสนอผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ในส่วนของวตัถุประสงคข์องการเลือกลงทุนของกลุ่มนกัลงทุน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพ่ือเก็งกาํไร

ระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 62 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกฎ กุฎีศรี (2553)  และ บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล (2549) 

เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระยะสั้น มุ่งผลตอบแทนในรูปกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นสาํคญั 

คาดหวงัผลตอบแทนในรูปกาํไรจากการรอจงัหวะการขาย ซ่ึงตรงกบัแนวความคิด อนุชา กุลวิสิทธ์ิ ( 2547 : 15 ) 

และ เพชรี ขมุทรัพย ์(2544: 1) 

กลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการซ้ือคอนโดมเินียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว 

จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,000-50,000 บาท มีมูลค่าเงินออมและหลกัทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือการลงทุน มากท่ีสุด ในช่วง 1-3 ลา้นบาท 

ในส่วนของดา้นพฤติกรรมการลงทุนพบว่า ก่อนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมนกัลงทุนไดมี้การสํารวจ

เปรียบเทียบโครงการต่างๆ 3 โครงการ และนกัลงทุนมีประสบการณ์การลงทุนมาแลว้ 3 ปี ตั้งแต่นกัลงทุนเร่ิมสนใจ

จนกระทัง่ทาํสญัญาซ้ือขายกบัโครงการใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน และมีปริมาณการซ้ือหอ้งชุดประมาณ 1 ยนิูต 

โดยราคาซ้ือหอ้งชุดอยู่ท่ีประมาณ 1.8 ลา้นบาท และก่อนท่ีนกัลงทุนจะปล่อยใหเ้ช่าใชร้ะยะเวลาในการเขา้ไปดูแล

ห้องหลงัจากการซ้ือห้องชุดประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีกลุ่มนักลงทุน

ตอ้งการประมาณ 30 % 

กลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการซ้ือคอนโดมเินียมเพ่ือเกง็กาํไรระยะส้ัน 

จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,000-50,000 บาท มีมูลค่าเงินออมและหลกัทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือการลงทุน มากท่ีสุด ในช่วง 1-3 ลา้นบาท 

ในส่วนของดา้นพฤติกรรมการลงทุนพบว่า ก่อนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมนกัลงทุนไดมี้การสํารวจ

เปรียบเทียบโครงการต่างๆ 3 โครงการ และนกัลงทุนมีประสบการณ์การลงทุนมาแลว้ 2 ปี ซ่ึงมีประสบการณ์การ

ลงทุนนอ้ยกวา่กลุ่มผูล้งทุนท่ีตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเกง็กาํไรระยะสั้น ตั้งแต่นกัลงทุนเร่ิมสนใจจนกระทัง่ทาํ

สญัญาซ้ือขายกบัโครงการใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน และมีปริมาณการซ้ือหอ้งชุดประมาณ 1 ยนิูต โดยราคาซ้ือ
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หอ้งชุดอยู่ท่ีประมาณ 1.9 ลา้นบาท และก่อนท่ีนกัลงทุนจะขายต่อหรือใหเ้ช่า ใชร้ะยะเวลาในการเขา้ไปดูแลห้อง

หลงัจากการซ้ือห้องชุดประมาณ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีกลุ่มนกัลงทุนตอ้งการ

ประมาณ 41 % ซ่ึงถือว่ามีความต้องการผลตอบแทนหรือกําไรขั้นตํ่ ามากกว่ากลุ่มนักลงทุนท่ีต้องการซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว 

อภิปรายผล  

       จากการศึกษา การจาํแนกความแตกต่างของกลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาวกบั

กลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น กรณีศึกษา บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเชิงสถิติอนุมาน พบว่า ตวัแปรอิสระจาํนวน 5 ตวั ท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

จาํแนกความแตกของกลุ่มนกัลงทุนทั้ง 2 กลุ่มได ้โดยยืนยนัดว้ยผลการวิเคราะห์ ANOVA, Structure Matrix และ 

Discriminant Coefficients ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ด้านพฤตกิรรมการลงทุนซ้ือคอนโดมเินียมเพ่ือการลงทุน 

       สัดส่วนแหล่งท่ีมาของแหล่งเงินทุนท่ีมีไวเ้พ่ือการลงทุนโดยใชเ้งินทุนส่วนตวั พบว่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว มีการใชเ้งินทุนส่วนตวัเพ่ือการลงทุน โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม 

หมายถึง สดัส่วนของแหล่งเงินทุนจากทั้งหมด 100% นกัลงทุนใชเ้งินทุนส่วนตวัเพ่ือการลงทุนนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ท่ีเป็น

เช่นน้ีเน่ืองจากการลงทุนคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่านั้นมีภาระผูกพนัระยะยาว และตอ้งแบกรับความเส่ียงจากการใช้

เงินลงทุนจาํนวนมาก จึงหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีโดยการขอสินเช่ือจากธนาคารหรือเงินสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนใน

สดัส่วนท่ีมากกวา่ ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของ แสงชยั วฒิุประเสริฐ, (2555) พบวา่ ส่วนมากแลว้นกัลงทุนจะใชจ้าํนวน

เงินท่ีตนเองมีคร่ึงหน่ึง ส่วนท่ีเหลือเป็นการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  ส่วนกลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

เพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น มีการใชเ้งินทุนส่วนตวัเพ่ือการลงทุน โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ท่ีเป็นเช่นน้ี

เพราะการลงทุนเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น มีการรับความเส่ียงจากการใชเ้งินลงทุนในระยะเวลาท่ี

สั้นกว่ากลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว และการขายต่อเป็นลกัษณะการขายขาด อีกทั้ง

การผ่อนชาํระเงินงวดต่อเดือนกบัธนาคารท่ีขอสินเช่ืออาจเป็นภาระในการโอนเปล่ียนมือการถือครองสิทธ์ิของ

คอนโดมิเนียมในการขายต่อเพ่ือเก็งกาํไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด (อนุชา กุลวิสิทธ์ิ : 2547) การลงทุนระยะสั้น 

เป็นการดาํเนินการในลกัษณะการเกง็กาํไร คาดหวงัผลตอบแทนในรูปกาํไรจากการรอจงัหวะการขายเท่านั้น 

       ผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีตอ้งการจากการลงทุน พบว่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่า

ระยะยาว มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่า ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม เน่ืองจากการปล่อยเช่าถือเป็นการ

เกง็กาํไรในระยะยาว ซ่ึงนกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนจากส่วนต่างของมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหรือลดลง อีก

ทั้งยงัไดรั้บค่าเช่ารายเดือนจากการปล่อยเช่า นกัลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงจากความเปล่ียนแปลงของตลาด

คอนโดมิเนียมไดใ้นระยะยาว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัญญา สนามชยั : 2549 ศึกษา“การเปรียบเทียบพฤติกรรม

ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยมื์อสองท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่านกั

ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนห้องชุด/คอนโดมิเนียมโดยมีวตัถุประสงค์ทั้ง
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จาํหน่ายและใหเ้ช่า สูงกว่า นกัลงทุนประเภทนิติบุคคล ท่ีมีวตัถุประสงคจ์าํหน่ายอย่างเดียว และตรงกบัแนวความคิด

ของ อนุชา กุลวิสิทธ์ิ ( 2547 : 15 )   และกลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น มีความตอ้งการ

รับผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่า โดยค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม เน่ืองจากเป็นการเก็งกาํไรในระยะสั้น ผูซ้ื้อส่วนใหญ่

จะไม่รอโอนทรัพยสิ์นแต่จะรีบขายใบจองก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะในตลาดคอนโดมิเนียมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเร็วเพ่ือสร้างกาํไรสูงสุด สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ วิทวสั รุ่งเรืองผล (2557 : 68) 

       ครอบครัว เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน พบว่า กลุ่มนักลงทุนท่ีเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว มีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ การลงทุนเพ่ือปล่อยเช่า

ในระยะยาวเป็นการลงทุนท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการหลายดา้น อาทิเช่น การจดัตกแต่งห้อง การเลือกซ้ือของตกแต่ง

หอ้ง การคิดคาํนวณค่าเช่าต่างๆ หรือแมแ้ต่กระทัง่การเลือกผูเ้ช่าท่ีจะเขา้อยู่อาศยั นกัลงทุนกลุ่มน้ีจึงใหค้วามสาํคญักบั

ผูใ้ห้คาํแนะนําท่ีเป็นบุคคลใกลชิ้ดซ่ึงได้แก่ ครอบครัว(บิดา/มารดา) ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีสามารถให้คาํแนะนําและ

คาํปรึกษาไดเ้ป็นอย่างดี และ กลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น ค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียรวม เน่ืองจากการลงทุนเพ่ือเก็งกาํไรในระยะสั้น ไม่ยุง่ยากต่อการบริหารจดัการ นกัลงทุนเนน้ทาํกาํไรจากการ

ขายใบจองสิทธิหรือส่วนต่างห้องราคาห้องในอนาคตรอนัใกลเ้ท่านั้น ส่วนขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการลงทุนเก็งกาํไร ก็

สามารถหาผูใ้หค้าํปรึกษาไดม้ากมายหลายช่องทาง  ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยั กรกฎ กุฎีศรี, (2553) ศึกษา ปัจจยัในการ

ตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัใกลส้ถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา โครงการ ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน และไอดีโอ คิว พญาไท 

พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ไดแ้ก่ คู่สมรส 

       คู่สมรส/แฟน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเพ่ือการลงทุน พบวา่ กลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อย

เช่าระยะยาว ค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการลงทุนแบบปล่อยเช่ามีการบริหารจดัการหลาย

ดา้น จึงให้ความสําคญัและรับคาํปรึกษาจากบุคคลใกลชิ้ด อาทิเช่น บิดามารดา คู่สมรสหรือแฟน เน่ืองจากบุคคล

เหล่าน้ีอยู่ใกล้ชิดและสนิทสนมมากกว่าบุคคลอ่ืน สามารถให้คําปรึกษาได้ดี และกลุ่มนักลงทุนท่ีเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น ค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม เน่ืองจากลกัษณะการลงทุนเช่นน้ีนกัลงทุน

สามารถปรึกษาผูรู้้มากมาย ท่ีใหค้วามรู้ดา้นการลงทุนโดยเนน้ในเร่ืองของการเก็งกาํไร ซ่ึงไม่มีการบริหารจดัการมาก

เหมือนกบัการลงทุนแบบปล่อยเช่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกฎ กฎีุศรี, (2553) ศึกษา ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ

ห้องชุดพกัอาศยัใกลส้ถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา โครงการ ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน และไอดีโอ คิว พญาไท พบว่า 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ไดแ้ก่ คู่สมรส 

       ทาํเลท่ีตั้งย่านศูนยก์ลางธุรกิจเป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกซ้ือ พบว่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือ

ปล่อยเช่าระยะยาว มีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม หรือมีความคิดเห็นวา่ทาํเลท่ีตั้งยา่นศูนยก์ลางธุรกิจไม่ไดเ้ป็น

ปัจจยัสําคญัในการเลือกซ้ือมากนัก เน่ืองจากนักลงทุนเพ่ือปล่อยเช่าในระยะยาวมีการคาดการณ์ในเร่ืองของการ

คมนาคม และความเจริญของชุมชนเมืองในอนาคต ท่ีจะมีการพฒันาและขยายออกไปตามรอบๆชานเมืองมากข้ึน  ทาํ

ใหไ้ม่จาํเป็นจะตอ้งเลือกทาํเลท่ีดีมากนกัในการลงทุนคอนโดมิเนียม ประกอบกบั นกัลงทุนเพ่ือปล่อยเช่าในระยะยาว

ไม่ไดมี้ความตอ้งการในการในการทาํธุรกิจ/ประกอบกิจการ แต่เพียงมีความตอ้งการใหผู้อ้ยู่อาศยัเช่าเท่านั้น จึงไม่มี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเลือกทาํเลท่ีตั้งคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ใจกลางเมือง และกลุ่มนกัลงทุนท่ีเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือ

เก็งกาํไรระยะสั้น มีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม หรือมีความคิดเห็นว่าทาํเลท่ีตั้งย่านศูนยก์ลางธุรกิจเป็นปัจจยั
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สําคญัในการเลือกซ้ือ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากลกัษณะการลงทุนเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้นในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1-3 ปี 

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีดี สามารถปล่อยขายไดง่้าย เดินทางสะดวก ประกอบกบัพฤติกรรมของคนใน

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป มีการแข่งขนักบัเวลาท่ีมากข้ึน เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขดั จึงส่งผลใหมี้ความตอ้งการท่ี

จะเดินทางสะดวก ประหยดัเวลา เพ่ือไปทาํงานท่ีอยู่ในใจกลางเมือง ดงันั้นทาํเลท่ีตั้งย่านศูนยก์ลางธุรกิจ จึงเป็นปัจจยั

สําคญัสําหรับนกัลงทุนเพ่ือเก็งกาํไรในระยะสั้น เพ่ือให้มีโอกาสท่ีจะขายต่อเพ่ือเก็งกาํไรไดใ้นอตัราท่ีสูงมากข้ึน 

เพ่ือใหท้นัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงไปของตลาดคอนโดมิเนียมซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล, 

(2549) ศึกษา เหตุจูงใจในการตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  กรณีศึกษา โครงการซิต้ีโฮม รัชดา และ

ซิต้ีโฮม สุขมุวิท พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือใหค้วามสาํคญัเร่ืองทาํเล/ท่ีตั้ง และช่ือเสียงผูป้ระกอบการเป็นหลกั 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

 เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัท่ีไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจากนักลงทุนทั้ง 2 ประเภท คือ นักลงทุนเพ่ือ

ปล่อยระยะยาว กบั นกัลงทุนแบบเก็งกาํไรระยะสั้น จึงทาํใหผ้ลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์และ

ทาํการตลาดเก่ียวกบัหอ้งชุด/คอนโดมิเนียม  จากมุมมองท่ีแตกต่างกนัของนกัลงทุนทั้ง 2 ประเภทในดา้นของทาํเลท่ีตั้ง

ย่านศูนยก์ลางธุรกิจเป็นปัจจยัสําคญั และ อตัาราผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีตอ้งการจากการลงทุน โดยบริษทัผู ้

ด ําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ผลการวิจัย เพ่ือศึกษาว่า โดยส่วนมากแล้วนักลงทุนท่ีต้องการซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว จะให้ความสําคญัดา้นทาํเลท่ีตั้งย่านศูนยก์ลางธุรกิจนอ้ยกว่า กลุ่มนกัลงทุนท่ี

ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไรระยะสั้น ดงันั้นแลว้ผูด้าํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์็ควรจะทาํความเขา้ใจว่า

สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการลงทุนเพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว ผูผ้ลิตควรดูทาํเลท่ีตั้งท่ีห่างออกมาจากย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 

หรือท่ีตั้งท่ีอยู่แถวชานเมืองได ้เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้งท่ีอยู่ใจกลางเมืองมากนกั อีกทั้ง

อตัราผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีตอ้งการจากการลงทุน พบวา่ กลุ่มผูล้งทุนท่ีตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งกาํไร

ระยะสั้น มีความตอ้งการไดรั้บอตัราผลตอบแทนหรือกาํไรขั้นตํ่าท่ีมากกว่า กลุ่มผูล้งทุนท่ีตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม

เพ่ือปล่อยเช่าระยะยาว จากผลการวิจยัน้ี ทาํใหบ้ริษทัผูด้าํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์แนวทางการสร้างคอนโดมิเนียม

เพ่ือรองรับกบัลูกคา้กลุ่มน้ี โดยการสร้างออกแบบตวัคอนโดมิเนียมท่ีมีระดบั ซ่ึงส่ิงสาํคญัของลูกคา้กลุ่มน้ีคือทาํเลท่ีตั้ง
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จะตอ้งอยูใ่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ อีกทั้งรูปแบบ รูปลกัษณ์ตอ้งเหนือกวา่ เป็นการเรียกราคา เพ่ือไดรั้บผลตอบแทนหรือ

กาํไรท่ีมากกวา่ 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ควรศึกษาโดยการเพ่ิมปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถเป็นตวัจาํแนกนกัลงทุนทั้ง 2 กลุ่มได ้เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

การออกนโยบายของภาครัฐ เป็นตน้ 

2.ควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์โดยตรง เป็นตน้ ซ่ึงจะ

ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นยาํและชดัเจนมากข้ึน 

3.ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย เช่น จากเดิมท่ีศึกษาผูท่ี้ลงทุนอาคารชุดคอนโดมิเนียม

เปล่ียนเป็นผูล้งทุนท่ีดินลกัษณะแนวราบ เช่น บา้นเด่ียวหรือทาวนเ์ฮา้ส์ เป็นตน้ 
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การแบ่งกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนพเิศษเปียโนโดยใช้ปัจจยัด้าน 

ความพงึพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสอนพเิศษดนตรี 

Cluster analysis of parents whose children are now studying 

Piano lessons at music school 

อาสา เข็มจินดา0

1 และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร1

2 

Asa Khemjinda and Thitikan Satchabut 

  

 

บทคดัย่อ 

     งานวิจยัน้ีเป็นการแบ่งกลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานเรียนพิเศษเปียโนโดยใช้ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ของ

ผูป้กครองต่อโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของผูป้กครอง และ 

2) ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานเรียนพิเศษเปียโน โดยมีผูป้กครองกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 373 คน จาก

โรงเรียนดนตรีทัว่กรุงเทพฯ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชจ้าํนวน, ร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Cluster Analysis, One-way ANOVA และ Chi-Square Test ซ่ึงผลของการวิจยัพบวา่ 

ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานเรียนพิเศษเปียโน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผูป้กครองท่ีพึงพอใจด้าน 

กระบวนการการจดัการเป็นหลกั (Operation Thinker) 2) กลุ่มผูป้กครองท่ีพึงพอใจดา้นสถานท่ีและดา้น ลกัษณะ

กายภาพเป็นหลกั (Shelter) และ 3) กลุ่มผูป้กครองท่ีพึงพอใจดา้นพนกังานเป็นหลกั (Staffaholic)   

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจ, โรงเรียนสอนดนตรี, การแบ่งกลุ่มผู้ปกครอง 

 

Abstract 

     This Research is about Cluster analysis of parents whose children are now studying piano lessons at music 

school. The purposes are 1) study parents’ satisfaction based on Marketing Mixed (7Ps) 2) to cluster the parents 

group based on their satisfaction. There are 373 samples from parents who live in Bangkok. The research instrument 

is questionare. Data was analyzed through frequency count, percentage, average, standard deviation, Cluster 

Analysis, One-way ANOVA and Chi-Square Test. From the result, parents are divided into 3 groups: 1) parents 

who concern about process of music school (Operation Thinker) 2) parents who concern about place and physical 

evidence (Shelter) and 3) parents who concern about people in music school (Staffaholic). 

Keywords: Satisfaction, Music school, Discrimination 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนั สงัคมการศึกษาจดัไดว้า่มีสภาวะการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยหน่ึงในการศึกษาท่ีมีการแข่งขนัสูง และ

ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัคือการเรียนพิเศษดนตรี ซ่ึงมีขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ท่ีได้

ระบุไวว้า่ จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนพิเศษดนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (จาํนวน 26,926 คน) ถึง พ.ศ. 2554 (จาํนวน 34,776 

คน) มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

     สาเหตุของการเพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนหน่ึงมาจากกระแสสังคมท่ียอมรับในวิชาชีพดนตรีมากข้ึนและมีงานวิจัย, 

บทความ หรือการกล่าวถึงในสงัคมถึงประโยชนข์องการเรียนวิชาชีพดนตรีดว้ยเช่น รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ไดอ้อกมา

แสดงความคิดเห็นต่างๆเก่ียวกบัการสร้างอาชีพดนตรีว่า “…อาชีพนกัดนตรีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ เช่ือถือได…้” โดย

ได้ก่อตั้ งวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra และเป็นผูก่้อตั้ ง วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

นอกจากน้ี รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธิจิตต ์ยงัไดย้ืนยนัผลงานวิจยัอีกว่า ดนตรีมีประโยชน์ ในหลายๆดา้นเช่น สร้างความ

สนุกสนาน, กระตุน้การเคล่ือนไหว, สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี, มีผลกระทบต่อ ระบบหายใจ, ลดความตึงเครียด, เพ่ิม

ระดบัเอนดอร์ฟิน และทาํให้มีสมาธิมากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงรวมไปจนถึง การประกวดดนตรีจากเวทีต่างๆเช่น The 

Voice และ The Star ท่ีเป็นกระแสดนตรีในยคุปัจจุบนั 

     จากกระแสสังคมท่ีเร่ิมหันมาสนใจในการเรียนดนตรีมากข้ึน ทาํให้มีจาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนดนตรีเพ่ิมมากข้ึน 

นบัเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีดี ดงันั้นโรงเรียนดนตรีจึงตอ้งหาแนวคิดหรือวิธีการวา่ ทาํอยา่งไรใหผู้ป้กครองเกิดความ 

ผูกพนัต่อโรงเรียนดนตรีนั้นๆเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อทั้งสถาบนัสอนพิเศษดนตรี (สูญเสียรายได)้ และนกัเรียน 

(ความต่อเน่ืองของการเรียน) ซ่ึงผูป้กครองมีผลต่อการตดัสินใจของนกัเรียนท่ีเรียนดนตรีโดยตรง 

     งานวิจยัน้ีจึงเป็นการวิจยัเพ่ือแบ่งกลุ่มผูป้กครองโดยมีวตัถุประสงค ์2 วตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยั ดา้น

ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี และ 2) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูป้กครอง ท่ีมีบุตรหลาน

เรียนพิเศษดนตรีโดยใช้ปัจจยัดา้นความพึงพอใจของผูป้กครองต่อโรงเรียนสอนพิเศษดนตรีเป็นเกณฑ์ในการ

จาํแนก ซ่ึงประโยชนข์องงานวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ขอ้คือ 1) สามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆเพ่ือวิเคราะห์ สถานการณ์

และเขา้ใจถึงปัจจยัแต่ละตวัเพ่ือประเมินทางเลือกไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัสามารถคน้หาขอ้จาํกดั หรือความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบโจทยใ์นตลาดอีกดว้ย 2) สามารถนาํผลการวิจยั มาช่วยในการ

วางแผนงานให้เหมาะสมกับกลุ่มท่ีจะทาํการจาํแนกเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการ

ปรับปรุงแผนงาน การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม หรือสร้างกลยุทธ์ Blue ocean ใหก้บัโรงเรียน

สอนพิเศษดนตรีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั อีกดว้ย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติเชิงบวกของบุคคลๆหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงๆหน่ึง โดยจะเปล่ียนเป็นความพึงพอใจ เม่ือ

ลงมือปฏิบติักบัส่ิงๆนั้น (ดิเรก ฤกษห์ร่าย, 2528) ซ่ึงความหมายอีกนยัหน่ึงของความพึงพอใจคือ การไดรั้บการ

ตอบสนองต่อความคาดหวงั (วิชยั เหลืองธรรมชาติ, 2531) แต่หากความคาดหวงันั้นไม่ไดรั้บ การตอบสนอง ความ
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พึงพอใจของบุคคลนั้นก็จะลดลงหรืออาจไม่เกิดความพึงพอใจข้ึนเลย (ชริณี เดชจินดา, 2535) นอกจากน้ี ยงัมีการ

กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากแรงจูงใจท่ีไปกระตุน้บุคคลนั้นๆ มีทั้งหมด 4 อย่างคือ แรงจูงใจท่ีเกิดจากวตัถุเช่น 

เงิน ส่ิงของ, แรงจูงใจท่ีมีลกัษณะทางกายภาพเป็นตวักาํหนดเช่น สภาพแวดลอ้ม ท่ีทาํให้เกิดความสุขทางกาย, 

แรงจูงใจท่ีเป็นผลประโยชนใ์นอุดมคติเช่น ปัจจยัท่ีตอบสนองความคาดหวงั ของมนุษย ์และแรงจูงใจทางสงัคมเช่น 

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเพ่ือแสดงถึงการยอมรับ (สุเทพ พานิชพนัธ์ุ, 2541, อา้งถึงใน กนก เชาวภาษี และคณะ) 

     ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึงปัจจยัทั้ง 7 ขอ้ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์รืองานบริการ (Product, 

Service), ราคา (Price), สถานท่ี (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคคล (People), ส่ิงแวดลอ้ม ทาง

กายภาพ (Physical Facilities) และ กระบวนการการใหบ้ริการ (Process) (Magrath, 1986) นอกจากน้ี ส่วนประสม

ทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการยงัหมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ีช่วยบริหารคุณภาพโดยรวม ของธุรกิจบริการ 

(Total Quality Management) โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั (กฤษณา รัตนพฤษษ,์ 2549) 

     ซ่ึงมีการอา้งอิงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือ หรือเลือกรับ

บริการดว้ยทฤษฎี Stimulus-Response (S-R Theory) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รูปที่  1   รูปภาพแสดงปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการ (Model of 

Buying Behaviour) 

ท่ีมา: http://www.slideshare.net/alwynlau/bus169-kotler-chapter-05 

 

     จากรูปท่ี 1 จะเห็นไดว้่าปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวักระตุน้และส่งผลไปยงัการเลือกซ้ือสินคา้ 

หรือเลือกใช้บริการ โดยมีการทดลองของ John B. Watson (The little Albert Experiment) มาสนับสนุนว่า 

พฤติกรรม ต่างๆทั้งการเลือกซ้ือหรือการเลือกใชบ้ริการสามารถควบคุมไดด้ว้ยตวักระตุน้ (Stimuli) ซ่ึงตวักระตุน้

ใน Model of Buying Behaviour คือปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดนัน่เอง (John B. Watson, 1920) 

     ประเด็นของการแบ่งกลุ่มนั้น มีแนวคิด STP ของ Kotler ไดก้ล่าวไวว้่า S คือ Segmentation สามารถแบ่งโดย ใช้

ดา้นภูมิศาสตร์, ประชากรศาสตร์, จิตวิทยา และพฤติกรรม ส่วน T มาจาก Target Market หมายถึงส่วนหน่ึง ของ

การกาํหนด กลุ่มเป้าหมาย และ P มาจาก Positioning ซ่ึงหมายถึงการแสดงออกเป็นรูปภาพเพ่ือใหเ้ห็นตาํแหน่ง ใน

ตลาดท่ีชดัเจน (Kotler, 1988) 

     ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งว่า ผูป้กครองตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนดนตรี เช่ือม

สาระวิชาดนตรีเขา้กบัสาระวิชาอ่ืนๆ และผูป้กครองจะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาเก่ียวกบัดนตรีกบับุตรหลาน รวมไปถึง
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สนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ย (จรัญ ไชยชนะ, 2550) นอกจากน้ี การเปิดโรงเรียนสอนดนตรี สาํหรับ

ผูสู้งอายุจะตอ้งคาํนึงถึงครูผูส้อนจะตอ้งมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนผูสู้งอายุ, ราคาค่าเรียนตอ้งเหมาะสม กบั

คุณภาพ, มีเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ และควรเปิดสอนวิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี (วิภาสินี เมาลานนท,์ 2555) ในดา้นของ

ความพึงพอใจนั้นผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนดนตรีตามโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาล นครยะลามี

ความพึงพอใจมากในทุกดา้น (วรมน คาํแหง และคณะ, 2556) ซ่ึงผูป้กครองโรงเรียนมิวสิคทาวน์ ไทยแลนด์ มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (สหภสั อกัษรถึง, 2555) ในขณะท่ี การเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรี

มีฟ้าโดยรวมถูกประเมินใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (สิทธิเวท เพญ็นวลออง และคณะ, 2556) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรของงานวิจยัฉบบัน้ีมีจาํนวน 12,307 คน โดยใชก้ารคาํนวณหาจาํนวนประชากรในกรุงเทพท่ีอยู่ในขอบเขต 

การศึกษา แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าคาํนวณหาจาํนวนผูป้กครองโดยใชจ้าํนวนบุตรหลานเฉล่ียท่ี 1.6 คน (ปราโมทย ์ประสาทกุล 

และ ปัทมา วา่พฒันวงศ,์ 2555) ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชก้ารกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan ทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีมีกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 373 คน 

     การเก็บข้อมูลของงานวิจัยน้ี ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ประชากรศาสตร์, พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย และการวดัระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงจากการสืบคน้โรงเรียนสอนพิเศษดนตรี ใน

เขตกรุงเทพฯ มีจาํนวนทั้งหมด 41 โรงเรียน ใชว้ิธีการสุ่ม (Random Sampling) 12 โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด และมีการ

เก็บแบบสอบถามทุกวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตยเ์พ่ือการกระจายของแบบสอบถามมากท่ีสุด 

     ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นเคร่ืองมือในการ 

วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ดว้ยรูปแบบจาํนวน, ร้อยละ และขอ้มูลดา้นความพึงพอใจดว้ยรูปแบบค่าเฉล่ีย, 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 

ขอ้มูลเพ่ือแบ่งกลุ่มผูป้กครองโดยใช ้Cluster Analysis, One-way ANOVA และ Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ในส่วนของผลการศึกษาและอภิปราย ผูวิ้จยัไดแ้ยกบรรยายเป็น 2 ประเดน็เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์คือ 

1) ผลการศึกษาทางดา้นความพึงพอใจของผูป้กครองต่อโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี และ 2) ผลการศึกษาทางดา้น การ

แบ่งกลุ่มผูป้กครอง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่  1  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามเชิงปริมาณ (5 อนัดบัท่ีมากท่ีสุด) 

 

 

     จากตารางขา้งตน้จะสงัเกตไดว้า่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเร่ืองของระยะเวลาการชาํระเงินท่ีชดัเจน 

โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.97 (เป็นคะแนนเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด) ตามดว้ยเร่ืองของระบบการชาํระเงินท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยาํ, 

ระบบการเตือนการชาํระเงินของโรงเรียน, ระบบการชดเชยการเรียนการสอนเม่ือมีการลาจากครูผูส้อน และ

ความสามารถของครูผูส้อนในการทาํใหบุ้ตรหลานสนใจในการเรียนดนตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90, 3.86, 3.85 

และ 3.85 ตามลาํดบั  

     นอกจากน้ี 4 ใน 5 เร่ืองจากตารางท่ี 1 ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกระบวนการการจดัการของทางโรงเรียน 

(Process) อีกดว้ย 

 

ตารางที่  2  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามเชิงปริมาณ (5 อนัดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด) 

 

 

     จากตารางขา้งตน้จะสังเกตไดว้่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในเร่ืองของระบบคมนาคมสาธารณะที่เข้าถึง 

เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถประจําทาง BRT, การทําโปรโมช่ันของโรงเรียนมีความน่าดึงดูด เช่น ส่วนลด ของ

แถมในการสมคัรเรียน, การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนถูกกระจายถึงผู้ปกครองอย่างทั่วถึง, แผ่นป้ายโฆษณา ของ

ตวัแปรย่อย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

มรีะยะเวลาการชําระเงนิที่ชัดเจน 3.97 .807 

ระบบการชําระเงนิมคีวามถูกต้องแม่นยาํ 3.90 .863 

ระบบการเตือนการชําระเงนิของโรงเรียน 3.86 .840 

ระบบการชดเชยการเรียนการสอนเม่ือมกีารลาจากครูผู้สอน 3.85 .891 

ความสามารถของครูผู้สอนในการทําให้บุตรหลานสนใจในการเรียนดนตรี 3.85 .884 

ตวัแปรย่อย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

มรีะบบคมนาคมสาธารณะเข้าถึง เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดนิ, รถประจาํ

ทาง, BRT เป็นต้น 
3.42 .865 

การทําโปรโมช่ันของโรงเรียนมีความน่าดึงดูด เช่น ส่วนลด, ของแถม 

ในการสมคัรเรียน เป็นต้น 
3.47 .815 

การประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนถูกกระจายถึงผู้ปกครองอย่างทั่วถึง 3.51 .792 

แผ่นป้ายโฆษณาของโรงเรียน มคีวามสวยงามน่าดงึดูด 3.53 .771 

บอร์ดการโปรโมทข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียน 3.53 .847 
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โรงเรียน มคีวามสวยงามน่าดึงดูด และบอร์ดการโปรโมทข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียน โดยมคีะแนนเฉลีย่ที่ 3.42, 

3.47, 3.51, 3.53 และ 3.53 ตามลาํดบั ซ่ึง 4 ใน 5 เร่ือง เป็นเร่ืองของการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

ตารางที่  3  ตารางสรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

 

 

 

      

 

 

 

 

     จากผลการวิจยัสามารถแบ่งกลุ่มผูป้กครองออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ี 1 โดยมีจาํนวน 187 

คนจาก 373 คน คิดเป็นร้อยละ 50.134 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ในขณะท่ี กลุ่มท่ี 2 และ 3 มีจาํนวน 91 คน และ 95 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.397 และ 25.469 ตามลาํดบั ซ่ึงผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยสถิติ Chi-

Square ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม โดยจะสรุปความแตกต่างไวใ้นส่วนของสรุปผลการศึกษาต่อไป 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     งานวิจยัน้ีให้ผลสรุปว่า ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานเรียนพิเศษดา้นดนตรีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 

อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีระยะเวลาการชาํระเงินท่ีชดัเจน, ระบบการชาํระเงินมีความถูกตอ้งแม่นยาํ, ระบบการเตือนการ

ชําระเงิน ของโรงเรียน, ระบบการชดเชยการเรียนการสอนเม่ือมีการลาจากครูผูส้อน และความสามารถของ

ครูผูส้อนในการทาํใหบุ้ตรหลานสนใจในการเรียนดนตรี ตามลาํดบั ในทางกลบักนั ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ ระบบคมนาคมสาธารณะท่ีเขา้ถึง, การทาํโปรโมชัน่ของโรงเรียนมีความน่าดึงดูด, 

การประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนถูกกระจายถึงผูป้กครองอย่างทัว่ถึง, แผ่นป้ายโฆษณาของโรงเรียนมีความสวยงาม

น่าดึงดูด และบอร์ดการโปรโมทข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียน 

     ซ่ึงจากงานวิจยัฉบบัน้ี สามารถแบ่งกลุ่มผูป้กครองไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มผูป้กครองท่ีพึงพอใจดา้นกระบวนการการจดัการเป็นหลกั (Operation Thinker) เช่น เร่ืองระบบ การ

เตือนการชาํระเงิน, ระบบการชดเชยการเรียนการสอน เป็นตน้ ซ่ึงในทางกลบักนั ส่ิงท่ีผูป้กครองกลุ่มน้ีมี

ความพึงพอใจนอ้ยไดแ้ก่ดา้นสถานท่ีและโปรโมชัน่เช่น มีระบบคมนาคมเขา้ถึง, การทาํโปรโมชัน่ของ

โรงเรียนมีความน่าดึงดูด, บอร์ดการโปรโมทข่าวสารต่างๆของโรงเรียน และสถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่

ใกลก้บัแหล่งช็อปป้ิง เป็นตน้  โดยผูป้กครองส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ี จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงในจาํนวนท่ี

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม ร้อยละ 

1 187 50.134 

2 91 24.397 

3 95 25.469 
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เท่าๆกนั มีอายุ 40 - 44 ปี มีรายได ้50,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรี และมีบุตร

หลานจาํนวน 1 คน 

2) กลุ่มผูป้กครองท่ีพึงพอใจดา้นสถานท่ีและลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนเป็นหลกั (Shelter) เช่น เร่ือง

ท่ีตั้งของโรงเรียนตอ้งเป็นจุดสังเกตต่อคนท่ีเดินผ่านไปมาไดง่้าย, สถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับ 

แหล่งช็อปป้ิง, ขนาดพ้ืนท่ีของโรงเรียน, ความสะอาดของห้องเรียนดนตรี, ความสะอาดบริเวณท่ีนัง่รอ 

บุตรหลาน และการตกแต่งภายในโรงเรียนดูสบายตา เป็นตน้ ซ่ึงในทางกลบักนั ส่ิงท่ีผูป้กครองกลุ่มน้ีมี

ความพึงพอใจนอ้ยไดแ้ก่ดา้น โปรโมชัน่เช่น การประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน ถูกกระจายอยา่งทัว่ถึง,  การ

ทาํโปรโมชัน่ของโรงเรียนมีความน่าดึงดูด และการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความบนัเทิงให้กบัเด็ก

นกัเรียน เป็นตน้ โดยผูป้กครองส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิงเลก็นอ้ย มีอายุ 25 - 29 ปี 

มีรายไดไ้ม่เกิน 19,999 บาท มีระดบัการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรี และมีบุตรหลานจาํนวน 1 คน 

3) กลุ่มผูป้กครองท่ีพึงพอใจดา้นพนกังานเป็นหลกั (Staffaholic) เช่น การรายงานพฒันาการของบุตรหลาน 

จากครูผูส้อน, ความเอาใจใส่ของครูผูส้อนต่อบุตรหลานในชัว่โมงเรียน, ความสามารถของครูผูส้อน ใน

การทําให้บุตรหลานสนใจในการเรียนดนตรี, ครูผูส้อนมีใบรับรองความสามารถ, เจ้าหน้าท่ีฝ่าย 

ประชาสัมพนัธ์สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคอร์สการเรียนท่ีชัดเจนได ้ เป็นตน้ ซ่ึงในทางกลบักัน ส่ิงท่ี

ผูป้กครองกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจนอ้ยไดแ้ก่ดา้นสถานท่ีเช่น ท่ีจอดรถมีความเพียงพอต่อผูป้กครอง, ท่ีตั้ง

ของโรงเรียนเป็นจุดสังเกตต่อคนท่ีเดินผ่านไปมาไดง่้าย, สถานท่ีตั้งของโรงเรียนใกลแ้หล่งช็อปป้ิง, มี

ระบบคมนาคมสาธารณะเขา้ถึง และขนาดพ้ืนท่ีของโรงเรียนดนตรี เป็นตน้ โดยผูป้กครองส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ35 - 39 ปี มีรายได ้50,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และมีบุตรหลาน

จาํนวน 1-2 คน 

     ในส่วนของขอ้เสนอแนะ โรงเรียนดนตรีควรปรับปรุงหรือพฒันาเร่ืองระบบคมนาคมสาธารณะเขา้ถึง เช่น 

รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น รถประจาํทาง BRT, การทาํโปรโมชัน่ของโรงเรียนมีความน่าดึงดูด เช่น มีส่วนลด ของแถม

ในการสมคัรเรียน, การประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนกระจายถึงผูป้กครองอยา่งทัว่ถึง, แผน่ป้ายโฆษณา ของโรงเรียน

มีความน่าดึงดูด และจัดทาํบอร์ดการโปรโมทข่าวสารต่างๆของโรงเรียน เป็น 5 อนัดับแรก ในขณะเดียวกนั

โรงเรียนควรรักษามาตรฐานในเร่ืองของระยะเวลาการชาํระเงินท่ีชดัเจน, ระบบการชาํระเงิน มีความถูกตอ้งแม่นยาํ, 

ระบบการเตือนการชาํระเงินของโรงเรียน, ระบบการชดเชยการเรียนการสอน เม่ือมีการลาจากครูผูส้อน และ 

ความสามารถของครูผูส้อนในการทาํใหบุ้ตรหลานสนใจในการเรียนดนตรี เป็น 5 อนัดบัแรก 

     นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผูป้กครองทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผูป้กครองกลุ่ม Operation Thinker ทางโรงเรียนควรทาํกลยทุธ์เช่น การแจง้เตือนการชาํระเงินผา่นขอ้ความ 

ทางโทรศพัท ์หรือแจง้วนัชดเชยท่ีชดัเจน ซ่ึงจะทาํใหผู้ป้กครองกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

2) ผูป้กครองกลุ่ม Shelter ทางโรงเรียนควรทํากลยุทธ์เช่น มีกิจกรรมเล่นดนตรีจิตอาสา หรือกําหนด

ระยะเวลา การเล่ือนระดบัคร่าวๆของนกัเรียนให้กบัผูป้กครอง และควรจดัแต่งโรงเรียนดนตรีให้ดูดี มี

พ้ืนท่ีกวา้ง มีการจดัวางรางวลั, เกียรติบตัรต่างๆ ใหผู้ป้กครองเห็นอย่างชดัเจน จะทาํใหผู้ป้กครองกลุ่มน้ีมี

ความ พึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
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3) ผูป้กครองกลุ่ม Staffaholic ทางโรงเรียนควรประชาสัมพนัธ์ดา้นความสามารถของครูผูส้อน หรือ รางวลั

ต่างๆท่ีครูผูส้อนเคยได้รับ และยงัต้องคอยรายงานพฒันาการของบุตรหลานให้กับผูป้กครองทราบ 

นอกจากน้ี ทางโรงเรียนควรทาํกลยทุธ์เช่น การใหส่้วนลด (อาจมีการใหส่้วนลดสาํหรับบุตรหลานคนท่ี 2 

เป็นตน้ไป) จะส่งผลใหผู้ป้กครองกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

     สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ 3 ประเด็นหลกัๆดว้ยกนัคือ 1) ทาํการวิจยัว่าระบบ การจดัการ

ต่างๆ (Process) มีผลต่อความพึงพอใจจริงหรือไม่ เน่ืองจากผลการวิจยั (ผูป้กครองกลุ่มท่ี 1) ไม่มีขอ้มูลท่ีตรงกบั

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ทาํการวิจยัเชิงเปรียบเทียบจากชุมชนเมืองจงัหวดัต่างๆ ท่ีมีลกัษณะกายภาพ หรือวิถีชีวิตท่ี

ใกลเ้คียงกนั เพ่ือเปรียบเทียบถึงผลการวิจยั 3) ทาํวิจยัเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณ์เด็กปฐมวยัท่ีเรียนพิเศษดา้น

ดนตรี เน่ืองจากตวัเดก็นกัเรียนท่ีเรียนดนตรีเองกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญั ต่อการตดัสินใจเรียนดนตรีเช่นกนั 
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แบ่งกลุ่มนักท่องเทีย่วในอาํเภอหัวหินที่บริโภคไวน์ โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการ

บริโภคไวน์ 

The study of forming group of Thai tourists who consume wine in Hua Hin District, 

based on the customer behavior in wine. 

อนันาพิมญชุ์ เดลลา เวลเล1 และ ศกัดิพล เจือศรีกุล2 

Annapimon Della Valle and Sakdipon Juasrikul 

 

บทคดัย่อ 

บทความวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอหัวหินท่ีบริโภคไวน์โดยใชปั้จจยัดา้น

พฤติกรรมการบริโภคไวน ์เกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าทางสถิติ

และแบ่งกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มดว้ยวิธี 

One-way ANOVA รวมถึงวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคไวนด์ว้ยวิธี 

Chi-square จากผลการศึกษา จดักลุ่มตวัอย่างได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี1 ผูบ้ริโภคไวน์เป็นคร้ังคราว จะไม่นิยมซ้ือไวน์

เพ่ือสะสมและไม่นิยมซ้ือตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง แต่เม่ือตดัสินใจซ้ือแลว้จะซ้ือทนัทีตามโอกาสท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

กลุ่มท่ี2 ผูบ้ริโภคไวน์ทัว่ไป จะพิจารณาถึงความคุม้ค่าโดยใชปั้จจยัดา้นราคาเป็นหลกัในการตดัสินใจ กลุ่มท่ี3 

ผูบ้ริโภคไวน์เป็นประจาํ จะซ้ือไวน์เพ่ือด่ืมเองและเป็นของฝาก อีกทั้งชอบทดลองไวน์ชนิดใหม่ๆ ซ่ึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการศึกษาน้ีทาํใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจนและสามารถวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

คําสําคัญ:  ไวน,์ การบริโภคไวน,์ แบ่งกลุ่ม, นกัท่องเท่ียว, อาํเภอหวัหิน,  

 

Abstract 

This paper presents the study of forming group of Thai tourists who consume wine in Hua Hin District, based on 

the customer behavior in wine. Research data were collected from 200 people of sampling group by using the 

questionnaire. Statistical values were used for data analyzing.  Research method for cluster analysis was employed 

via Hierarchical and K-Means Clusters Analysis. One-way ANOVA was used to analyze the differences of groups 

and Chi-square was used to analyze the relation of personal data and wine consumption behavior. The results 

showed 3 clustering groups as follows: Group 1 – People who consumed wine occasionally. They would not 

purchase wine for their collection nor followed the style of the celebrities. However, they would purchase the wine 

when they would want. Group 2 – People who consumed wine generally. They would consider the worthiness by 

using price factor for making decision. Group 3 – People who consumed wine regularly. They would purchase 

wine for themselves and also as souvenirs.  They would also try new wines. The benefit gained from this study was 
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the understanding of the consumer behavior of each group clearly which could be used for preparing marketing 

strategy to meet the requirements of each group of consumer efficiently. 

Keywords:  Wine, Wine Consumption, Forming Group, Tourists, Hua Hin District 

_______________________________ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย Email :mintmint.jr@hotmail.com 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

บทนํา 

 

อุตสาหกรรมไวน์ในประเทศไทย ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 โดยมีปริมาณการ

จาํหน่ายไวน์ผ่านโมเดิร์นเทรดและร้านอาหารในปี พ.ศ. 2554 อยู่ท่ี 10.07 ลา้นลิตร มีมูลค่าตลาดกว่า 13,000 ลา้น

บาท จากเดิมในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณจาํหน่ายอยู่ท่ี 9.16 ลา้นลิตร คิดเป็นมูลค่าตลาด 11,200 ลา้นบาทจากการ

คาดการณ์ของ Euro monitor ตลอดปี พ.ศ. 2555 ไปจนถึง พ.ศ. 2556 จะยงัคงเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองไม่ตํ่ากว่าร้อย

ละ 5 โดยในปี พ.ศ. 2558 ตลาดไวนใ์นประเทศไทยสามารถขยายตวัได ้ร้อยละ 10 (สถาบนัอาหาร, 2555) โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ี ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคญั ดงัเช่น อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากขอ้มูลศูนยวิ์จยักสิกรพบว่า 

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ตลาดนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ในปี 2554 มีจาํนวน 2.40 ลา้น

คน และเพ่ิมข้ึนเป็น 3.25 ลา้นคนในปี 2555 และในปี 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.2 โดยรวมทั้งส้ินประมาณ 4.82 ลา้น

คน และมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้มีเม็ดเงินสู่ธุรกิจต่างๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.1 หรือประมาณ 

27,000 ลา้นบาท (ศูนยวิ์จยักสิกร, 2556) ซ่ึงการขยายตวัดงักล่าว ยงัผลใหก้ลุ่มธุรกิจจาํหน่ายไวน์ในอาํเภอหวัหิน มี

การขยายตวัเพ่ิมข้ึนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนร้านท่ีเปิดจาํหน่ายไวน์มีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการท่ีมีบาร์ไวน์เกิดข้ึนทัว่

หวัหิน ซ่ึงในอดีตจะจาํกดัแต่เฉพาะในโรงแรมเท่านั้น สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ปริมาณการบริโภคไวนใ์นอาํเภอหวัหิน มี

อัตราเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการร้านจําหน่ายไวน์ ในอาํเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า อาํเภอหัวหิน มีร้านจําหน่ายไวน์เพ่ิมมากข้ึน เพราะไวน์ท่ีมีในท้องตลาดมีให้เลือก

หลากหลายยี่หอ้และราคา มีทั้งไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยและนาํเขา้จากต่างประเทศ ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึง

ไวน์ไดง่้าย จึงทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคไวน์ในอาํเภอหัวหิน มีจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ กอปรกบัอาํเภอหัวหิน เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีบรรยากาศท่ีเหมาะกบัการนั่งด่ืมไวน์ดีๆ ทาํให้ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่

เกิดข้ึนจาํนวนมาก เพ่ือรองรับผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมด่ืมไวน ์(http://huahinwriter.wordpress.com)  

บริษทัประจูลิโน ดีวี ไวน์เนอร่ี จาํกดั ผูริ้เร่ิมผลิตไวน์สับปะรดและไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ แห่งแรกของ

ประเทศไทย เร่ิมดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไวน์ผลไม ้เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ภายใตช่ื้อ “Prachulino” เป็น

ผูป้ระกอบการในธุรกิจไวน์รายใหม่ ท่ีทาํการผลิตและจาํหน่ายไวน์ผลไม ้2 ขนาด คือ ขนด 500 ml. จาํหน่ายใน

ราคา 450 บาท และ ขนาด 750 ml. จาํหน่ายในราคา 650 บาท ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ร้านอาหาร โรงแรม 

ร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมหรือแอลกอฮอล ์และร้านขายของฝากของท่ีระลึก มาแลว้ระยะหน่ึง แต่ธุรกิจไวน์ผลไมใ้น

ปัจจุบนัยงัไม่ประสบความสาํเร็จส่วนหน่ึง อาจเกิดจากกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการ

http://huahinwriter.wordpress.com/category/uncategorized/page/3
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ของผูบ้ริโภคซ่ึงยงัติดภาพลกัษณ์ท่ีด่ืมเฉพาะไวน์แดง หรือไวนข์าว หรืออาจเกิดจากผูป้ระกอบการขาดความรู้ความ

เขา้ใจในพฤติกรรมการบริโภคไวนข์องผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมด่ืมไวนอ์ยา่งแทจ้ริง  

ดงันั้นผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน์โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรม

การบริโภคไวนเ์พ่ือใหส้ามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ี ไปเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจการจาํหน่ายไวน์ รวมถึงวางกลยุทธ์ทางการตลาด การวางตาํแหน่ง

ผลิตภณัฑ ์ใหเ้หมาะสม เพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแบ่งได ้ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่

จะเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวดงันั้นการท่ีจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้จึงจาํเป็นตอ้งสร้างการรับรู้ส่ิงดี ๆ ท่ีได้

จากไวน์ ผ่านปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะสามารถดึงดูดใจลูกคา้ ชกัจูงใหเ้กิดความตอ้งการเลือกซ้ือไวน์

มากยิ่งข้ึน รวมถึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง แบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน์ โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภค

ไวน ์ผูวิ้จยัมีการศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคของขจรศักด์ิ ศรีโกมลวิลาศ (2555: 23-24, อา้งอิงจาก ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2541:125) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมการบริโภค คือ การกระทาํหรือกิริยาท่ีแสดงออกของ

ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริโภคไวน์ในเร่ืองของเหตุผลในการซ้ือ ประเภทไวนท่ี์เลือก วตัถุประสงคท่ี์เลือกซ้ือ บุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ขนาดปริมาณไวน์ท่ีเลือกซ้ือ ระดับราคา ปริมาณการ

ซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ รวมถึงสถานท่ีท่ีซ้ือไวน์ประกอบด้วย 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the 

Market?)เป็นคาํถามเพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What Does the Consumer Buy?)เป็น

คาํถามท่ีทราบถึงส่ิงท่ีตลาดตอ้งการ คุณสมบติั และองค์ประกอบของไวน์ท่ีทาํให้ตดัสินใจซ้ือ/บริโภค เป็นการ

กาํหนดส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 3) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why Does the Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึง

วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ/บริโภคไวน ์4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who Participates in the Buying?) 

เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มบุคคลต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์ของผูบ้ริโภค 5) 

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When Does the Consumer Buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงโอกาสในการเลือกซ้ือไวน์ 6) 

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where Does the Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ 

และ 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How Does the Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพ่ือทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือไวน์

หรือกระบวนการในการซ้ือไวน ์

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

(STP Marketing) ของ เอก บุญเจือ (2556)  ไดก้ล่าวว่า STP Model คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนาํมาใชวิ้เคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดเป้าหมาย และการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์จะนาํมาใชใ้นประกอบการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามท่ีวางแผนไว ้และ 

Chaichet Sopimpa (2558) กล่าวว่า STP Model  ช่วยใหธุ้รกิจทราบถึงขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสามารถ
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นําข้อมูลท่ีได้มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เม่ือทราบถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีชัดเจนจะทําให้ประหยดั

งบประมาณทางการตลาด ยอดขายเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดเป้าหมาย ช่วยให้

สามารถวางแผนจดัการดา้นต่างๆสะดวกมากข้ึน ประหยดัเวลาในการดาํเนินงาน และส่งผลให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายไดเ้ร็วข้ึนดว้ย  

3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กิตติสุข ดาํรงศรี (2550)  ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้อง

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า การตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ ์มกัใหค้วามสาํคญั

กบั การระบุวนัเดือนปีท่ีผลิต วนัหมดอาย ุรสชาติ เคร่ืองหมายประกนัคุณภาพ ชนิดของผลไม ้การติดแสตมป์อากร 

ระบุแหล่งท่ีผลิต รูปแบบความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ สีของนํ้ าไวน์ ความขุ่นใสของนํ้ าไวน์ และยี่ห้อท่ีเป็นท่ี

คุน้เคย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไม ้คือ การมีผลิตภณัฑต์วัอย่างใหล้องชิม 

มีการออกร้านแสดงผลิตภณัฑต์ามงานต่างๆ มีการแจกของกาํนลัในช่วงเทศกาลพิเศษ 

ทิพากร เลวิน (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือไวน์

นาํเขา้ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือไวน์

นาํเขา้ในดา้นปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญักบัรสชาติของ

ไวนใ์นระดบัมากท่ีสุดและมาก ในดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดั

จาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัการจดัไวนเ์ป็นหมวดหมู่ตามประเภทหาง่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญัใน

เร่ืองพนกังานขายสามารถใหค้าํแนะนาํเร่ืองไวนไ์ดดี้และพนกังานขายมีอธัยาศยัดีบุคลิกดีสุภาพ 

 

วธีิการศึกษา 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1  ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศอายรุะดบั

การศึกษาอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตอนท่ี 2  ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคไวน์ของนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหัว

หินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จาํนวน 7 ขอ้ และตอนท่ี 3  ขอ้มูลดา้น

พฤติกรรมการบริโภคไวน์ของนักท่องเท่ียวในอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีลกัษณะแบบมาตราวดั 

Likert-Scale 5 ระดบั โดยแบ่งเป็นระดบัความสาํคญั 16 ขอ้ และแบ่งเป็นระดบัการกระทาํ จาํนวน 24 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 

39 ขอ้ ทาํการศึกษาจาํนวน 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติัของไวน์หรือองค์ประกอบท่ีทาํให้ตดัสินใจซ้ือ/

บริโภค จาํนวน 10 ขอ้ ดา้นวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์  จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นโอกาสในการเลือกซ้ือไวน์ จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 

จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือไวน ์จาํนวน 2 ขอ้ ดา้นคุณสมบติัของไวนผ์ลไมห้รือองคป์ระกอบท่ีทาํ

ใหต้ดัสินใจซ้ือ/บริโภค จาํนวน 10 ขอ้ ผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเคยซ้ือและด่ืมไวน ์ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
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ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเคยซ้ือและด่ืมไวน์ 

ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จาํนวน 200 คน และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดย

มีรายละเอียดและลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดกรอบในการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Frame) กาํหนดกรอบในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีตามการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งได้เป็น 7 ตาํบล ซ่ึงไดแ้ก่ ตาํบลหัวหิน ตาํบลหนองแก 

ตาํบลหินเหลก็ไฟ ตาํบลหนองพลบั ตาํบลทบัใต ้ตาํบลหว้ยสตัวใ์หญ่ และตาํบลบึงนคร  โดยนาํขอ้มูลทั้ง 7 ตาํบล 

มาพิจารณาร่วมกนัในการกาํหนดกรอบการสุ่มตวัอยา่ง  

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บจาก 2 ตาํบล คือ ตาํบลหัวหิน 

และตาํบลหนองแก เน่ืองจากเป็นตาํบลท่ีเป็นศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียวและมีสถานท่ีสาํคญัท่ีผูวิ้จยัสามารถทาํการ

เก็บขอ้มูลไดคื้อ ร้านอาหาร โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียว ส่วนอีก 5 ตาํบล ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั รวมถึง 

ร้านอาหาร และโรงแรม (ศูนยข์อ้มูลประเทศไทย, 2559) 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบกาํหนดจาํนวนตวัอย่าง (Quota Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอย่างในการ

เก็บขอ้มูลจาก 2 ตาํบล คือ ตาํบลหวัหิน และตาํบลหนองแก ในจาํนวนเท่ากนั คือ ตาํบล 100 คน ทั้งน้ีเพ่ือให้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีการกระจายอยูใ่นแต่ละตาํบลเท่ากนั  

ขั้นตอนท่ี 4 การเกบ็ขอ้มูลแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทาํการเกบ็ขอ้มูลในสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม 

และร้านอาหาร เป็นตน้  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาดาํเนินการลงรหัส (Coding) แลว้นาํไปประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชต้ารางแสดงจาํนวนร้อยละในการอธิบายข้อมูล

เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรโดยใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคไวน ์

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และวิธี        

K-Means เพ่ือการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหัวหินท่ีบริโภคไวน์ โดยแยกคาํถามดา้นพฤติกรรมการบริโภค

ไวน์ ออกจากกนัเพ่ือทาํการจดักลุ่ม ดาํเนินการวิเคราะห์ความแตกต่างของแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหิน      

ท่ีบริโภคไวน์ ทดสอบโดย ANOVA และ Chi-Square เพ่ืออธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มนักท่องเท่ียวใน

อาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน ์โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคไวนข์องนกัท่องเท่ียว 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

สรุปผลการศึกษา  

พฤตกิรรมการบริโภคไวน์ของนักท่องเทีย่วในอาํเภอหัวหิน 

ผลจากการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของธุรกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง  10,000-20,000 บาท ประเภทไวน์ท่ีเลือก
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ซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ไวน์แดง โดยเลือกซ้ือ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ เลือกซ้ือไวน์ขนาดเลก็ท่ีมีปริมาณ 275-500 มล. คร้ังละ 1 

ขวด มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือไวน์เฉล่ียคร้ังละ 501-1,000 บาท โดยมีระยะเวลาการบริโภคไวน์ไม่แน่นอน และ

กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเคยด่ืมไวนผ์ลไม ้โดยนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหิน มีพฤติกรรมการบริโภคไวน ์ดงัน้ี 

ดา้นคุณสมบติัของไวน์หรือองคป์ระกอบท่ีทาํใหต้ดัสินใจซ้ือ/บริโภค ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ/บริโภคไวน์

เพราะราคาของไวน์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมา อายุการบ่มไวน์ของไวน์แดง (ปีท่ีผลิต) มากกว่า 2 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ีย 

3.44 และตดัสินใจซ้ือ/บริโภคจากกล่ินประจาํตวัของไวน์ท่ีตรงกบัพนัธ์ุองุ่นท่ีนาํมาใชผ้ลิตไวน์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.30 

ตามลาํดบั  

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือไวน์เพ่ือเป็นของฝากของขวญัหรือของ

กาํนลั ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.66 รองลงมา เลือกซ้ือไวนเ์พราะอยากทดลองไวนช์นิดใหม่ๆ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.55 และเลือกซ้ือไวน์

เพ่ือบริโภคไวนร่์วมกบัการรับประทานอาหารประเภทอาหารซีฟู้ด เช่น ปลา หอยนางรม ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.49 ตามลาํดบั 

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกประเภทไวนด์ว้ยตนเอง ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.10 

รองลงมา ตดัสินใจเลือกประเภทไวนเ์พราะสมาชิกในครอบครัว เช่น คู่สมรส พ่อแม่ พ่ีนอ้ง ญาติ เพ่ือนหรือคนรู้จกั 

ชกัชวนและแนะนาํ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.54 ท่ีเท่ากนั และตดัสินใจเลือกประเภทไวนเ์พราะพนกังานขายใหข้อ้มูลข่าวสารดี 

ชกัชวนและแนะนาํ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.52 ตามลาํดบั 

ด้านโอกาสในการเลือกซ้ือไวน์ ส่วนใหญ่ซ้ือไวน์เม่ือมีการสังสรรค์ในร้านอาหาร ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.97 

รองลงมา ซ้ือตามเทศกาลสากลทัว่ ๆ ไป เช่น ปีใหม่ คริสต์มาสต์ วาเลนไทน์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.74 และซ้ือตามวาระ

พิเศษ เช่น วนัเกิด เล่ือนตาํแหน่ง สอบเสร็จรับปริญญา ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.69 ตามลาํดบั 

ดา้นช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ส่วนใหญ่เคยซ้ือไวน์จากซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น     ท๊อปซุปเปอร์มา

เกต็ แมค แวลู ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.73 รองลงมา เคยซ้ือไวนจ์ากร้านสะดวกซ้ือ เช่น  7-11 ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.61 และเคยซ้ือไวน์

จากสถานบนัเทิงกลางคืน ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.55 ตามลาํดบั 

ดา้นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือไวน ์ส่วนใหญ่มกัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัไวนแ์ละราคา ผา่นทางเวบ็ไซต์และ

ช่องทางออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.06 และมกัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัไวน์และราคา ในโฆษณาหรือ

นิตยสารท่ีเก่ียวกบัไวน ์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 2.04 ตามลาํดบั 

ดา้นคุณสมบติัของไวนผ์ลไมห้รือองคป์ระกอบท่ีทาํใหต้ดัสินใจซ้ือ/บริโภค ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ/บริโภค

ไวนผ์ลไมท่ี้ผลิตในประเทศไทยเพราะราคาของไวนผ์ลไม ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.29 รองลงมา สรรพคุณทางสมุนไพรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกายของไวน์ผลไม ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.27 และตดัสินใจซ้ือ/บริโภคไวน์ผลไมจ้ากแหล่งท่ีผลิตและ

สถานท่ีจําหน่ายไวน์ผลไม้ เช่น ไวน์สับปะรดเป็นของฝากประจําจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.25 

ตามลาํดบั 

การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวในอาํเภอหัวหินที่บริโภคไวน์ 

จากผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน ์มีพฤติกรรมการบริโภคไวน์ ท่ีแตกต่าง

กนั โดยแต่ละกลุ่มยอ่ยมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 บริโภคไวน์เป็นคร้ังคราว ตามโอกาส (Temporary) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยท่ีเลือกซ้ือไวน์เพ่ือ

สะสม ไม่เคยท่ีจะเลือกซ้ือไวน์ตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ดารา เซเลปบริต้ี โฆษณา ชกัชวนและแนะนาํ เคยซ้ือไวน์จาก
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ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 เป็นบางคร้ังบางโอกาส และไม่เคยคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัไวน์และราคา ผ่านทางเวบ็ไซต์ 

ช่องทางออนไลน ์หรือนิตยสารท่ีเก่ียวกบัไวน ์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

กลุ่ มที่  2  บริโภคไวน์ทั่วไป (General)  เป็นกลุ่มผู ้บริโภคท่ีให้ความสําคัญน้อยกับคุณสมบัติหรือ

องคป์ระกอบของไวน์ ดา้นรสชาดหวาน รสชาติเปร้ียว รสชาติฝาดของไวน์ กล่ินประจาํตวัของไวน์ท่ีตรงกบัพนัธ์ุ

องุ่นท่ีนาํมาผลิต แหล่งและประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ เช่น ฝร่ังเศส อิตาลี อายุการบ่งไวน์ของไวน์แดง (ปี

ท่ีผลิต) มากกวา่ 2 ปี ปริมาณของไวน ์(ขนาดบรรจุ ml.) รูปแบบดีไซนแ์ละป้ายฉลากของบรรจุภณัฑไ์วน์ท่ีสวยงาม 

สีสนัสดใส มีรายละเอียดผลิตภณัฑช์ดัเจน และผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัราคาของไวนใ์นระดบัปานกลาง มี

นอ้ยคร้ังท่ีซ้ือไวน์เม่ือมีการสังสรรค์ในร้านอาหารและสถานบนัเทิงกลางคืน โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความสาํคญั

นอ้ยกบัคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของไวนผ์ลไม ้ดา้นชนิดของผลไม ้(ท่ีไม่ใช่องุ่น) กล่ินประจาํตวัของชนิดผลไม้

ท่ีนาํมาผลิต รสชาดไวน์ผลไมท่ี้ทาํให้รู้สึกเหมือนกบัรสชาติขององุ่น (ไวน์แดง ไวน์ขาว) ราคาของไวน์ผลไม ้

สรรพคุณทางสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รูปแบบดีไซน์และป้ายฉลากของบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม สีสัน

สดใส มีรายละเอียดผลิตภณัฑช์ดัเจน แหล่งผลิตและสถานท่ีจาํหน่าย เช่น ไวนส์บัปะรดเป็นของฝากประจาํจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  

กลุ่มที่ 3 บริโภคไวน์เป็นประจํา (Regularly) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบ่อยคร้ังเลือกซ้ือไวน์เพ่ือเป็นของฝาก

ของขวญัหรือของกาํนลั ซ้ือเพราะอยากทดลองไวน์ชนิดใหม่ และซ้ือเพ่ือบริโภคไวน์ร่วมกบัอาหารประเภทซีฟู้ด 

เช่น ปลา หอยนางรม และอาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์ไม่ใช่ซีฟู้ด เช่น เน้ือววั เน้ือแกะ ตนเองหรือบุคคลรอบ ไดแ้ก่ 

สมาชิกในครอบครัว เช่น คู่สมรส พ่อแม่ พ่ีนอ้ง ญาติ เพ่ือน คนรู้จกั หรือพนกังานขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือไวน์บา้งเป็นบางโอกาส และผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัเลือกซ้ือไวน์บา้ง เป็นบางโอกาส ตามเทศกาลสากลทัว่ ๆ 

ไป เช่น ปีใหม่ คริสตม์าส วาเลนไทน ์วาระวิเศษ เช่น วนัเกิด เล่ือนตาํแหน่ง สอบเสร็จ รับปริญญา เม่ือมีการส่งเสริม

การขาย เช่น ลดราคาเม่ือซ้ือในปริมาณมาก ส่วนลดตามเทศกาล งานกิจกรรมต่าง ๆ และเม่ือมีการท่องเท่ียว

ต่างจงัหวดั โดยจะเลือกซ้ือไวน์จากซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่นท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต แมค แวลู ร้านท่ีจาํหน่ายไวน์โดยตรง 

เช่น ไวนค์อนเนคชัน่ บา้งเป็นบางโอกาส มีนอ้ยคร้ังท่ีจะเลือกซ้ือไวนจ์าก ดีสเคานส์โตร์ เช่น โลตสั บ๊ิกซี แมคโคร 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจยั ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคไวนข์องนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน ์สามารถ

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงพบประเดน็ท่ีแตกต่างและน่าสนใจของผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 บริโภคไวน์เป็นคร้ังคราว ตามโอกาส (Temporary) เป็นผูบ้ริโภคไวนท่ี์มกัจะบริโภคไวนเ์ม่ือมีการออก

งานสังคมหรืองานพบปะสังสรรค์ เพ่ือแสดงฐานะทางสังคมและให้เกียรติแก่เจา้ของงาน สถานท่ีกลุ่มผูบ้ริโภค

เหล่าน้ีใช้เป็นท่ีเลือกซ้ือไวน์นั้นมีอยู่ทัว่ไป ข้ึนอยู่กบัความสะดวก ไม่จาํเพาะเจาะจงว่าจะตอ้งซ้ือเป็นตามร้าน

จาํหน่ายไวน์ แต่ใหค้วามสาํคญัมากกบัคุณสมบติัและองคป์ระกอบของไวน์ท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือกซ้ือ ลกัษณะเด่น

ของพฤติกรรม คือ จะไม่ซ้ือไวน์เพ่ือสะสม บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ดารา เซเลปบริต้ี ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ มกั

ตดัสินใจซ้ือไวน์ทนัทีโดยไม่ค้นหาขอ้มูลเก่ียวกับไวน์และราคา เคยซ้ือไวน์จากร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 เป็น

บางคร้ังบางโอกาส สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kotler (2000) ท่ีพบว่า ปัจจยั
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ดา้นสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เน่ืองจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็น

ท่ียอมรับของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติสุข ดาํรงศรี (2550)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าการตัดสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้อง

ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ ์มกัให้ความสําคญักบั การระบุวนัเดือนปีท่ีผลิต วนัหมดอายุ รสชาติ เคร่ืองหมายประกนั

คุณภาพ ชนิดของผลไม ้การติดแสตมป์อากร ระบุแหล่งท่ีผลิต รูปแบบความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์สีของนํ้าไวน์ 

ความขุ่นใสของนํ้าไวน ์และยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีคุน้เคย 

กลุ่มที่ 2 บริโภคไวน์ทั่วไป (General) เป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือไวน์ แต่ชอบความคุม้ค่า ส่ิงท่ี

กลุ่มผูบ้ริโภคประเภทน้ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจซ้ือ คือ ราคา ลกัษณะเด่นของพฤติกรรม คือ ใหค้วามสําคญั

นอ้ยกบัคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของไวน์และไวน์ผลไม ้แต่ใหค้วามสาํคญัมากกบัราคาของไวน์ สอดคลอ้งกบั

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ของอดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550) ท่ีพบว่า ลูกคา้จะซ้ือผลิตภณัฑ์

หรือไม่ข้ึนกบัความคุ่มค่ากบัเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายไปเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสินคา้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทิพากร 

เลวิน (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือไวน์นาํเขา้ในอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์นาํเขา้ในอาํเภอ

เมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ  

กลุ่มที่ 3 บริโภคไวน์เป็นประจํา (Regularly) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือ/บริโภคไวน์ โดย

แหล่งท่ีชอบไปซ้ือไวน์ ไดแ้ก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านท่ีจาํหน่ายไวน์โดยตรง กลุ่มบริโภคเหล่าน้ีนิยมซ้ือไวน์ไว้

สาํหรับด่ืมท่ีบา้น ชอบทดลองไวน์ชนิดใหม่ ๆ มีการซ้ือคร้ังละเป็นจาํนวนมากตามเทศกาลสากลทัว่ ๆ วาระวิเศษ 

เม่ือมีการส่งเสริมการขาย งานกิจกรรมต่างๆ และเม่ือมีการท่องเท่ียวต่างจงัหวดั เพ่ือเป็นของฝากของขวญัหรือของ

กาํนลัและเกบ็ไวบ้ริโภคเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ของอดุลย ์จาตุรงคกลุ 

(2550) ท่ีพบว่า การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการตลาดท่ีจะจดัหาส่ิงจูงใจท่ีมีค่าพิเศษมา

เสนอต่อผูบ้ริโภคเพ่ือกระตุน้ใหข้ายสินคา้ไดม้ากข้ึน หรือเป็นกิจกรรมการตลาดท่ีเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภณัฑภ์ายใน

เวลาท่ีจาํกดัและจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติสุข ดาํรงศรี (2550)  ท่ีศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไม ้คือ การมีผลิตภณัฑต์วัอย่างให้ลองชิม มีการออกร้าน

แสดงผลิตภณัฑต์ามงานต่างๆ มีการแจกของกาํนลัในช่วงเทศกาลพิเศษ  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

โดยสรุปผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน โดยใช้ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ

บริโภคไวน ์ผลการวิจยั สามารถจดักลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน ์ไดท้ั้งส้ิน 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 

ผูบ้ริโภคไวน์เป็นคร้ังคราว ตามโอกาส กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคไวน์ทัว่ไป ชอบความคุม้ค่า และกลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคไวน์

เป็นประจาํ ทาํให้ผูวิ้จยัสามารถแบ่งส่วนตลาดและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดง่ายข้ึนสอดคลอ้งกบั Chaichet 

Sopimpa (2558) กล่าวว่า การทราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีชัดเจนจะทาํให้ประหยดังบประมาณทางการตลาด 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2361 
 

 
ยอดขายเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดเป้าหมาย และช่วยใหส้ามารถวางแผนจดัการดา้น

ต่างๆสะดวก ประหยดัเวลาในการดาํเนินงาน และบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วข้ึน ดงันั้นขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ์ทาง

การตลาดสาํหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินท่ีบริโภคไวน ์ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคไวนเ์ป็นคร้ังคราว ตามโอกาส เป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือไวน์ทนัทีเม่ือพบวา่ไวน์มีคุณสมบติัและ

องค์ประกอบของไวน์ตรงกบัความตอ้งการ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ดารา เซเลปบริต้ี ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

เพราะกลุ่มน้ีเลือกซ้ือไวนเ์พ่ือบริโภคเอง สถานท่ีสะดวกในการเลือกซ้ือ คือ ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11  

กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคไวน์ทัว่ไป ชอบความคุม้ค่า เป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือ/บริโภคไวน์ เพราะราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพ โดยจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับไวน์และราคาของไวน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์ โฆษณาหรือ

นิตยสารท่ีเก่ียวกบัไวน์  ก่อนการตดัสินใจซ้ือ/บริโภค สถานท่ีสะดวกในการเลือกซ้ือ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน

สะดวกซ้ือ ดีสเคาน์สโตร์ และร้านจาํหน่ายไวน์โดยตรง มีโอกาสในการซ้ือ/บริโภคไวน์ เม่ือมีการส่งเสริมการขาย 

และเม่ือมีการท่องเท่ียวต่างจงัหวดั  

กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคไวน์เป็นประจาํ เป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจซ้ือ/บริโภคไวน์ดว้ยความช่ืนชอบส่วนตวั ชอบทดลอง

ไวน์ชนิดใหม่ ชอบซ้ือในปริมาณมากเพ่ือด่ืมเองและเป็นของฝากของขวญัหรือของกาํนลั สถานท่ีท่ีสะดวกในการ

เลือกซ้ือ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านท่ีจาํหน่ายไวน์โดยตรง มีโอกาสในการซ้ือ/บริโภคไวน์ทุก ๆ เทศกาลสากล

ทัว่ไป  วาระวิเศษ เม่ือมีการส่งเสริมการขาย และเม่ือมีการท่องเท่ียวต่างจงัหวดั  

1.  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ผลติไวน์รายใหม่ 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับผูผ้ลิตไวนด์งัน้ี 

1.1 ผูผ้ลิตไวน์ ควรนาํขอ้คน้พบจากการศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหัวหินท่ีบริโภคไวน์ โดย

ใช้ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคไวน์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ไปประยุกต์ใช้ 

เพ่ือใหผู้ผ้ลิตไวนร์ายใหม่ ประสบความสาํเร็จในการผลิตและจาํหน่ายไวน ์ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคไวนเ์ป็นคร้ังคราว กลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภค

กลุ่มน้ีสนใจเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์มากข้ึน คือ กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) โดยจดัทาํแพค็เกจไวน์ท่ีมี

การนาํเสนอคุณภาพผลิตภณัฑ ์รสชาติ ราคา สรรพคุณทางสมุนไพร ปริมาณ อายุการบ่ม แหล่งและประเทศท่ีผลิต

ไวน ์ใหช้ดัเจน มีการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไวน ์ดว้ยกลยทุธ์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Public Relation Strategy) 

โดยการฝึกอบรมใหพ้นกังานขายร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัไวนท่ี์ถูกตอ้งชดัเจน เพ่ือชกัชวนและ

แนะนาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ/บริโภค เร็วข้ึน   

กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคไวนท์ัว่ไป  กลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคกลุ่มน้ี

สนใจเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์มากข้ึน คือ กลยุทธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร (Public Relation Strategy) โดยจัดทาํข้อมูล

แนะนาํเก่ียวกบัไวน์และราคาของไวน์ รวมถึงสร้างการรับรู้ การจดจาํตราสินคา้และสร้างความจงรักภกัดีในตรา

สินคา้ ดว้ยการสร้างความคุม้ค่ากบัการใชเ้งินเพ่ือซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภค เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมประเภทกีฬา 

และกิจกรรมประเภทศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ โดยประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต ์ช่องทางออนไลน์ หรือนิตยสาร

ท่ีเก่ียวกับไวน์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคท่ีสนใจไดศึ้กษาหาความรู้ก่อนการตัดสินใจซ้ือ/บริโภคไวน์ มีการกระตุ้นให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไวน์ ดว้ยกลยุทธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  โดยจดัทาํกิจกรรมฝาไวน์เพ่ือ
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โครงการศิลปวฒันธรรมและกีฬา จดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ยโปรโมชัน่การลดราคาไวน์ 20-50% เม่ือซ้ือใน

ปริมาณมาก หรือการซ้ือหน่ึงแถมใหอี้ก 1 หรือ สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ผ่านทางซุปเปอร์มาร์เก็ต ดีสเคาน์สโตร์ 

และร้านจาํหน่ายไวนโ์ดยตรง เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคไวน์เป็นประจาํ กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีสนใจเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์มากข้ึน คือ กลยุทธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  โดยจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขายดว้ยการออกบู๊ทแสดงสินคา้และจดักิจกรรมชิมไวน์ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านท่ีจาํหน่ายไวน์

โดยตรง เพ่ือใหส้ามารถขายไวน์ไดเ้พ่ิมมากข้ึน มีการเพ่ิมยอดขายของไวน์ให้มากข้ึนดว้ยการจดัให้มีการขายเป็น 

package เม่ือซ้ือเป็นจาํนวนมากก็จะไดรั้บส่วนลดมาก จดัโปรโมชัน่ลดราคาในโอกาสและวนัพิเศษ เช่น ปีใหม่ 

คริสตม์าส วาเลนไทน ์สอบเสร็จ รับปริญญา วนัเกิด การเล่ือนตาํแหน่ง เป็นตน้  

1.2  ผูผ้ลิตไวน์รายใหม่ ควรให้ความสําคญักบักลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคไวน์ทัว่ไป และผูบ้ริโภคไวน์เป็น

ประจาํ เพราะผูบ้ริโภคไวน์ทั้ง 2 กลุ่มน้ี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ/บริโภคไวน์บ่อยคร้ังถึงเป็นประจาํ ซ่ึงการทาํ

การตลาดในกลุ่มน้ีจะทาํใหไ้วนข์องผูผ้ลิต ขายง่ายและติดตลาดเร็วขึน้ 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลลกัษณะพฤติกรรมการ

บริโภคไวนท่ี์หลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภคไวนช์ดัเจนยิ่งข้ึน 

2.2 ศึกษาเพ่ิมเติมในสถานท่ีต่างๆท่ีนอกเหนือจาก ร้านอาหาร โรงแรม และสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ ร้านจาํหน่ายไวนโ์ดยตรง สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

2.3  ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มผูบ้ริโภคไวน ์ประเภทอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากนกัท่องเท่ียว  
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤตกิรรมการทําบุญและระดบัความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กรณศึีกษา โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วดั  

แบบเหมาจ่ายวนัเดยีว ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Cluster Analysis of consumer on behavior of make merit and requirement level 

Marketing mix 7Ps  case study: Pay respect to the Buddha tour 9 temples is  

one day lump sum within Bangkok Metropolis 

สุนันทา มณศีรี1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Sununtha Maneesri and Suthawan Chirapanda  

 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคใ์นคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทาํบุญ และระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เพ่ือ

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 200 ชุด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่าในดา้นพฤติกรรมการ

ทาํบุญกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นดว้ยในการทาํบุญกบัครอบครัวมากท่ีสุด  ในส่วนดา้นระดบัความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการตลาด การมีส่วนลด รองลงมาด้าน

พนกังานผูใ้ห้บริการ และสุดทา้ยในดา้นราคา ในส่วนของการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองพนกังานผูใ้ห้บริการในส่วนของมคัคุเทศก์ตอ้งมีความรู้ความชาํนาญในดา้นพระพุธ

ศาสนา กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเนน้เร่ืองโปรโมชัน่การมีส่วนลด ของแจกของแถม และกลุ่มท่ี 3 เป็น

กลุ่มท่ีเนน้ในดา้นสินคา้และบริการท่ีเห็นว่าคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปเท่านั้น โดยประโยชน์ในการศึกษา เพ่ือนาํไปเป็น

แนวทางสาํหรับผูบ้ริหารในการวางแผนทางดา้นการเจาะกลุ่มลูกคา้แบบเครือญาติการชกัชวนกนัหรือครอบครัวใน

การจดัทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั แบบเหมาจ่ายวนัเดียว ทาํกลยทุธ์ทางการตลาดโดยจดัโปรโมชัน่ในการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ี

ชอบส่วนลด เนน้การบริการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเหนือความคาดหวงักบัการบริการท่ีเป็นมือ

อาชีพ การจดัทาํรูปแบบโปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั ท่ีหลากหลายทั้งดา้น ราคา สถานท่ี ร้านอาหาร ยานพาหนะ 

ส่วนลด การบริการ เพ่ือดึงดูดใหลู้กคา้แต่ละกลุ่มสามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการ เพ่ือใหบ้ริการไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ อนัจะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในธุรกิจการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย  

คาํสาํคัญ: เหมาจ่าย, ทัวร์วันเดียว,ส่วนประสมการตลาดบริการ, พฤติกรรมการทาํบญุ 
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Abstract 

This study has objective to study behavior of make merit and demand level of marketing mix 7Ps in order to divide 

consumer group, using 200 sets of questionnaire. In collection data found that behavior of make merit most of 

consumer agree in make merit with family. In term of requirement of marketing mix 7Ps most of consumer agree 

in promotion marketing, discount and followed by service staff and price. In term of divide consumer group as 3 

groups; 1st group is stress on provider staff in part of tour guide they shall be capability in Buddhism,  

2nd group is stress on promotion, discount, premium and 3rd group is stress on product and service is value for 

payment. The benefits of this study is as guidance for executives in planning, focus on customer group as relatives, 

persuade or touring for respect 9 temples is one day trip. The strategy of marketing is promotion of attractive 

customer, discount respond demand of customer group, respect 9 temples tour is varies. For example, price, place, 

restaurant, vehicle, discount, service is attractive each customer group, service meeting demand of customer cause 

of successful in commutation tourism business. 

Keywords: paid in total, one day tour, Marketing mix service, make merit behavior  

 

1. บทนํา 

 

ธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทย เป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญันาํมาซ่ึงการสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีธุรกิจการ

ท่องเท่ียวยงัมีส่วนสําคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการ

ลงทุน มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามธุรกิจการ

ท่องเท่ียวมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและค่อนขา้งมีความ

อ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้  ในปัจจุบนัน้ีธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีกาํลงัเติบโตและมีความสาํคญัข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ียงัเป็นท่ีสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใน

ส่วนของทางภาครัฐดา้นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-

2559 ในหวัขอ้ การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้สนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 

(Special Interest Tourism) ด้านการท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) รูปแบบการท่องเท่ียวดังกล่าวมี

แนวโน้มขยายตัวเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีแตกต่างในการ

ท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) บริษทัเวิลด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล ได้จัดทาํ

โปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั แบบเหมาจ่ายวนัเดียวน้ี ตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่ประสบความสําเร็จ บริษทัฯ จึงคิด

อยากจะจดัและปรับปรุงโปรแกรมทวัร์น้ีให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วน

ใหญ่ท่ียงันิยมใชบ้ริการทวัร์แบบเหมาจ่าย เน่ืองจากไดรั้บการบริการท่ีดีเยี่ยมจากบริษทันาํเท่ียว มีการอาํนวยความ

สะดวกสบายทุกอย่างตลอดการเดินทาง เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจสูงสุด ผูวิ้จยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา

ถึง พฤติกรรมการทาํบุญ และระดบัความตอ้งการ 7Ps กรณีศึกษาโปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั แบบเหมาจ่ายวนั
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เดียว ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่า ผลงานวิจยัท่ีไดน้ั้นสามารถนาํไปพฒันาปรับปรุงรูปแบบ

การให้บริการใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม เพ่ือจดักลุ่มลูกคา้ ทาํให้ทราบว่าลูกคา้มีก่ีกลุ่ม แต่ละ

กลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือใหบ้ริการไดต้รงความตอ้งการของลูกคา้ อนัจะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในธุรกิจ

การท่องเท่ียว แบบเหมาจ่ายและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

     (ธนาพงศ ์ คุณะวิริยะวงศ, 2554) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาและ

บริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเพ่ือใหกิ้จกรรมนั้นลุล่วง” 

     (เสรี วงษม์ณฑา,  2548) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล ในการหาขอ้มูล 

การเลือกซ้ือเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ การประเมินผล รวมถึงการจดัการกบัสินคา้และบริการ ท่ีคาดวา่จะตอบสนอง

ความตอ้งการของตนได ้

     (กาญจนา กาํแพงแกว้,  2555 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ คาํถามท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมต่างๆของ

ผูบ้ริโภค เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือการใชข้องผูบ้ริโภค คือ 5W1H ดงัน้ี 

        1.1 (Who) กลุ่มลุกคา้เป้าหมายคือใคร  

        1.2 (What) อะไรเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

        1.3 (Why) ทาํไมลูกคา้จึงตอ้งการ  

        1.4 (When) ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือเม่ือไหร่ 

        1.5 (Where) ลูกคา้จะตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไหน         

        1.6(How) ลูกคา้ซ้ืออยา่งไร  

 

2.2 แนวคิดพฤตกิรรมการทําบุญ 

 

        (พิมพา  หิรัญกิตติ,  2551) คนไทยมีนิสยัชอบทาํบุญ ใจกวา้ง ชอบช่วยเหลือคนท่ียากไร้ และชอบไปวดั มีความ

เมฆตาปรานี ลกัษณะพฤติกรรมเป็นคนใจบุญ โอบออ้มอารีกบับุคคลอ่ืนเสมอ ตอ้งการช่วยเหลือคนท่ีดอ้ยโอกาส 

ซ่ึงเรามกัจะพบเห็นไดใ้น 2  ลกัษณะ คือ 

        1.คนท่ีชอบทาํบุญจริง ๆ โดยไม่ไดห้วงัผลตอบแทน ไม่ตอ้งการช่ือเสียง ไม่วา่จะทาํ 

บุญกบัวดัหรือการบริจาคใหก้บัมูลนิธิต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล, สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ 

        2.คนท่ีชอบทาํบุญแบบเอาหนา้ ตอ้งการช่ือเสียง ตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนยกยอ่งวา่ตวัเองมี 

จิตใจสูงส่งตอ้งการมีหนา้มีตาในสงัคมชอบทาํบุญผา่นส่ือต่างๆ เพ่ือใหส่ื้อลงข่าวให ้ซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหโ้รงพยาบาล 

ตอ้งการมีป้ายช่ือ-นามสกลุ เพ่ือเป็นอนุสรณ์สาํหรับลูกหลานเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัวงศต์ระกูล และเกิดความ

ภูมิใจเม่ือมีใครเอ่ยถึง  
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2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วกบัระดบัความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
 

        (วรมน สาระ, 2552) กล่าววา่ ในปี ค.ศ. 1995 สมาคมการตลาดอเมริกนั นิยามคาํวา่ “ส่วนประสมทางการตลาด” 

วา่เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีบริษทัควบคุมไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีบริษทัใชเ้พ่ือใหบ้รรลุยอดขายในตลาดเป้าหมายท่ี

ตอ้งการกล่าวคือผูท้าํการตลาดตอ้งควบคุมส่วนประสมทางการตลาดโดยการกาํหนดสดัส่วนของแต่ละ

องคป์ระกอบแต่ละอยา่งอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจของตน ใหบ้งัเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

         (Kotler,  2002) อธิบายแนวคิดระดบัความตอ้งการ 7Ps ไวด้งัต่อไปน้ี 

        1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีนาํเสนอและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้         

        2. ราคา (Price) มีความสาํคญัต่อการรับรู้ในคุณค่าของการบริการท่ีนาํเสนอ 

        3. สถานท่ี/ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เน่ืองจากสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวไม่สามารถท่ีจะเกบ็

รักษาไวไ้ดน้อกจากน้ีการผลิตและการบริโภคบริการมกัจะเกิดข้ึนพร้อมๆกนั 

        4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีบทบาทสาํคญัในการติดต่อส่ือสารใหลู้กคา้ทราบถึงตาํแหน่งของบริ

การ เป็นกญุแจสาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ และทาํใหลู้กคา้เขา้ใจถึงบริการในแง่รูปธรรมไดดี้ข้ึน  

        5. บุคลากร (People in Service) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการซ่ึงทาํหนา้ท่ีต่างๆ ในธุรกิจบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

และสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

       6. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนต่างๆ ของการบริการตั้งแต่ตน้จนจบซ่ึงกระบวนการบริการของแต่ละ

ธุรกิจจะแตกต่างกนัออกไปอย่างไรกต็ามควรยึดคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว 

       7. ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีบริการนั้น

เกิดข้ึน และท่ีซ่ึงใหบ้ริการและลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนั  

 

2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

       จิตรานาถ พิศาลศิลป์ (2554) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียว

แบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษาจงัหวดัพิษณุโลกผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยเฉล่ียภายใน 1 ปี จะเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 

1 คร้ัง ระยะเวลาในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 2-3 วนั และค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยูร่ะหวา่ง 2,001-7,000 

บาท การท่องเท่ียวแต่ละคร้ังค่าใชจ่้ายมากสุดจะเป็นดา้นอาหาร นิยมมากท่ีสุดคือท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่น ผูมี้อิทธิพล

ต่อการท่องเท่ียวมากท่ี ในการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการธุรกิจนาํเท่ียวภายในประเทศ คือครอบครัว แหล่งท่องเท่ียวท่ี

นิยมมากท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  เม่ือทดสอบอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวแบบ

เหมาจ่ายพบวา่ส่ิงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการ คือ โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และมีความหลากหลาย ราคาท่ี

เหมาะสม  

        ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชน คือ การศึกษา

ปัจจยัต่างๆ เช่น เพศ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ส่ือมวลชน ความเช่ือทางศาสนาและเหตุผลทางปัญญาท่ีมีผลต่อการ

บริจาคเงินใหว้ดัของพุทธศาสนิกชน โดยศึกษาวดัปากนํ้า กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา ผลวิจยัพบวา่ สมมติฐาน
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ท่ีไดรั้บการยอมรับ คือ พุทธศาสนิกชนเพศหญิงบริจาคเงินใหว้ดัปากนํ้ามากกวา่พุทธศาสนิกชนเพศชาย ความเช่ือ

ทางศาสนาและเหตุผลทางปัญญามีอิทธิพลทาํใหพุ้ทธศาสนิกชนบริจาคเงินใหว้ดัปากนํ้า นอกจากน้ี ผลวิจยัยงัพบ

อีกวา่ วดัปากนํ้าไดน้าํเงินท่ีพุทธศาสนิกชนบริจาคไปใชอ้ยา่งมีคุณค่า 

วรรษมน จนัทดิษฐ ์ (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยศึกษากรณีตลาดนํ้าอมัพ

วาจงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมเคยมาเท่ียวตลาดนํ้าอมัพวา ส่วนใหญ่จะมาใน

รูปแบบการพกัผอ่นแบบครอบครัว เดินทางโดยรถส่วนตวัเพ่ือมาเท่ียวตลาดนํ้าอมัพวา ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการ

ท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อคร้ัง ต่อ 1 คน) ไม่เกิน 1,000 บาท นกัท่องเท่ียวใหค้วามพึงพอใจตลาดนํ้าอมัพวาโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นประชาชนในทอ้งถ่ิน และร้านคา้ ร้านอาหาร

พร้อมเคร่ืองด่ืม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนทางดา้นการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

        วรมน สาระ (2552) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่าย

ภายในประเทศของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มวยัทาํงานเพศ

หญิง มีการศึกษาขั้นสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียปีละ 300,000 บาท

ข้ึนไป มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศ  เดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศ 1-2 คร้ังต่อปี ใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 3 วนั 2 คืน ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ เดินทาง

ท่องเท่ียวในช่วงฤดูหนาว นิยมเดินทางท่องเท่ียวในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกช่ืนชอบแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวและเป็นผูร่้วมเดินทางคือเพ่ือน ค่าใชใ้นการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

อยูร่ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท ใชอิ้นเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลท่องเท่ียว นิยมท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่น 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

3.1 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  

     ประชากร  ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง ขอ้มูลจาก (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) พบวา่มีเพศชาย 1,661,578 คน และเพศหญิง 

1,966,849 คน ในสัดส่วนของประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.50 ของจาํนวนประชากร 

แบ่งเป็นเพศชาย 1,570,191 คน และเพศหญิง 1,858,672 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2543-2553)  

     กลุ่มตวัอย่าง ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าจากการสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ช่วงอายุ 25 ปีข้ึนไปนั้น  ส่วน

ใหญ่เป็นวยัทาํงานท่ีมีภาระหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็จของ 

Krejcie & Morgan ซ่ึงประชากรตั้งแต่ 1,000,000 คนข้ึนไปตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลา

ในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงขอลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน ส่งผลทาํใหค่้าความคลาดเคล่ือนเป็น ±6.93%   

 

3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

     วิธีการเก็บขอ้มูลของการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 

โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามท่ีสาํนกัยุทศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครโดยการเลือกสุ่มเขตท่ีจะทาํการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากเขตในพ้ืนท่ี ได ้14 เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

     ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

(1) วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)

และร้อยละ (Percentage) 

(2) วิเคราะห์โดยใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉล่ีย (Mean)   

(3) วิเคราะห์ (Hierarchical) โดยใชวิ้ธี Ward Method เพ่ือหาจาํนวนกลุ่ม โดยแสดงการยุบรวมของขอ้มูลเป็น

แผนภูมิ Dendogram และ วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มก่อนการยบุรวม Agglomeration Coefficient เพ่ือ

เลือกจาํนวนกลุ่ม 

(4) การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-means คือการจาํแนกคนลงในกลุ่มย่อยๆ และทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มดว้ยค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 

(5) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi Square วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตามขอ้มูล

ส่วนบุคคล ดว้ย Crosstab และ Chi-Square Tests  

(6) การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งนาํขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปลผล รวมทั้งการ

ตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย โดยสามารถดูไดจ้ากจุดเด่นและจุดดอ้ยของแต่ละกลุ่ม รวมถึงขอ้มูลในดา้นลกัษณะ  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

4.1 ผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มโดยใชพ้ฤติกรรมการทาํบุญและระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จาํนวน 200 ชุด โดยผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจะนําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงผูวิ้จัยสรุป

ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐานทางส่วนบุคคล พบว่าลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ กรณีศึกษา โปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั แบบเหมาจ่ายวนัเดียว เม่ือจาํแนกตามเพศพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 15001-20000 

บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน พบว่า ดา้นพนกังานให้บริการมคัคุเทศก์มีความรู้ความชาํนาญใน

ดา้นพระพุทธศาสนา คือสามารถตอบคาํถามและอธิบายรายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในส่วนของ

การไปวดัทาํบุญเพ่ือขอพรใหพ้บเจอเน้ือคู่ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขาย การมีส่วนลด เช่น เดินทาง

พร้อมกนั 2ท่านลด 20 % มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ดา้นการไปวดัทาํบุญเพ่ือขอพรให้พบเจอเน้ือคู่ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

ดา้นการจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนาํเท่ียวนั้น โปรแกรมเท่ียวตอ้งคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปเท่านั้น ส่วนในดา้น

พนกังานสามารถอธิบายรายละเอียดนาํเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจนนั้น ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่สนใจคุณภาพของพนกังาน โดยมี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  จากการทาํ Cluster Analysis สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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กลุ่มยอ่ยท่ี 1  FOCUS ON SERVICE 

        เป็นกลุ่มท่ีเนน้ดา้นการบริการว่าดว้ยมคัคุเทศกต์อ้งมีความรู้ความชาํนาญในดา้นพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการไปวดัทําบุญ แต่กลุ่มน้ีจะไม่เห็นด้วยในการไปวดัทําบุญ เพ่ือขอพรให้พบเจอเน้ือคู่ ซ่ึงด้านลักษณะ

พฤติกรรมท่ีศึกษาพบว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 2 ON PROMOTION และกลุ่ม 3 SAVER  คือเนน้ทางดา้น

การบริการ จากพนักงานและมคัคุเทศก์โดยให้ความสําคญัในเร่ืองของการมีความรู้ความชาํนาญในสินคา้และ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกลุ่มย่อยท่ี2 และ 3 ไม่ไดใ้ห้ความสาํคญั และยงัพบว่าดา้นประชากรศาสตร์มีความแตกต่าง

จากกลุ่มยอ่ยท่ี 3 SAVER มีรายไดต้ํ่ากวา่ 15000 บาท ประกอบอาชีพรับจา้ง แต่ในส่วนของรายได ้กลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ

2 รายไดจ้ะอยูร่ะหวา่ง 15001-20000 บาทต่อเดือน  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อาย ุ41 ปีข้ึนไป เหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่มดา้นการเลือกซ้ือสงัฆทานพบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ 3 เนน้ท่ีประเภทสินคา้ ส่วน

กลุ่มย่อยท่ี 2 เน้นคุณภาพสินค้ามากกว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปมากเป็นอันดับสองรองจาก กลุ่มย่อยท่ี 2 ON 

PROMOTION 

 

กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ON PROMOTION 

        เป็นกลุ่มท่ีเนน้การมีส่วนลด เช่น เดินทางพร้อมกนั 2 ท่านลด 20 % โดยมองภาพรวมเชิงลึกกลุ่มน้ีให้ความ

สนใจเก่ียวกบัการมีส่วนลด ของแจกของแถม ราคาและบริการกลางๆ  ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 และ 3 ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั แต่

ในขณะเดียวกนักลุ่มน้ีจะไม่เห็นดว้ยกบัการไปวดัทาํบุญ เพ่ือขอพรใหเ้จอเน้ือคู่เหมือนกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 FOCUS ON 

SERVICE และยงัพบว่าดา้นประชากรศาสตร์มีความแตกต่างจากกลุ่มย่อยท่ี 3 SAVER โดยมีรายไดต้ํ่ากว่า 15000 

บาท ประกอบอาชีพรับจา้ง แต่ในส่วนของรายได ้กลุ่มย่อยท่ี 2 และ1 รายไดจ้ะอยู่ระหว่าง 15001-20000 บาทต่อ

เดือน  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีข้ึนไป เหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่ม ดา้น

พฤติกรรมการทาํบุญการเลือกซ้ือสังฆทานพบว่า กลุ่มย่อยท่ี 2 เนน้คุณภาพสินคา้ ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 1 และ 3 เนน้ท่ี

ประเภทสินคา้ และยงัเป็นกลุ่มท่ีมีผูบ้ริโภคทัว่ไปมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั FOCUS ON SERVICE และ SAVER   

 

กลุ่มยอ่ยท่ี 3 SAVER 

        เป็นกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองความคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปกบัการซ้ือบริการทวัร์เหมาจ่าย โดยมองภาพรวมเชิงลึกกลุ่มน้ี มี

ความตระหนกัในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ คือตอ้งการสินคา้บริการดีๆ ไม่เก่ียงราคา และยงัเป็นกลุ่มท่ีให้

ความสาํคญัทางดา้น การชาํระผา่นบตัรเครดิต ซ่ึงกลุ่ม 1 และ 2 ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั แต่ประชากรกลุ่มน้ีไม่เห็นดว้ย

กบัการอธิบายรายละเอียดรายการนาํเท่ียวอย่างชดัเจน และยงัพบว่าดา้นประชากรศาสตร์มีความแตกต่างจากกลุ่ม

ย่อยท่ี 1และ 2 โดยมีรายไดจ้ะอยู่ระหว่าง 15001-20000 บาทต่อเดือน  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีข้ึนไป เหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนกลุ่ม 3 รายไดต้ํ่ากว่า 15000 บาท ประกอบอาชีพ

รับจา้ง ดา้นพฤติกรรมการทาํบุญการเลือกซ้ือสงัฆทานพบวา่ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 และ 1 เนน้ท่ีประเภทสินคา้ ส่วนกลุ่มยอ่ย

ท่ี 2 เนน้คุณภาพสินคา้ มากกวา่ และยงัเป็นกลุ่มท่ีมีผูบ้ริโภคทัว่ไปมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่ม FOCUS ON 

SERVICE และกลุ่ม ON PROMOTION  ซ่ึงหมายถึงกลุ่มท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยตํ่าท่ีสุด 
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4.2 อภิปรายผล 

 

อภิปลายลกัษณะขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

        ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได ้15001-20000 บาท 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรมน สาระ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัในการ

เลือกซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวยัทาํงาน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน แต่ไม่สอดคลอ้ง

กนัในส่วนของอายุ และรายได ้อาจเน่ืองมาจากดว้ยสภาพแวดลอ้มในยุคปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัในการทาํงาน

ค่อนขา้งสูง ผูห้ญิงทาํงานนอกบา้นมากข้ึนและมีค่านิยมหญิงยุคใหม่ครองตวัโสดแต่งงานช้า แต่สอดคลอ้งกบั 

ศรินททิ์พย ์คาวาโนเบะ (2554) ไดศึ้กษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัน่าน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10001-20000 บาท แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของอาย ุแต่สอดคลอ้งกบั กวิน วงศลี์ดี (2554) 

ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 

60-65 ปี 

 

อภิปลายลกัษณะขอ้มูลดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในแต่ละกลุ่ม 

              ดา้นราคา (Price) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดัแบบเหมาจ่ายวนัเดียว ท่ีสินคา้หรือบริการ

คุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปเท่านั้น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.22 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  จิตรานาถ พิศาลศิลป์ 

(2554) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย

ภายในประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบว่า ส่ิงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการ คือ โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

และมีความหลากหลาย ราคาท่ีเหมาะสม ไม่แพงจนเกินหรือบริการคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปนั้นเอง แต่ไม่สอดคลอ้งกบั     

วรมน สาระ (2552) การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของ

กลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าค่าใชใ้นการท่องเท่ียวต่อคร้ัง อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ซ่ึงค่อน

ไปทางราคาสูง 

        ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดัแบบเหมาจ่ายวนัเดียวท่ี

มีส่วนลด เช่น เดินทางพร้อมกนั 2 ท่าน ลด 20 % มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.34 สอดคลอ้งกับ จิตรานาถ พิศาล

ศิลป์ (2554) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย

ภายในประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย การส่งเสริมการขายของแพ็คเกจทัวร์ รวมถึงการมีส่วนลดการจัด

โปรโมชัน่ และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จากส่ือ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ มีผลต่อการเลือกซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบ

เหมาจ่าย แต่ไม่สอดคลอ้งกบั ดาลีซะห์ ดะยี (2557) พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  

        ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ (People in Service) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดัแบบเหมาจ่ายวนั

เดียว ท่ีพนกังานสามารถตอบคาํถามพร้อมอธิบายรายละเอียดรายการนาํเท่ียวไดอ้ย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

เท่ากบั 4.41  สอดคลอ้งกบั จิตรานาถ พิศาลศิลป์ (2554) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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เลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่าคุณภาพของมคัคุเทศก์หรือ

พนกังานผูใ้หบ้ริการ มีผลมากต่อการเลือกซ้ือบริการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่าย เน่ืองจากสามารถตอบคาํถามลูกคา้ได ้

ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดต้รงกบัความสนใจของลูกคา้ จนทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบั วรรษมน จนัทดิษฐ ์(2552) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ศึกษากรณีตลาดนํ้ าอมัพวา จังหวดัสมุทรสงครามเม่ือพิจารณา ส่วนทางด้านการให้บริการของพนักงานและ

หน่วยงานภาครัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม ควรเนน้ไปทางดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการโดยเฉพาะมคัคุเทศก์ท่ีเปรียบเสมือน

อาหารจารสุดทา้ยในการทาํทวัร์ แบบเหมาจ่าย รวมถึงพนกังานฝ่ายดาํเนินการตอ้งมีความรู้ในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว 

วดัต่างๆท่ีสําคญัต้องสามารถตอบคาํถามลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้ง และในด้านของการส่งเสริมการตลาด การจัด

โปรโมชัน่ ส่วนลด ของแจกของแถม นั้นถือไดว้่า เป็นกลยุทธ์ท่ียงัไดรั้บความนิยม เน่ืองจากมีจาํนวนประชากรท่ี

เห็นดว้ยมากท่ีสุด รวมถึงการคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ควรจะไดม้ากกวา่เสีย เป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบริการโปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดัแบบเหมาจ่ายวนัเดียว คือ การตดัสินใจซ้ือตอ้งคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปเท่านั้น 

และควรปรับปรุงในดา้นสินคา้และบริการ ใหมี้ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     จากผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํบุญและระดับความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กรณีศึกษา

โปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั แบบเหมาจ่ายวนัเดียว ซ่ึงผลการทาํวิจยัดงักล่าวพบว่า ความตอ้งการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายนั้น สามารถนาํผลขอ้มูลมาปรับปรุงและนาํมาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบับริษทัฯ เพ่ือใชใ้นการ

วิเคราะห์แบ่งส่วนตลาดและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้ายข้ึน 

ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของลูกคา้และยอดขายรวมถึงผลกาํไรท่ีจะตามมา โดยการคาํนึงถึงฐานลูกคา้เดิมท่ีมี 

ช่องทางท่ีจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เพ่ือแสวงหาลูกค้ารายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะนําไปสู่

ประสิทธิผลสูงสุดขององคก์ร 

     นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่มประชากรภายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีนบัถือศาสนาพุทธทั้งชายและหญิง 

ช่วงอายุ 25 – 70 ปี โดยใชร้ะดบัความเห็นดว้ยต่อระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด สามารถนาํความ

ต่างของทั้ง 3 กลุ่มยอ่ย มากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ไดด้งัน้ี 

กลุ่มยอ่ยท่ี 1 Focus on service  
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     เป็นกลุ่มท่ีเนน้ดา้นพนกังานบริการว่าดว้ยมคัคุเทศก์ตอ้งมีความรู้ความชาํนาญในดา้นพระพุทธศาสนารวมถึง

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้จดัระบบพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้น

การบริการ (Service) ท่ีกลุ่มดงักล่าวเห็นดว้ยมากท่ีสุด จึงควรมีกลยทุธ์ท่ีสามารถเช่ือมการบริการจากลูกคา้ไดใ้นทุก

ดา้น ซ่ึงเห็นควรใชห้ลกัการ CRM (Customer Relationship Management) คือ กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ระยะ

ยาวกบัลูกคา้ ดว้ยการเรียนรู้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้  โดยใชกิ้จกรรมเขา้ร่วม เช่น การจดัแรลล่ีกบักลุ่ม

ลูกคา้เป็นประจาํทุกปี เพ่ือสร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆ เขา้มามีส่วนร่วม 

กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ON PROMOTION 

     เป็นกลุ่มท่ีเนน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น เดินทางพร้อมกนั 2 ท่านลด 10 %  โดยมองภาพรวมเชิงลึกกลุ่มน้ี

ให้ความสนใจเก่ียวกบัการมีส่วนลด ของแจกของแถม ราคาและบริการกลางๆ  กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถ

นาํมาประยุกต์ใช ้การทาํ Promotion เนน้ราคาให้ลูกคา้ไดเ้ลือก โปรแกรมทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั ท่ีหลากหลาย เพ่ือ

ดึงดูดและกระตุน้การตดัสินใจซ้ือมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมใหมี้โปรโมชัน่ ออกมาเร่ือยๆ มากยิ่งข้ึน รวมถึงมีสินคา้แถม

ฟรี เช่น หมวก กระเป๋า ร่ม เส้ือ เป็นตน้ และอีกหน่ึงช่องทางในการส่งเสริมการขายโดยการทาํการตลาดผา่น Social 

media ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั 

กลุ่มยอ่ยท่ี 3 SAVER 

เป็นกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองความคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปกบัการซ้ือบริการทวัร์เหมาจ่าย โดยมองภาพรวมเชิงลึกกลุ่มน้ี มีความ

ตระหนกัในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํมาประยุกตใ์ช ้โดยจดัทาํโปรแกรม

ทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดั ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้นสินคา้ การบริการ ยานพาหนะ ร้านอาหาร วนัท่ีเดินทาง จาํนวน

คน และอ่ืนๆ เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกไดต้รงกบัความตอ้งการ เน่ืองจากกลุ่มประชากรโดยส่วนใหญ่ มี

รายไดต้ํ่ากวา่15000 บาท 

 

ขอ้เสนอแนะในคร้ังถดัไป 

     1.การศึกษาในคร้ังน้ีมีการเก็บแบบสอบถามเพียง 200 ชุด อาจทาํใหมี้ขอ้จาํกดัของขอ้มูลและเพ่ือให้ไดผ้ลการ

วิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน และมีระยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถาม ควรเพ่ิมจาํนวนในการเกบ็แบบสอบถาม

เป็น 400 ชุด  

     2.ควรศึกษาพฤติกรรมการทาํบุญและระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั  

เพ่ือจะไดค้รอบคลุมถึงผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ และสามารถเห็นความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้

ชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

     3.ควรศึกษาตวัแปรเพ่ิมเติม เช่น ความพึงพอใจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในการใชบ้ริการทวัไหวพ้ระ 

9 วดั แบบเหมาจ่ายวนัเดียว เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลลูกคา้ท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ของรูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤตกิรรมการบริโภคไวน์นําเข้ากบัระดบั

ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสําคญั 

The relationship between lifestyles, imported wine consumption behaviors with 

level of importance of marketing mix that imported wine consumer concern 

วชิญ์สภา ชลสวสัดิ์1 และ นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Vissupa Chonsawat and Napawan Kananurak  

  

 บทคดัย่อ 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ ทาํการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 200 ชุด จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สูงท่ีสุด ในส่วนของ

การศึกษาความสัมพนัธ์พบวา่พฤกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคา 

ในส่วนของรูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรมจะมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบจะมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นและดา้นความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาด   

 

คาํสาํคัญ: ไวน์นาํเข้า, รูปแบบการดาํเนินชีวิต, ความสัมพันธ์, พฤติกรรมการบริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 

     The study of the relationship between lifestyle, imported wine consumption behavior with the level of 

importance of marketing mix of imported wine,  were collected using questionnaires from a total sample of 200 

consumers. The result revealed that product is the most importance marketing mix factors. For the relationship 

between lifestyle, consumption behavior and level of importance of imported wine, the result shows the relationship 

between consumption behavior and factor of price and promotion.  For the relationship between lifestyle and the 

level of importance of marketing mix, the result show that activity relate with place, promotion factors, Interest 

relate with all four elements of marketing mix factors and Opinion relate with product, promotion factors.    

 

Keywords: imported wine, lifestyle, relationship, consumption behavior, marketing mix 
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1. บทนํา 

 

     สถานการณ์ตลาดไวน์นาํเขา้จากรายงานการติดตามผลการคา้เสรีในเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉัตรสุมล พฤฒิ

ภิญโญ., 2556) พบว่าการนาํเขา้ไวนใ์นกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัขอ้มูล

ขององคก์ารณ์สหประชาติแสดงมูลค่าการนาํเขา้ไวน์ของไทยปี พ.ศ. 2557 แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมีมูลค่าการ

นาํเขา้ไวน ์9,209,352 ดอลล่าสหรัฐ คิดเป็น 0.2% ของส่วนแบ่งทางการตลาดการนาํเขา้ไวน์ทัว่โลก ในช่วง 2-3 ปีท่ี

ผ่านมา ตลาดไวน์นาํเขา้เติบโตไม่ตํ่ากว่า 7% ต่อปี จากรายงานการนาํเขา้ของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2557 ประเทศ

ไทยมีมูลค่าการนาํเขา้รวมของตลาดไวน์นาํเขา้ท่ีผ่านกรมศุลกากร ประมาณ 1,600 ลา้นบาทหรือประมาณ 15,000 

ลิตร ดว้ยปัจจยัสนบัสนุนจากขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของราคาท่ีตํ่าลง ซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงการเปิดเสรีทางการคา้ 

(FTA) ทาํใหมี้การเสียภาษีนาํเขา้หลายระดบัตั้งแต่ 0-36% ทาํใหร้าคาจาํหน่ายไวน์นาํเขา้มีราคาตํ่าลง 50 – 100 บาท 

ต่อขวด  

     ดว้ยสภาวะการขยายตวัอย่างรวดเร็วและการแข่งขันท่ีสูงข้ึนของอุตสาหกรรมไวน์นาํเขา้ ประกอบกบัการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ ดงันั้นการทราบถึงความสัมพนัธ์ของรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิต (Lifestyle) พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้และระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคัญ จึงเป็นส่ิงจําเป็นในการกําหนดกลยุทธท่ีตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือนาํมาประยุกตพ์ฒันา ปรับปรุง ในการส่วนของการวางกลยธุ กาํหนดส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายไวน์ เพ่ิมยอดขาย เสริมสร้างศกัยภาพแข่งขนัในธุรกิจ ช่วยให้การ

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันข้อมูลในส่วนดังกล่าวยงัไม่มี

การศึกษาอยา่งแพร่หลายนกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัน้ี วตัถุประสงค์

ของการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของไวน์นาํเขา้ท่ีมีความสาํคญัต่อ

ผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้ของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ 3) เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะ

รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของ

ผู ้บริโภคไวน์นําเข้ากับระดับความสําคัญของส่วนประสมสมทางการตลาดไวน์นําเข้า และ 5) เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวนน์าํเขา้กบัส่วนประสมทางการตลาดไวน์นาํเขา้  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 การอ้างอิงในเน้ือหา รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นการแบ่งส่วนตลาดเร่ืองจิตวิทยาและเหตุผลท่ี

นักการตลาดนิยมใช้เพราะแสดงถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคและอธิบายลกัษณะพฤติกรรมต่าง ๆ ไดล้ะเอียดและ

แม่นยาํกว่าหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดว้ยเกณฑป์ระชากรศาสตร์ รูปแบบการดาํเนินชีวิตถูกสร้างข้ึนเป็นผล

ของลกัษณะต่างๆของพฤติกรรมและทศันคติต่าง ๆ ทั้งท่ีมีความขดัแยง้และไม่แน่นอนในชีวิตของแต่ละบุคคล 

ดังนั้ นจึงเป็นไปได้ท่ีจะวัดลักษณะของกลุ่มคนจากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมท่ีต่างกัน โดยการวัดจาก

องคป์ระกอบ 3 ประการท่ีสาํคญั คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ ความคิดเห็น (Opinions) ใน

ลกัษณะกวา้ง ๆ จนถึงลกัษณะเฉพาะเจาะจงของสินคา้ (Antonides & Raaij, 1998)  กิจกรรม (Activities) เป็นส่วน
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กาํหนดรูปแบบการดาํเนินชีวิตว่าผูบ้ริโภคใชเ้วลาอะไรบา้งทั้งในแง่ของกิจกรรมหลกัและงานอดิเรก การใชเ้วลา

ว่าง มีวตัถุประสงคอ์ย่างไร  ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ความพอใจ 

และการให้ความสําคญัในส่ิงนั้น เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการดาํเนินชีวิต เน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีให้เห็นกิจกรรม

ต่างๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเขาชอบทั้งในแง่การกระทาํและในการอ่าน ผูบ้ริโภคสนใจ ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเขา

ทาํ อ่าน สนทนาในหัวขอ้ท่ีสนใจ รวมไปถึงการรวมกลุ่มของ ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ตรงกบัลกัษณะความสนใจ ความ

คิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนฐานของค่านิยม ท่ีมีต่อตนเองและต่อสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆรอบตวั 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีบุคคลจะทาํการตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้และบริการ กระบวนการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคแต่ละคนวา่จะทาํการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการอะไร (What) ทาํไมจึงซ้ือ (Why) และสมมุติวา่ถา้จะ

ซ้ือจะซ้ือ สินคา้ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) อยา่งไร (How) ซ้ือบ่อยแค่ไหน ( How Often) และซ้ือจากใคร (Who) 

จึงจะเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจในการซ้ือใหแ้ก่ตนเองมากท่ีสุด (ก่อเกียรติ วิริยะกิจ พฒันา., 2550) 

     แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือในการตลาดท่ีองค์กรณ์

นาํมาใชเ้พ่ือการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาด เคร่ืองมือส่วนประสมการตลาดสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท 

หรือ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ

ลูกคา้ ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ สถานท่ีองค์การหรือบุคคล มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Values) ใน

สายตาของผูบ้ริโภค ในการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั 2 ประการ คือ ความแตกต่างของ

ผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) และองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component)  ราคา (Price) หมายถึง 

คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ในการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงการ

ยอมรับของผูบ้ริโภคในมูลค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกว่าราคาของผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ของผลิตภณัฑต์ลอดจนภาวะการแข่งขนัในตลาด สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution 

Chanel) หมายถึง ช่องทางท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้และบริการไปสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเช่ือม

สัมพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถกระจายสินคา้หรือบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวรการการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูช้ื้อกบัผูข้าย เพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือ ทศันคติท่ีดี แจว้ข่าวสาร จูงใจใหเ้กิดความตอ้งการและรวมไปถึงการกระตุน้เตือนใหผู้บ้ริโภคระลึกถึง 

ประกอบดว้ย 1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะเป็นการจูงใจหรือเชิญชวน โดยสามารถ

ใชไ้ดท้ั้งส่ือมวลชน (mass media) และส่ือทางตรง (direct media) 2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การ

ใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพ่ือเชิญชวนใหซ้ื้อสินคา้และบริการ (Kotler.1973:645)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริม

การขายท่ีมุ่งเนน้ผูบ้ริโภค (consumer-oriented) และการส่งเสริมการ ขายท่ีมุ่งเนน้คนกลาง (trade-oriented) 3) การ

ประชาสมัพนัธ์ (Public Relations and Publicity) เป็นการส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ขององคก์รณ์กบักลุ่มต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รณ์ 

(corporate image) ซ่ึงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเสนอขายด้วย 4) การขายโดยพนักงานขาย (Personal 

Selling) การใชบุ้คคลเพ่ือจูงใจให้ซ้ือสินคา้ เป็นการเสนอขายสินคา้โดยตรงแบบเผชิญหนา้หรือทางโทรศพัทก์บั

ลูกคา้โดยตวัแทนขายของบริษทั (Etzel,Walker&Stanton.1997)   เป็นการติดต่อส่ือสารแบบ  2  ทาง(Two  way  
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communication)  เพ่ือตอบคําถามต่างๆ 5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) คือ ระบบการตลาดท่ีมีการ

ปฏิสมัพนัธ์โดยตรง (interactive) ระหวา่งผูข้ายกบัลูกคา้ท่ีมุ่งหวงั (prospect) หรือลูกคา้ (customer) โดยการโฆษณา

ผ่านส่ือหน่ึงประเภทหรือมากกว่าเพ่ือชกัชวนใหต้อบกลบัดว้ยคาํสั่งซ้ือหรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 6) บรรจุภณัฑ ์

(Packaging) ภาชนะหรือหีบห่อสาํหรับบรรจุผลิตภณัฑเ์พ่ือช่วยส่งเสริมทางดา้นการโฆษณาและสร้างจุดเด่นให้กบั

ตราสินค้า 7) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Events and Sponsorships) การจัดกิจกรรมพิเศษและการเป็นผู ้อุปถัมภ์

จุดประสงคเ์พ่ือสร้างความเช่ือมโยงตราสินคา้ 8) การบริการลูกคา้ (Customer Service) เป็นทศันคติและพฤติกรรม

ขององคก์รณ์ท่ีแสดงต่อลูกคา้ในระหวา่งท่ีมีกิจกรรมการซ้ือขายและหลงัการขาย 

         

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดนใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามใน

การ เกบ็รวบรวมขอ้มูล ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2559  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) ไดแ้ก่ สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 

     ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้บริโภคไวนน์าํเขา้ อายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป มีภูมิลาํเนาหรือทาํงานอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร จากจาํนวนประชากรท่ีด่ืมไวน์ในกรุงเทพมหานครโดยประมาณ 347,582 คน โดยคาํนวนจาก

ปริมาณการนําเข้ารวมของผลิตภัณฑ์ไวน์ อา้งอิงข้อมูลจากองค์การณ์สหประชาชาติ (UN Data) ปี ค.ศ. 2014 

ประมาณ 915,400 ลิตร หารดว้ยปริมาณการบริโภคไวน์โดยเฉล่ียของคนไทยในปี ค.ศ. 2013 อา้งอิงขอ้มูลจาก 

Trade Dada Analysis (TDA) ท่ี 0.23 ลิตรต่อคน  เพ่ือหาจาํนวนผูบ้ริโภคไวน์ในประเทศไทยแลว้จึงนาํมาคาํนวน

เพ่ือหาสัดส่วนประชากรจาํนวนผูบ้ริโภคไวน์ในกรุงเทพมหานครซ่ึง คิดเป็นสัดส่วน 8.74% ของจาํนวนประชากร

ทั้ งประเทศ แลว้นําไปหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบขนาดกลุ่มตัวอย่างดว้ยตาราง ของ Krejcie and 

Morgan, 1970 ดว้ยขอ้จาํกดัของระยะเวลาในการศึกษาและงบประมาณขนาดตวัอยา่งจึงตอ้งถูกจาํกดัเหลือ 200 คน 

ทาํใหมี้ค่าความคาดเคล่ือนในระดบั ±6.93 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเช่ือถือได ้ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 45.5 อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ประกอบอาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิด

เป็นร้อยละ 46 และมีรายไดร้ะหวา่ง 20,000 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47  

     พฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้เรียงจากค่าเฉล่ียระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ จากมากไปหานอ้ย คือ มกัด่ืม

ไวน์เขา้ในงานสังสรรค์กบัการซ้ือไวน์ตามคาํแนะนาํหรือรีวิวจากผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย 2.88 รองลงมา คือ ซ้ือไวน์
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นาํเขา้ราคา ไม่เกิน 1,500 บาท มีค่าเฉล่ีย 2.82  ด่ืมไวน์นาํเขา้เฉพาะในโอกาสสาํคญั มีค่าเฉล่ีย 2.76 และนอ้ยท่ีสุด 

คือ ด่ืมไวนน์าํเขา้เป็นประจาํ มีค่าเฉล่ีย 2.02 ตามลาํดบั 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิต พบว่า 1) ดา้นกิจกรรม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มากท่ีสุด คือ ท่านชอบรับประทานนอก

บา้น มีค่าเฉล่ีย 3.55 รองลงมา คือ ชอบอ่านบทความจากกระดานสนทนาออนไลน ์มีค่าเฉล่ีย 3.26 และนอ้ยท่ีสุด คือ 

คือ ชอบเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซด ์มีค่าเฉล่ีย 2.82 2) ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

มากท่ีสุด คือ สนใจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.98 รองลงมา คือ สนใจติดตามข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลา มี

ค่าเฉล่ีย 3.81 และนอ้ยท่ีสุด คือ สนใจใชสิ้นคา้แบรนด์เนมมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 2.68 3) ดา้นการ

แสดงความคิดเห็น เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มากท่ีสุด คือ คิดวา่การโฆษณาเป็นการชวนเช่ือเพ่ือขายสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 

3.88 รองลงมา คือ คิดว่าสินคา้ท่ีใชส้ามารถบ่งบอกถึงบุคลิกของผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ีย 3.87 และนอ้ยท่ีสุด คือ คิดว่าสินคา้

นาํเขา้จากต่างประเทศ คุณภาพดีกวา่สินคา้ท่ีผลิตในประเทศ มีค่าเฉล่ีย 2.72  

     ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้กลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.90 และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.67 1) ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีระดบั

ความสาํคญัของปัจจยั มี ค่าเฉล่ีย 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มากท่ีสุด คือ รสชาติไวน์ มีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา 

คือ อายุของไวน์ (ปีท่ีผลิต) มีค่าเฉล่ีย 3.92 และนอ้ยท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของบริษทัผูน้าํเขา้ไวน์ มีค่าเฉล่ีย 3.65 2) ดา้น

ราคา โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกตามขนาดบรรจุ มี

ค่าเฉล่ีย 3.82 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ มี ค่าเฉล่ีย 3.81 และนอ้ยท่ีสุด คือ ราคาจาํหน่ายตํ่ากวา่

ไวน์ในประเทศท่ีมาตรฐานระดับเดียวกัน มี ค่าเฉล่ีย 3.47 3)ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมมีระดับ

ความสาํคญัของปัจจยั มีค่าเฉล่ีย 3.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มากท่ีสุด คือ บรรยากาศสถานท่ีเหมาะสมแก่การเลือก

ไวน ์มีค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตั้งมีการตกแต่งและจดัวาง ไวนใ์นตาํแหน่งท่ีน่าสนใจและชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 

3.95 และนอ้ยท่ีสุด คือ มีบริการส่งถึงท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.34 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.81 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ มากท่ีสุด คือ บรรจุภณัฑ์สะทอ้นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา คือ มี

ส่วนลดพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ตามเง่ือนไข มีค่าเฉล่ีย 4.10 และนอ้ยท่ีสุด คือ อีเมลแ์จง้ข่าวสารแก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.33  

     ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้และระดบัความสาํคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑไ์วนน์าํเขา้ โดยใชส้ถิติ Linear Correlation Coefficient      

     สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวนน์าํเขา้ดา้นกิจกรรมมีความสมัพนัธ์ กบัระดบัความสาํคญั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ พบวา่ไม่มีขอ้มูลในการสนบัสนุนการปฎิเสธ 

H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

     สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวนน์าํเขา้ดา้นกิจกรรมมีความสมัพนัธ์ กบัระดบัความสาํคญั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาสาํหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ พบว่าไม่มีขอ้มูลในการสนบัสนุนการปฎิเสธ H0 

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

     สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวนน์าํเขา้ดา้นกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัระดบั ความสาํคญั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสําหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้  พบว่ามีขอ้มูลสนบัสนุนใน

การปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเสน้ไปในทิศทางเดียวกนักบั
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ตวัแปรตามดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงัน้ี ท่านชอบท่องเท่ียวในแบบสะดวกสบาย หรูหรากบับรรยากาสสถานท่ี 

เหมาะสมแก่การเลือกไวนแ์ละท่านชอบเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตก์บัมีหนา้ร้าน Online 

     สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวนน์าํเขา้ดา้นกิจกรรมมีความสมัพนัธ์ กบัระดบัความสาํคญั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีขอ้มูลสนบัสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

โดยมีคาํถามตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเสน้ไปในทิศทางสวนทางกนักบัคาํถามตวัแปรตามดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดงัน้ี คือ ท่านชอบอ่านบทความจากกระดานสนทนาออนไลนก์บัการโฆษณาในเวป็ไซดเ์ก่ียวกบัไวน์และ 

ท่านชอบอ่านบทความจากกระดานสนทนาออนไลนก์บัอีเมลแ์จง้ข่าวสารแก่ลูกคา้  

     สมมติฐานท่ี 5 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑไ์วนน์าํเขา้ พบวา่มีขอ้มูลสนบัสนุนใน

การปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้ดา้นดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบมีความสัมพนัธ์เชิง

เส้นไปทางเดียวกันกับคําถามตัวแปรตามด้านผลิตภัณฑ์ คือ ท่านสนใจใช้สินค้าแบรนด์เนมมีช่ือเสียงจาก

ต่างประเทศกบัช่ือเสียงของบริษทัผูน้าํเขา้ไวน ์

     สมมติฐานท่ี 6 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาสําหรับผลิตภณัฑ์ไวน์นาํเขา้ พบว่ามีขอ้มูลสนับสนุนใน

การปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้ดา้นดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบมีความสัมพนัธ์เชิง

เส้นสวนทางกนักบัคาํถามตวัแปรตามดา้นราคา คือ ท่านสนใจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพกบัราคาจาํหน่ายตํ่ากว่าไวน์

ในประเทศท่ีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

    สมมติฐานท่ี 7 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สําหรับผลิตภณัฑ ์ไวน์นาํเขา้ พบว่ามี

ขอ้มูลสนบัสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ มี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นสวนทางกบัคาํถามตวัแปรตามดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ท่านสนใจทาํ กิจกรรมต่างๆ 

ในบา้นกบัมีบริการส่งถึงท่ี 

     สมมติฐานท่ี 8 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ พบว่ามีขอ้มูล

สนับสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคาํถามตัวแปรต้นด้านความสนใจและส่ิงท่ีชอบ มี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นสวนทางกนักบัคาํถามตวัแปรตามดา้นการส่งเสริมการตลาด  คือ ท่านสนใจติดตามข่าวสาร

ใหม่ๆ ตลอดเวลาและท่านสนใจสินคา้ หรือบริการออก ใหม่อยูเ่สมอ กบั อีเมลแ์จง้ข่าวสารแก่ลูกคา้ 

     สมมติฐานท่ี 9 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ ดา้นการแสดงความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ พบวา่มีขอ้มูลสนบัสนุนใน

การปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้ดา้นการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นไป

ทางเดียวกนักบัคาํถามตวัแปรตามดา้นผลิตภณัฒ ์คือ ท่านคิดว่าสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศคุณภาพดีกว่าสินคา้ท่ี

ผลิตในประเทศกบัช่ือเสียงของบริษทัผูน้าํเขา้ไวนแ์ละเคร่ืองหมายคุณภาพหรือรางวลัท่ีไดรั้บ 
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     สมมติฐานท่ี 10 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ ดา้นการแสดงความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์กบั

ระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ไวน์นําเข้า พบว่าไม่มีข้อมูลในการ

สนบัสนุนการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

     สมมติฐานท่ี 11 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ ดา้นการแสดงความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสาํหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ไม่มีขอ้มูลใน

การสนบัสนุนการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

     สมมติฐานท่ี 12 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ ดา้นการแสดงความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑไ์วน์นาํเขา้ พบว่ามีขอ้มูล

สนับสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคําถามตัวแปรต้นด้านการแสดงความคิดเห็น มี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นไปทางเดียวกนัและสวนทางกนักบัคาํถามตวัแปรตาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดสําหรับ

ผลิตภณัฑ ์ไวน์นาํเขา้ จาํแนกไดด้งัน้ี คาํถามตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นทางเดียวกนั คือ 

ท่านคิดวา่สินคา้ท่ีใชส้ามารบ่งบอกถึงบุคลิกของผูใ้ช ้กบั บรรจุภณัฑส์ะทอ้นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์และ ท่านคิด

ว่าการโฆษณาเป็นการชวนเช่ือเพ่ือขายสินคา้ กบัการโฆษณาในเวป็ไซดเ์ก่ียวกบัไวน์ และคาํถามตวัแปรตน้และตวั

แปรตามท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นสวนทางกนั คือ ท่านคิดว่าการเท่ียวกลางคืนเป็นสีสันอย่างหน่ึงของชีวิตกบัการ

จดัคอนเสิร์ตพร้อมการจาํหน่ายสินคา้ภายในงาน 

สมมติฐานท่ี 13 พฤติกรรมการบริโภคไวน์นําเขา้มีความสัมพนัธ์กับระดบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 

ผลิตภณัฑท่ี์มีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้พบว่ามีขอ้มูลสนบัสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยมีคาํถามตวัแปรตน้ มีความสัมพนัธ์เชิงเสน้ไปทางเดียวกนั โดยมีคู่คาํถามตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี ท่าน

ด่ืมไวน์นาํเขา้เพ่ือจุดประสงค์ในการบาํรุงสุขภาพกบัอายุของไวน์ (ปีท่ีผลิต), ประเทศท่ีผลิตเป็นส่ิงแรกท่ีท่าน

พิจารณาเม่ือเลือกซ้ือไวนน์าํเขา้กบัอายขุองไวน ์(ปีท่ีผลิต), รสชาติไวน ์และช่ือเสียงของบริษทัผูน้าํเขา้ไวน,์ ท่านด่ืม

ไวน์นาํเขา้เป็นประจาํกบัเคร่ืองหมายคุณภาพหรือรางวลัท่ีไดรั้บ ในส่วนของคาํถามคาํถามตวัแปรตน้และตวัแปร

ตามท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้สวนทางกนั ไดแ้ก่ ท่านมกัด่ืมไวนน์าํเขา้ท่ีบา้นกบัรสชาติไวน ์

สมมติฐานท่ี 14 พฤติกรรมการบริโภคไวนน์าํเขา้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ราคาท่ี

มีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคไวนน์าํเขา้ พบวา่มีขอ้มูลสนบัสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีคาํถาม

ตวัแปรตน้ดา้นพฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นไปทางเดียวกนักบัคาํถามตวัแปรตามดา้นราคา ดงัน้ี 

ท่านด่ืมไวน์นาํเขา้เป็นประจาํและโดยส่วนใหญ่ท่านด่ืมไวน์นาํเขา้เพ่ือจุดประสงคใ์นการบาํรุงสุขภาพกบัคาํถามตวั

แปรตามราคาจาํหน่ายตํ่ากว่าไวน์ในประเทศท่ีมาตรฐานระดบัเดียวกนั ท่านด่ืมไวน์นาํเขา้เป็นประจาํ, ท่านมกัด่ืม

ไวนน์าํเขา้ท่ีบา้นและท่านด่ืมไวน์นาํเขา้เพ่ือจุดประสงคใ์นการบาํรุงสุขภาพกบัคาํถามตวัแปรตามราคาเหมาะสมกบั

ช่ือเสียงยี่หอ้ ท่านด่ืมไวน์นาํเขา้เพ่ือจุดประสงคใ์นการบาํรุงสุขภาพกบัมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุ 

ในส่วนของคาํถามตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นสวนทางกนักบัคาํถามดวัแปรตาม ไดแ้ก่ ท่านมกัด่ืมไวนเ์ขา้ใน

งานสงัสรรคก์บัราคาเหมาะสมกบัช่ือเสียงยี่หอ้และตาํถามตวัแปรตามมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุ 

สมมติฐานท่ี 15 พฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีความสําคญัต่อผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ พบว่ามีขอ้มูลสนับสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดับ
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นยัสําคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้พฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นสวนทางกันกบั 

คาํถามตวัแปรตามดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ท่านมกัด่ืมไวนน์าํเขา้ท่ีบา้นกบัมีหนา้ร้าน online 

สมมติฐานท่ี 16 พฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัส่วนประสมทางการ ตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคไวน์นาํเขา้ พบว่าพบว่ามีขอ้มูลสนบัสนุนในการปฎิเสธ H0 ท่ีระดบั

นยัสําคญั 0.05 โดยมีคาํถามตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นทิศทางเดียวกบัคาํถามตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ท่านด่ืม

ไวน์นาํเขา้เป็นประจาํและท่านมกัซ้ือไวน์ตามคาํแนะนาํหรือรีวิวจากผูเ้ช่ียวชาญกบัการจดักิจกรรมทดลองสินคา้ 

(Wine Testing) อยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของคาํถามตวัแปรตน้ท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นสวนทางกนักบัคาํถามตวัแปร

ตาม ไดแ้ก่ ท่านมกัด่ืมไวน์ท่ีร้านประเภท ไวน์บาร์กบัมีพนกังานประจาํร้านท่ีสามารถใหข้อ้มูลผลิตภณัฑไ์ด,้ ท่าน

มกัซ้ือไวนต์ามคาํแนะนาํหรือรีวิวจากผูเ้ช่ียวชาญกบัการโฆษณาใน เวป็ไซดเ์ก่ียวกบัไวน ์และโดยส่วนใหญ่ท่านมกั

ซ้ือไวนน์าํเขา้ตามท่ีพนกังานแนะนาํกบัมีพนกังานประจาํร้านท่ีสามารถใหข้อ้มูลผลิตภณัฑไ์ด ้

        

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัสูงท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคัญด้านรสชาติมากท่ีสุด สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ 

เสาวลกัษณ์ สวนประดิษฐ,์ 2557 ท่ีพบวา่ ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นรสชาติของไวน ์มากท่ีสุด 

แตกต่างกนัจากผลการศึกษาของ Leeva Li, Xiaoling Hu and Zhuo Jun., 2006 พบว่าผูบ้ริโภคในประเทศจีนจะให้

ความสําคญักบัประเทศตน้กาํเนิดมากท่ีสุด  ดงันั้นการนาํเสนอดา้นรสชาติไวน์ท่ีหลากหลาย มีการให้คาํแนะนาํ

หรือจดัให้มีการทดลองชิม จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ ดา้นราคา พบว่าส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัการมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามขนาดบรรจุ ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการนาํเขา้ผลิตภณัฑใ์ห้

หลายขนาดยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในธุรกิจ ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่ง

ใหค้วามสาํคญักบับรรยากาศสถานท่ีเหมาะสมแก่การเลือกไวน์ ดงันั้นการสร้างบรรยากาศใหเ้หมาะสมทั้งดา้นการ

ตกแต่งและความสะดวกสบายจึงถึอเป็นส่ิงสาํคญั  

     ในส่วนของรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมรับประทานนอกบา้น ในดา้น

การตลาดส่งเสริมการตลาดควรมีการจดักิจกรรมร่วมกบัร้านอาหาร เช่น wine testing กบัร้านอาหารท่ีเหมาะสม

หรือเก่ียวขอ้งกบัไวน์นั้นๆ ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ โดยส่วนใหญ่ช่ืนชอบและสนใจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 

ดงันั้นการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ เช่น การจดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัร้านอาหารออกานิค หรือ

ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ การสร้างการรับรู้ผ่านทางส่ือโฆษณาต่างๆ เพ่ือตอกย ํ้าเร่ืองคุณสมบติัในการบาํรุงร่างกาย

ของไวน ์ประโยชนจ์ากการด่ืมไวน ์ดา้นการแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่คิดวา่การโฆษณาเป็นการชวนเช่ือเพ่ือ

ขายสินคา้ และรองลงมาคือ สินคา้ท่ีใชส้ามารถบ่งบอกถึงบุคลิกของผูใ้ช ้สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีรูปแบบ

การดาํเนินชีวิตในเชิงผูบ้ริโภค ของ Solomon, 1996 ท่ีว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตในเชิงผูบ้ริโภคว่า รูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายใหเ้ห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการดาํเนินชีวิตของบุคคลผ่านรูปแบบการ

บริโภคสินคา้  ในทางการตลาดผูป้ระกอบการสามารถสร้างการรับรู้ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้โดยการใชก้ารรีวิวผา่น

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลหรือกลุ่ม Influencer เช่น บล๊อกเกอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูค้นมีช่ือเสียงต่างๆ ในส่วนของความ
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คิดเห็นท่ีว่าสินคา้ท่ีใชส้ามารถสะทอ้นบุคลิกภาพของผูใ้ชส้ามารถสร้างบุคลิคให้กบัทั้งตราสินคา้และตวัสินคา้โดย

ผา่นการใชพ้รีเซนเตอร์ การสร้างเร่ืองราวใหก้บัตราสินคา้ และ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์  

     พฤติกรรมการบริโภคไวน์นาํเขา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกัด่ืมในงานสังสรรคอ์าจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคชาวไทยไม่คุน้

ชินกบัการด่ืมไวน์เป็นประจาํหรือการด่ืมไวน์พร้อมม้ืออาหาร แตกต่างจากผลการศึกษาของ Gunay, G.N. and Baker 

J.M., 2011 ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไวนใ์นประเทศตุรกี ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ด่ืมไวนทุ์กสัปดาห์โดยด่ืม

ระหว่างและหลงัรับประทานอาหารคํ่า จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 

ค่านิยมท่ีสะทอ้นผ่านพฤติกรรมการบริโภค รองลงมาคือการซ้ือไวน์ตามคาํแนะนาํหรือรีวิวจากผูเ้ช่ียวชาญและมกัซ้ือ

ไวน์นาํเขา้ราคา ไม่เกิน 1,500 บาท  ในดา้นการตลาดควรจะมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศการพิเศษท่ีมี

การเฉลิมฉลอง เช่น การลดราคา การจาํหน่ายไวน์รุ่นพิเศษ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ ใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจาํ เกิด

การระลึกถึงว่าเม่ือมีงานฉลองใหนึ้กถึงไวน์เป็นเคร่ืองด่ืมแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นตน้ ในส่วนของราคาอาจมีการนาํเขา้

ไวนท่ี์มีขนาดเลก็ลงเพ่ือราคาจาํหน่ายจะไดต้ํ่าลง 

    ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัระดบัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ดา้น

กิจกรรมจะมีความสัมพนัธ์กบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยผูท่ี้ชอบท่องเท่ียวในแบบสะดวกสบาย หรูหราจะให้

ความสาํคญักบับรรยากาศของร้านท่ีตอ้งเหมาะสมแก่การเลือกไวน ์ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการสร้างบรรยากาศ

ทั้งในแง่ของสัมผสัต่างๆนับตั้งแต่ลูกคา้เขา้ร้านรวมไปถึงการจดัวางและความสะดวก ในขณะเดียวกนัผูท่ี้นิยมซ้ือ

สินคา้ออนไลน์จะใหค้วามสาํคญักบัการมีหนา้ร้านออนไลน์ การจดัใหมี้หนา้ร้านออนไลน์ หรือเวบ็ไซดท่ี์ใชง้านง่าย

และสะดวกจึงเป็นส่ิงท่ีควรใหค้วามสาํคญั ดา้นความสัมพนัธ์กบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูท่ี้ชอบอ่านบทความจาก

กระดานสนทนาออนไลนจ์ะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัการโฆษณาผา่นเวบ็ไซตแ์ละอีเมลแ์จง้ข่าวสาร ดงันั้นการส่ือสาร

กบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอาจใชก้ารส่ือสารโดยการแฝงโฆษณาในบทความท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง ดา้นความสนใจและส่ิงท่ีชอบ 

ดา้นผลิตภณัฑผ์ูท่ี้สนใจใชสิ้นคา้แบรนดเ์นมมีช่ือเสียงจากต่างประเทศจะใหค้วามสาํคญักบัช่ือเสียงของบริษทัผูน้าํเขา้ 

การสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบได ้ในดา้นราคากลุ่มผูท่ี้สนใจการดูแล

สุขภาพจะไม่ค่อยเปรียบเทียบราคาวา่ตอ้มีระดบัตํ่ากวา่ไวน์ในประเทศท่ีมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้นจึงเป็นความไดเ้ปรียบ

ท่ีจะนาํเสนอจุดเด่นของไวนน์าํเขา้เพ่ือคนกลุ่มน้ี ในส่วนช่องทางการจดัจาํหน่าย แสดงความสมัพนัธ์วา่ผูบ้ริโภคท่ีชอบ

ทาํกิจกรรมภายในบา้นมิไดใ้หค้วามสาํคญักบัดา้นการมีบริการส่งถึงท่ีนกั ดงันั้นการใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการขาย

ผา่นหนา้ร้านจึงยงัควรใหค้วามสาํคญั ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดผา่นช่องทางอีเมล ์ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีชอบติดตาม

ข่าวสารและกลุ่มท่ีชอบติดตามผลิตภณัฑใ์หม่ๆก็มิไดใ้หค้วามสาํคญันกั อาจเพราะอีเมลอ์าจเป็นการรบกวนหรือขาด

ความดึงดูดใจ ดงันั้นจึงควรมีการส่ือสารผ่านส่ือมลัติมีเดียหรือแอพพริเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

เลือกได้ว่าจะรับรู้เม่ือไหร่ ด้านความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กับด้านผลิตภัณท์ ผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าสินคา้นําเข้าจาก

ต่างประเทศ คุณภาพดีกวา่สินคา้ท่ีผลิตในประเทศจะใหค้วามสาํคญักบัช่ือเสียงของบริษทัผูน้าํเขา้ไวน์และเคร่ืองหมาย

คุณภาพหรือรางวลัท่ีได้รับ ดังนั้นการสร้างการรับรู้จุดเด่นและสร้างความน่าเช่ือถือทั้ งในส่วนของผูน้ําเขา้และ

ผลิตภณัฑจึ์งควรทาํควบคู่กนั ดา้นการส่งเสริมการตลาดสาํหรับกลุ่มท่ีคิดวา่สินคา้ท่ีใชส้ามารบ่งบอกถึงบุคลิกของผูใ้ช้

จะใหค้วามสาํคญักบับรรจุภณัฑส์ะทอ้นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์จะเห็นไดว้่าบรรจุภณัฑมี์ความสาํคญัในการส่ือสาร

บุคลิกตราสินคา้และตวัผลิตภณัฑสู์ง การใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบจึงเป็นส่ิงจาํเป็น ในส่วนของกลุ่มท่ีคิดว่าการ
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โฆษณาเป็นการชวนเช่ือเพ่ือขาย สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการโฆษณาในเวบ็ไซดเ์ก่ียวกบัไวน ์แสดงชดัเจนวา่ผูบ้ริโภค

คิดว่าการโฆษณาโดยตรงเป็นเสมือนการชวนเช่ือ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ควรทาํโดยใชก้ารนาํเสนอผ่านตวั

ผูใ้ชจ้ริงหรือผูเ้ช่ียวชาญ ถ่ายทอดโดยการบอกเล่าประสบการณ์แทนการโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์

ของกลุ่มท่ีคิดว่าการเท่ียวกลางคืนเป็นสีสันอย่างหน่ึงของชีวิตท่ีให้ความสาํคญักบัการจดัคอนเสิร์ตและการจาํหน่าย

สินคา้ภายในงาน ดงันั้นการจดัคอนเสิร์ตศิลปินท่ีช่วยส่งเสริมและสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์จะช่วยตอกย ํ้า สร้างการ

จดจาํแก่ผูบ้ริโภค 

     ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัระดบัส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีด่ืม

ไวน์นาํเขา้เป็นประจาํจะใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมทดลองสินคา้ (Wine Testing) และ มกัจะซ้ือผลิตภณัฑต์าม

คาํแนะนาํหรือรีวิวจากผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้นจึงควรมีการจดักิจกรรมทดลองสินคา้ (Wine Testing) สร้างความน่าสนใจโดย

การเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอย่างสมํ่าเสมอ ร่วมกบัการเป็นผูส้นับสนุนรายการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

แนะนาํไวน์โดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้ด่ืมไวน์นาํเขา้ท่ีบา้นจะให้ความสําคญัดา้นราคามากกว่าดา้นอ่ืนๆ การนาํเขา้ไวน์ใน

รูปแบบกล่องหรือขวดใหญ่ จะทาํใหร้าคาเฉล่ียต่อลิตรตํ่าลง ผูบ้ริโภคท่ีมกัด่ืมไวน์ท่ีร้านไวน์บาร์มกัไม่ใหค้วามสาํคญั

กบัการมีพนักงานประจาํร้านท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้ดงันั้นการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาจปล่ียนเป็นการกระตุน้ความ

สนใจผ่านส่ือ ณ จุดขาย เช่น ในเมนูท่ีแนะนาํอาจมีการแทรกผลิตภณัฑจ์บัคู่กบัอาหารของร้าน แผ่นพบับนอาหารท่ีมี

การใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ ในส่วนของขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป เพ่ือใหผ้ลการศึกษามีเน้ือหารายละเอียดยิ่งข้ึน 

อาจทาํการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งขนาดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง การกาํหนดปัจจยัส่วนบุคคลเพ่ิมเติมเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึนและการ

ใชเ้กณฑรู์ปแบบการดาํเนินชีวิตแบบอ่ืนๆมาประกอบการวิเคราะห์ สาํหรับการนาํไปต่อยอดงานวิจยัอาจทาํการศึกษา

เปรียบเทียบความแตกต่างของความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคและความสาํคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑไ์วนน์าํเขา้กบัไวนท่ี์ผลิตในประเทศไทย 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้าน   

ส่วนประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการซ้ือ 

Cluster Analysis of Organic Salad-Vegetable Consumers in Bangkok by using 

Marketing mix and Purchasing behavior 

ปาริชาต นุ้ยบุตร2

3 และ ศิริรัตน์ รัตนพทิักษ์3

4 

Parichat Nuibut and Sirirat Rattanapituk 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ และการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือ 

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ราย ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากร้านคา้ท่ีมีจาํนวนสินคา้เกษตร

อินทรียสู์งสุด 5 อนัดบัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ฟู้ดแลนด ์สาขาลาดพร้าว เลม่อน ฟาร์ม สาขาแจง้วฒันะ วิล

ล่ามาร์เกต็ สาขาสมัมากร  ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เกต็ สาขาเซนทรัลชิดลม และ ฟู้ด ฮอลล ์สาขาสยามพารากอน ผลการ

วิเคราะห์จาก Cluster analysis พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 "ผูบ้ริโภคออร์แกนิคท่ีคาํนึงถึงความ

คุม้ค่า"  กลุ่มท่ี 2 "ผูบ้ริโภคออร์แกนิคท่ีดีซ่ึงเคยชินกบัพฤติกรรมเดิมๆ" และกลุ่มท่ี 3 "ผูบ้ริโภคออร์แกนิคท่ีเปิด

โอกาสตนเอง"  

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ, การแบ่งกลุ่ม, ผักสลดัออร์แกนิค, เกษตรอินทรีย์ 

 

Abstract 

This study aims to categorize customer segmentation of organic salad-vegetable consumers in Bangkok. By using 

200 samples of people who buy the organic salad-vegetable from the rank of top 5 places which have the varieties 

of organic products sell in Bangkok: Foodland Ladprao, Lemon Farm Chaengwattana, Villa Market Sammakorn, 

Tops Supermarket Central Chidlom and Siam Paragon Food Hall. The instrument of the study is questionnaires 

technique analyzed by using SPSS program. The results have shown that consumers can be categorized into 3 

groups: Group 1 “The value buyer”, Group 2 “The discipline buyer” and Group 3 “The easy to convince buyer”. 

Keywords: Marketing Mix, Purchasing Behavior, Cluster Analysis, Organic Vegetable, Organic Agriculture 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพกาํลงัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากผูบ้ริโภคบางส่วนเร่ิมมองหาคุณค่าท่ีไดรั้บ

มากกว่ารสชาติดี และราคาถูก หากยงัมองถึงความสดสะอาดปราศจากสารพิษท่ีเป็นอนัตรายและคุณค่าทาง

โภชนาการท่ีสมดุลดว้ย ทางดา้นเกษตรกรบางส่วนเร่ิมเลง็เห็นวา่แนวคิดการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์(Organic 

Agriculture) ท่ีเนน้ความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศนั้นจะทาํให้เกิดความยัง่ยืนในระยะยาว ไม่ทาํลาย

คุณภาพของดินและระบบนิเวศรอบขา้ง ฟาร์มนายนิคมเป็นฟาร์มเพาะปลูกผกัออร์แกนิค หรือผกัอินทรียข์อง

ครอบครัวผูวิ้จยัมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ประเภทผกัท่ีปลูก

ส่วนใหญ่เป็นผกัสลดั เช่น ผกักาดแกว้ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอส กะหลํ่าปลี เป็นตน้ และไดเ้ขา้ร่วมจดทะเบียนเป็น

สมาชิกกับสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดินอาํเภอวงันํ้ าเขียวจาํกัด ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มกันของ

เกษตรกรท่ีเล็งเห็นถึงโทษของสารเคมีท่ีตกคา้งจากการทาํการเกษตร และมุ่งเนน้การเพาะปลูกตามแนวคิดแบบ

เกษตรอินทรีย ์ปัจจุบนัฟาร์มผกัออร์แกนิคของนายนิคมไดรั้บมาตรฐาน IFOAM จากสํานกังานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย(์มกท.) ซ่ึงตอ้งผ่านการตรวจรับรองท่ีเขม้งวด อย่างไรก็ตามผูวิ้จยัพบว่าธุรกิจฟาร์มผกัออร์แกนิคของนาย

นิคมมีปัญหา และขอ้จาํกดับางประการเน่ืองจากยงัมีลกัษณะเป็นเชิงรับเท่านั้น กล่าวคือ เป็นการขายผ่านสหกรณ์

ท่ีมารับซ้ือท่ีฟาร์มโดยมีการกาํหนดราคากลาง และการขายผ่านผูป้ระกอบการท่ีมารับซ้ือท่ีฟาร์มโดยส่วนใหญ่

นาํไปขายต่อผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกลเ้คียงโดยมีราคาสูงข้ึนประมาณ 4 เท่าของราคาผกัหนา้

ฟาร์ม ทั้งน้ีเน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งของฟาร์มนายนิคมเป็นแหล่งท่ีมีเกษตรกรเพาะปลูกผกัออร์แกนิคอยู่เป็นจาํนวน

มาก ลูกคา้เป็นผูเ้ลือกและมีอาํนาจต่อรองท่ีสูงกว่า สําหรับการขายไปยงัซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรือร้านอาหาร

พบว่าผูจ้ดัจาํหน่ายเหล่าน้ีจะตอ้งการผกัในปริมาณท่ีค่อนขา้งมากอย่างสมํ่าเสมอซ่ึงฟาร์มนายนิคมไม่ได้มีพ้ืนท่ี

เพาะปลูกเพียงพอท่ีจะส่งผลผลิตไดต้ามปริมาณท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายตอ้งการ และคนกลางเหล่าน้ียอมจ่ายส่วนต่างของ

ราคาเพ่ิมให้กบัผกัออร์แกนิคเพียง 15-20% อีกประการหน่ึงคือ ผูบ้ริโภคทัว่ไปยงัไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ระหว่างผกัออร์แกนิคกบัผกัประเภทอ่ืนไดจึ้งทาํใหรู้้สึกว่าผกัออร์แกนิคมีราคาแพง และเลือกรับประทานผกัท่ีมี

มาตรฐานระดับหน่ึงแต่ราคาถูกกว่าแทน ดังนั้นในงานวิจัยฉบับน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้

ความสาํคญักบัการเลือกซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยฟาร์มนายนิคมไม่ทราบถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค และไม่มีประสบการณ์ซ่ึงเป็นตลาดใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม โดยทาํการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

การตลาดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดควบคุมได ้และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค รวมถึงการแบ่งกลุ่มเพ่ือหาว่ากลุ่ม

ไหนน่าสนใจสาํหรับธุรกิจฟาร์มนิคมและกาํหนดกลยทุธ์ใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย
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กระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิด

ความชอบในสินคา้ และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) โดยเคร่ืองมือทางการตลาดเกิดข้ึนจาก

การตดัสินใจในการผสมผสานองค์ประกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 1997)  

2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทาํใดๆของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บ การใชแ้ละการจบัจ่าย

สินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือเป็นตวันาํและกาํหนดการกระทาํดงักล่าวนั้น (สุภาภรณ์ พลนิกร, 

2553) โดยใชค้าํถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบดว้ย

ใครบา้งอยใูนตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ ใครบา้งมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (Kotler อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 

2552: 79) 

2.3 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี (สมจิตร ลว้น

จาํเริญ, 2531)  

พฤติกรรมแบ่งตามอาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ16-35 ปี จะมีพฤติกรรมในการรับเอาวฒันธรรมและพฤติกรรมใหม่ๆมีการ

ใชจ่้ายเงินอยา่งไม่คิดหนา้คิดหลงัชอบใชจ่้ายแบบฟุ่ มเฟือย ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ36-55 ปีจะมีกาํลงัซ้ือสูงมาก ผูบ้ริโภคท่ี

มีอาย ุ56 ปีข้ึนไปมีพฤติกรรมท่ีจะดูแลสุขภาพและหาความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต  

พฤติกรรมแบ่งตามเพศ ผูบ้ริโภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซ้ือบนพ้ืนฐานของแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์มากกว่า

ดา้นเหตุผล  

พฤติกรรมแบ่งตามรายได ้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง การตดัสินใจซ้ือสินคา้จะไม่พิจารณาอะไรมาก ถา้ถูกใจกเ็ต็มใจจะ

จ่ายเงินซ้ือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนกังานบริษทั ขา้ราชการระดบักลาง กลุ่มน้ีการตดัสินใจซ้ือจะคาํนึงถึงราคาท่ีถูก 

2.4 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค 

     รูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 8 รูปแบบดงัต่อไปน้ี (Sproles and Kendall, 1986) 

1.แบบเนน้คุณภาพ (Quality Consciousness) 

2.แบบเนน้ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (Brand Consciousness) 

3.แบบตามแฟชัน่ (Fashion Consciousness) 

4.แบบเนน้ความสุข/ความเพลิดเพลิน (Hedonistic / Recreation Consciousness) 

5. แบบตามใจตนเอง (Impulse Consciousness) 

6. แบบเนน้ราคา (Price Consciousness) 

7. แบบสบัสน (Confusion by Overchoice) 

8. แบบซ้ือตามความเคยชินหรือภคัดีต่อตราสินคา้ (Habit / Brand Loyalty) 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     กลัยาณี กลุชยั และ พีรชยั กลุชยั (2549) ไดศึ้กษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผกัอินทรีย์

ในเขตกรุงเทพมหานครจากแบบสอบถามจาํนวน 110 ตวัอยา่ง พบวา่ผูบ้ริโภคผกัอินทรียส่์วนใหญ่มีอายเุฉล่ีย 42.85 

ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เลือกซ้ือจากซูเปอร์มาร์เก็ตมากท่ีสุดเน่ืองจากสะดวก และมีสินคา้ใหเ้ลือกมาก โดยเลือก

พิจารณาจากขา้งถุงท่ีแสดงวา่เป็นผกัอินทรียก่์อนเป็นอนัดบัแรก ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Oneway-ANOVA พบวา่ 

อาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา รายจ่ายครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการบริโภคผกัอินทรียท่ี์แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     Verfasst von Birgit and Roitner Schobesberger (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์บบ

ออร์แกนิกในเขตกรุงเทพมหานครข้อมูลจากแบบสอบถามจาํนวน 848 ตวัอย่างตามซูเปอร์มาร์เก็ต 7 แห่งใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูซ้ื้อผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และมีรายไดต่้อเดือน

สูงกว่า 20,000 บาท โดยท่ีมีสัดส่วนการซ้ือท่ีมากข้ึนตามระดบัรายได ้และการขาดความรู้ในเร่ืองออร์แกนิค และ

ตรามาตรฐานผลิตภณัฑต่์างๆเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

     ฐรินดา คล่องแคลว้ (2552) พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัอินทรียข์องผูบ้ริโภคท่ีท็อปส์ 

ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง พบว่าผูบ้ริโภคผกัอินทรียส่์วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง

ระหวา่ง 31-35 ปี  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นการจดัจาํหน่าย 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

โดยคาํนวณจาก จาํนวนประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง ระบบสถิติทางการ

ทะเบียน, 2558) และร้อยละของผูบ้ริโภคออร์แกนิค (สมาคมผูค้ ้าและส่งออกผลไมไ้ทย, 2556) โดยนําข้อมูล

ดงักล่าวมาใชป้ระมาณการสดัส่วนผูบ้ริโภคไดว้า่มีจาํนวน 3,353,315 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

     ผูวิ้จยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 384 คน 

อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากระยะเวลาและงบประมาณท่ีมีอยูจ่าํกดัจึงมีความจาํเป็นตอ้งลดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ 

200 คน และคาํนวณระดบัความคลาดเคล่ือนใหม่ไดท่ี้ ±6.93%  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบกาํหนดจาํนวนตวัอย่าง (Quota Sampling) จากร้านคา้ท่ีมีจาํนวนสินคา้เกษตร

อินทรียสู์งสุด 5 อนัดบัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ฟู้ดแลนด ์สาขาลาดพร้าว เลม่อน ฟาร์ม สาขาแจง้วฒันะ วิลล่า

มาร์เก็ต สาขาสัมมากร  ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซนทรัลชิดลมและ ฟู้ด ฮอลล ์สาขาสยามพารากอน (ผลิตภณัฑ์

ออร์แกนิคในตลาดในประเทศไทย, 2554) และแจกแบบสอบถามผูท่ี้มาเลือกซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคหลงัจากไดใ้ชบ้ริการ

เสร็จแลว้ เม่ือกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเสร็จ ผูวิ้จยัจึงทาํการเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมอธิบายในเชิงเปรียบเทียบจากค่าท่ีมากท่ีสุด เรียงลาํดบัไปถึง

ค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด และใชค่้าสถิติเชิงอนุมานโดยวิธี Cluster Analysis ใชเ้ทคนิค Hierarchical ในการหาจาํนวนกลุ่มท่ี

เหมาะสมจากวิธีการวดัระยะห่างแบบ Squared Euclidean Distance ตามดว้ยเทคนิค Partitioning ดว้ยวิธี K-Means 

เพ่ือจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งลงในกลุ่มย่อย จากนั้นใชวิ้ธีทางสถิติ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของ

แต่ละตวัแปรเชิงปริมาณ และวิธีทางสถิติ Chi-Square เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยกบัตวัแปรเชิง

ลกัษณะ 

      

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผกัสลดัออร์แกนิค จาํแนกตามดา้นผลิตภณัฑ ์

โดยผกัมีความสดใหม่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.75 รองลงมาคือ มีตรารับรองมาตรฐานสินคา้อยู่บนบรรจุภณัฑมี์

ค่าเฉล่ีย 3.61 

     ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผกัสลดัออร์แกนิค จาํแนกตามดา้นราคา โดย

กะหลํ่าปลีออร์แกนิคบรรจุในถุงจาํนวน 1 หัว ราคา 15 บาทมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.32 รองลงมาคือผกักาดแกว้   

ออร์แกนิคบรรจุในถุงจาํนวน 1 หวั  ราคา 25 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.28  

     ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผกัสลดัออร์แกนิค จาํแนกตามดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย โดยวางจาํหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาํมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.71 รองลงมาคือสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ี

จอดรถมีค่าเฉล่ีย 3.39  

     ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผกัสลดัออร์แกนิค จาํแนกตามดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยมีการออกบูธขายผกังานเกษตรแฟร์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.43 รองลงมาคือ มีโบรชัวส์ข้อมูล

รายละเอียดผกัออร์แกนิคมีค่าเฉล่ีย 3.41  

ผลการศึกษาพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ระดบัความเห็นดว้ยของชนิดของผกัสลดัออร์แกนิคท่ีเลือกซ้ือเป็นประจาํคือ ผกักาดแกว้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

3.19 รองลงมาคือ บตัเตอร์เฮด  

     ระดบัความเห็นดว้ยของเหตุผลท่ีเลือกซ้ือผกัสลดัออร์แกนิค เพราะไม่มีสารพิษตกคา้งมีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา

คือ เพราะคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการมีค่าเฉล่ีย 3.44  

     ระดบัความเห็นดว้ยของช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือผกัสลดัออร์แกนิค เลือกซ้ือช่วงลดราคาพิเศษมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

3.67 รองลงมาคือ เลือกซ้ือช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์มีค่าเฉล่ีย 3.56 
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     ระดบัความเห็นดว้ยของแหล่งท่ีนิยมซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคในซูเปอร์มาร์เก็ตมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.77 รองลงมา

คือ ร้านคา้เฉพาะ เช่น ร้านเลม่อนฟาร์ม โกลเดน้เพลส ร้านคา้สหกรณ์มีค่าเฉล่ีย 3.36 

     ระดบัความเห็นดว้ยของลกัษณะพฤติกรรมในการซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคโดยซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคชนิดเดิมทุก

คร้ังมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.36 รองลงมาคือซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคเพ่ือรับประทานทีละม้ือมีค่าเฉล่ีย 3.19  

     ระดบัความเห็นดว้ยของส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคโดยนิตยสารเพ่ือสุขภาพมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 

3.18 รองลงมาคือ ส่ือโทรทศันมี์ค่าเฉล่ีย 3.17  

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ผูวิ้จยันาํขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งหมดมาหาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมตามเทคนิค Hierarchical โดยพิจารณาค่าความ

แตกต่างในการยบุรวมแต่ละขั้นตามภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิความแตกต่างของ Coefficient ในการยบุรวมในลาํดบัถดัไป 

     จากภาพท่ี 1 ผูวิ้จยัเลือกแบ่งจาํนวนกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงมีความแตกต่างของ Coefficient ในการยุบรวมใน

ลาํดบัถดัไปมากท่ีสุด จากนั้นจาํแนกตวัอยา่งลงในแต่ละกลุ่มดว้ยเทคนิค Partitioning วิธี K-Means แลว้จึงใชวิ้ธีทาง

สถิติ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของแต่ละตวัแปรสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั .05 และค่าเฉล่ียในแต่ละ

กลุ่ม 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี Sig. 

1 2 3 

พฤติกรรมการซ้ือดา้นชนิดผกัสลดัออร์แกนิคท่ีเลือกซ้ือ     

1.เลือกซ้ือผกัสลดั"เรดโอค๊" ออร์แกนิค 1.70 3.28 3.60 .000 

2.เลือกซ้ือผกัสลดั"กรีน โอค๊" ออร์แกนิค 2.03 3.52 3.76 .000 

3.เลือกซ้ือผกัสลดั"คอส"ออร์แกนิค 2.08 3.62 3.84 .000 

4.ผกัสลดั"กะหลํ่าปลี" ออร์แกนิค 2.14 3.48 3.58 .000 

5.เลือกซ้ือผกัสลดั"ผกักาดแกว้" ออร์แกนิค 2.13 3.66 4.11 .000 
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ตารางท่ี 1 ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 และค่าเฉล่ียในแต่ละ

กลุ่ม (ต่อ) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี Sig. 

1 2 3 

6.เลือกซ้ือผกัสลดั"บตัเตอร์เฮด" ออร์แกนิค 2.05 3.59 3.89 .000 

7.เลือกซ้ือผกัสลดั"ฟิลเลยไ์อซ์เบิร์ก" ออร์แกนิค 1.80 3.21 3.60 .000 

พฤติกรรมการซ้ือดา้นเหตุผลท่ีเลือกซ้ือผกัสลดัออร์แกนิค     

1.เพราะตอ้งการลดนํ้าหนกั 2.36 3.07 3.32 .000 

2.เพราะคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ 3.26 3.29 3.79 .008 

3.เพราะคนในครอบครัวบริโภคอยูแ่ลว้ 2.80 3.50 3.24 .001 

4.เพราะอยากทดลองบริโภค 3.03 3.24 3.50 .046 

5.เพราะไม่มีสารพิษตกคา้ง 3.98 4.03 4.39 .010 

1.ซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคยี่หอ้เดิมทุกคร้ัง 2.53 2.78 3.48 .000 

2.ซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคเกบ็ไวค้ราวละมากๆ 2.63 2.91 3.31 .002 

3.ซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคชนิดเดิมทุกคร้ัง 3.24 3.12 3.74 .001 

4.ซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคทุกวนั 2.55 2.45 2.90 .041 

พฤติกรรมการซ้ือดา้นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผกัสลดัออร์แกนิค     

1.คนในครอบครัว 2.71 3.07 3.52 .000 

2.เพ่ือน 3.09 2.60 3.39 .000 

3.ส่ือโทรทศัน ์ 3.05 2.95 3.52 .003 

4.นิตยสารเพ่ือสุขภาพ 2.96 2.97 3.65 .000 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์     

1.ผกัมีความสดใหม่ 3.39 3.84 4.13 .000 

2.มีตรารับรองมาตรฐานสินคา้อยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ 3.50 3.45 3.89 .008 

3.เป็นยี่หอ้ท่ีรู้จกั 3.35 2.90 3.39 .004 

4.ไม่มีกล่ินเหมน็เขียว 3.05 2.97 3.63 .000 

5.ไม่มีรอยแมลงกดัเจาะ 2.83 2.81 3.39 .000 

6.มีการใหข้อ้มูลแหล่งเพาะปลูกบนบรรจุภณัฑ ์ 2.89 3.03 3.39 .000 

7.มีการใหข้อ้มูลคุณค่าทางโภชนาการบนบรรจุภณัฑ ์ 2.93 3.05 3.63 .000 

8.มีการจดัผกัเป็นชุดสาํหรับความตอ้งการเฉพาะเจาะจง เช่น ชุดเผา

ผลาญไขมนั ควบคุมนํ้าหนกั 

2.94 2.84 3.53 .000 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา     
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ตารางท่ี 1 ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 และค่าเฉล่ียในแต่ละ

กลุ่ม (ต่อ) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี Sig. 

1 2 3 

1.ซ้ือผกัสลดั"เรดโอค๊" ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 ตน้ ราคา 20 

บาท 

1.76 3.21 3.84 .000 

2.ซ้ือผกัสลดั"กรีนโอค๊" ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 ตน้ ราคา 20 

บาท 

2.08 3.45 3.94 .000 

3.ซ้ือผกัสลดั"คอส" ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 ตน้ ราคา 20 บาท 2.14 3.48 4.13 .000 

4.ซ้ือผกัสลดั"กะหลํ่าปลี"  ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 หวั ราคา 15 

บาท 

2.41 3.81 4.02 .000 

5.ซ้ือผกัสลดั"ผกักาดแกว้" ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 หวั ราคา 25 

บาท 

2.21 3.66 4.29 .000 

6.ซ้ือผกัสลดั"บตัเตอร์เฮด" ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 ตน้ ราคา 25 

บาท 

2.19 3.55 4.15 .000 

7.ซ้ือผกัสลดั"ฟิลเลยไ์อซ์เบิร์ก" ออร์แกนิค บรรจุในถุงจาํนวน 1 ตน้ 

ราคา 30 บาท 

1.71 3.10 3.89 .000 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย     

1.สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถ 3.24 3.62 3.37 .023 

2.มีบริการส่งในเขตท่ีกาํหนด 2.50 2.59 3.03 .001 

3.สามารถซ้ือผา่นทางรถเร่ขายของสด 2.65 3.10 3.00 .009 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย     

1.มีการรีวิวผา่นทางอินเตอร์เน็ต 2.89 3.31 3.00 .043 

2.มีการออกบูธขายผกังานเกษตรแฟร์ 3.11 3.55 3.73 .000 

3.เห็นป้ายโฆษณาของกลุ่มผูป้ลูกผกัออร์แกนิค 2.91 3.14 3.52 .001 

4.สามารถชัง่นํ้าหนกัไดต้ามความตอ้งการ 3.03 3.09 3.48 .005 

5.เห็นโฆษณาจากนิตยสารชีวจิต 2.98 3.00 .358 .001 

6.เห็นโบรชวัส์ขอ้มูลรายละเอียดผกัออร์แกนิค 3.01 3.66 3.69 .000 

 

     เม่ือใชวิ้ธีทางสถิติ Chi-Square เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยกบัตวัแปรเชิงลกัษณะสรุปได้ตาม

ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรเชิงลกัษณะท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 และค่าความถ่ี ร้อยละ

ในแต่ละกลุ่ม  

ตวัแปร 

กลุ่มท่ี 

Sig. 1 2 3 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(คน) 
ร้อยละ 

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ       .016 

ชาย 38 48.72 23 29.49 17 21.79 

หญิง 42 34.43 35 28.69 45 36.89 

ประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้       .006 

ไม่เกิน 15,000 บาท 21 63.64 6 18.18 6 18.18 

15,001 – 30,000 บาท 21 34.43 20 32.79 20 32.79 

30,001 – 45,000 บาท 19 41.30 12 26.09 15 32.61 

45,001 – 60,000 บาท 19 50.00 10 26.32 9 23.68 

60,000 บาทข้ึนไป 0 0.00 10 45.45 12 54.55 

 

สรุปลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 80 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 40 ประกอบดว้ยเพศชายและหญิงจาํนวน

ใกลเ้คียงกนั มีรายไดต้ํ่ากวา่ 60,000 บาทลงไป ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ีคือ มีเหตุผลสาํคญัในการเลือกซ้ือผกัสลดัออร์

แกนิคเน่ืองจากไม่มีสารพิษตกคา้ง ผกัมีความสดใหม่ มีสีสันน่ารับประทาน เป็นยี่หอ้ท่ีรู้จกั มกัซ้ือผกัสลดัออร์แก

นิคในซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านคา้เฉพาะ ในวนัหยุดสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะช่วงลดราคาพิเศษ และเห็นดว้ยกบัการ

ส่งเสริมการขายดว้ยวิธีซ้ือขนาดใหญ่ 1 ถุง แถมขนาดเลก็ 1 ถุง อย่างไรก็ตามมีพฤติกรรมท่ีไม่เลือกซ้ือผกัสลดัออร์

แกนิคหลายชนิด ไดแ้ก่ เรดโอค๊ กรีนโอค๊ คอส ผกักาดแกว้ บตัเตอร์เฮด และฟิลเลยไ์อซ์เบิร์ก รวมถึงไม่เห็นดว้ยใน

ราคาของผกัสลดัออร์แกนิคชนิดเรดโอค๊  กรีนโอค๊ และฟิลเลยไ์อซ์เบิร์กท่ีกาํหนดไว ้ 

     กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนแบบสอบถาม 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 29 มีแนวโน้มเป็นเพศหญิง และมีแนวโน้มรายไดต้ั้งแต่ 

15,001 บาทข้ึนไป โดยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 15,001-30,000 บาท  ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ีคือ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผกั

สลดัออร์แกนิคเพราะคนในครอบครัวบริโภคอยู่แลว้สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ไม่ไดซ้ื้อผกัสลดัออร์แกนิคตามกระแสความ

นิยม ไม่เจาะจงซ้ือในช่วงเทศกาลหรือวนัสําคัญ ได้รับอิทธิพลจากส่ิงต่างๆท่ีส่งผลต่อการซ้ือค่อนข้างน้อย 

โดยเฉพาะอิทธิพลจากเพ่ือน รวมทั้งไม่ฝากเพ่ือนซ้ือ ไม่สนใจเร่ืองบริการส่งผกัออร์แกนิค ไม่ซ้ือจากอินเทอร์เน็ต 

รวมทั้ง Facebook แต่กลุ่มน้ีชอบท่ีจะไปซ้ือดว้ยตนเองท่ีซูเปอร์มาร์เก็ต และใหค้วามสาํคญักบัท่ีจอดรถ ความถ่ีใน

การซ้ือไม่บ่อยนกัซ่ึงจะเลือกซ้ือในวนัหยดุสุดสปัดาห์ ไม่ซ้ือในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์ พฤติกรรมการซ้ือสาํหรับกลุ่มน้ี

ไม่จาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือยี่หอ้เดิมทุกคร้ัง และสนใจในโบรชวัร์ขอ้มูลรายละเอียดผกัออร์แกนิค เลือกซ้ือเพราะผกัสลดั
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ออร์แกนิคนั้นมีความสดใหม่ และไม่มีสารพิษตกคา้ง ชนิดผกัออร์แกนิคท่ีซ้ือไดแ้ก่ คอส และผกักาดแกว้ และเห็น

ดว้ยในราคาของผกักาดแกว้ และกระหลํ่าปลีท่ีกาํหนดไว ้

     กลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนแบบสอบถาม 62 ชุด คิดเป็นร้อยละ 31 กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดม้ากกวา่ 15,001 

บาทข้ึนไป ลกัษณะเด่นของกลุ่มน้ีคือ มีพฤติกรรมการซ้ือผกัสลดัท่ีกาํหนดมาให้หลายชนิดท่ีเลือกซ้ือเป็นประจาํ 

ไดแ้ก่ ผกักาดแกว้ บตัเตอร์เฮด และเห็นดว้ยท่ีจะซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคชนิดกรีนโอ๊ค คอส กะหลํ่าปลี ผกักาดแกว้ 

บตัเตอร์เฮด และฟิลเลยไ์อซ์เบิร์กในราคาท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีความถ่ีของการซ้ือและปริมาณท่ีซ้ือสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

กลุ่มน้ีมกัจะซ้ือในร้านคา้เฉพาะ เช่น เลม่อน ฟาร์ม ไม่ซ้ือในตลาดนดัหรือตลาดสด และทางอินเทอร์เน็ต ไม่สนใจ

การรีวิวทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการซ้ือและการโฆษณาผา่นทาง Facebook ใหค้วามสาํคญักบัตรารับรองมาตรฐาน 

ขอ้มูลแหล่งเพาะปลูก และคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดยคนในครอบครัว เพ่ือน ส่ือโทรทศัน์ และ

นิตยสารเพ่ือสุขภาพมีอิทธิพลต่อการซ้ือของคนกลุ่มน้ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน และมีเหตุผลในการซ้ือจากคาํแนะนาํของ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปผลการศึกษา หลงัจากผูวิ้จยัไดท้าํการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคผกัสลดัออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พร้อมอธิบายลกัษณะแลว้ จึงนิยามช่ือกลุ่ม และกาํหนดกลยทุธ์ดงัน้ี  

     กลุ่มท่ี 1 “ผูบ้ริโภคออร์แกนิคท่ีคาํนึงถึงความคุม้ค่า” มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดในงานวิจยั กลุ่มน้ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบัรูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแบบท่ี 6 ของ Sproles and Kendall (1986) คือ แบบเนน้ราคา (Price 

Consciousness) หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญั และคาํนึงถึงราคาของสินคา้เป็นอยา่งมาก และมกัเลือกสินคา้ท่ี

มีราคาถูกหรือเป็นสินคา้ท่ีมีการลดราคา โดยใหคุ้ม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

     สําหรับแนวทางกลยุทธ์ท่ีใช ้กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจน้อยท่ีสุด การท่ีจะเขา้ไปทาํตลาดกบัคนกลุ่มน้ีนั้น

ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากมีพฤติกรรมเลือกซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคชนิดท่ีมีในฟาร์มนายนิคมนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆอยา่งเห็น

ได้ชัด อีกทั้ งไม่เห็นด้วยกับราคาผกัสลดัท่ีกาํหนดมาให้ทุกชนิด จึงต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและสร้างค่านิยมการบริโภคผกัสลดัชนิดอ่ืนๆเพ่ิมข้ึนซ่ึงอาจใชเ้วลาและควบคุมไดย้าก 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์– การเนน้ลกัษณะภายนอกของผกั เช่น ความสดใหม่ สีสนั และการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ี

รู้จกั ใชก้ารพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เช่น เพ่ิมผกัออร์แกนิคชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากเดิมท่ีนาํเสนอ

ในงานวิจยั ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุนต่อไป 

กลยุทธ์ดา้นราคา – เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีรายไดไ้ม่มากเท่ากบักลุ่มอ่ืน กลยุทธ์การตั้งราคาสูงจะทาํให้คนกลุ่มน้ีมี

ความสามารถในการซ้ือนอ้ยลง 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย – เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีโดยการนาํผลิตภณัฑไ์ปสู่ช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ

ร้านคา้เฉพาะทาง 

กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย – ใชก้ารจดัส่งเสริมการขาย เพ่ือจูงใจคนกลุ่มน้ีใหรู้้สึกคุม้ค่า เช่น การลดราคา การ

ซ้ือขนาดใหญ่ 1 ถุงแถมขนาดเลก็ 1 ถุง และการส่งเสริมการขายท่ีใหเ้พ่ือนแนะนาํและช่วยบอกต่อให ้
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กลุ่มยอ่ยท่ี 2 “ผูบ้ริโภคออร์แกนิคท่ีดีซ่ึงเคยชินกบัพฤติกรรมเดิมๆ” เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัรูปแบบ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคแบบท่ี 8 ของ Sproles and Kendall (1986) คือแบบซ้ือตามความเคยชิน (Habit) หมายถึง 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัซ้ือสินคา้ชนิดเดิมทุกคร้ังจนเป็นนิสัย หรือเจาะจงซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีตนเองช่ืนชอบ

เท่านั้น 

     สาํหรับแนวทางกลยุทธ์ท่ีใช ้กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีพฤติกรรมบริโภคผกัสลดัออร์แกนิคชนิดท่ี

มีในฟาร์มนายนิคม และไม่ยึดติดกบัยี่ห้อซ่ึงส่งผลดีกบัผกัสลดัของฟาร์มนายนิคมซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั กลุ่มน้ีมกั

พิจารณาเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ชอบท่ีจะไปเลือกซ้ือท่ีซูเปอร์มาร์เก็ตโดยขบัรถไปซ้ือในช่วงวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์

ดงันั้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งเนน้ความสะดวกของสถานท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้ถึงช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตซ่ึง

เป็นช่องทางหลกัในการซ้ือของคนกลุ่มน้ี ส่วนอุปสรรคของการเขา้ถึงกลุ่มน้ีคือส่ิงรอบตวัมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ค่อนขา้งนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์– โดยเนน้ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมและรักษาคุณภาพผกัใหมี้ความสดใหม่ 

กลยทุธ์ดา้นราคา – ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความสนใจในราคาของผกัสลดัออร์แกนิคฟาร์มนายนิคมโดยเฉพาะกะหลํ่าปลี 

และผกักาดแกว้เป็นพิเศษ จึงควรพิจารณาปลูกในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย – เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีโดยการนาํผลิตภณัฑไ์ปสู่ช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตท่ี

สถานท่ีมีความสะดวก เช่น มีท่ีจอดรถ หรือเขา้ถึงโดยการใชร้ถเร่ขายของสดเพ่ืออาํนวยความสะดวก รวมถึงการ

ออกบูธงานเกษตรแฟร์ดว้ยเช่นกนั 

กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย – เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ส่ิงเร้ารอบขา้งมีผลต่อการซ้ือ

นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จึงควรเนน้การใหข้อ้มูลเพ่ือใหผู้บ้ริโภคกลุ่มน้ีพิจารณาดว้ยตนเองเช่น การใชโ้บรชวัส์ขอ้มูลผกั

สลดัออร์แกนิค การรีวิวผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

กลุ่มย่อยท่ี 3 “ผูบ้ริโภคออร์แกนิคท่ีเปิดโอกาสตนเอง” มีจาํนวนแบบสอบถาม 62 ชุด เป็นลูกคา้ผกัสลดัออร์

แกนิคหลากหลายชนิด และเห็นดว้ยกบัราคาผกัสลดัออร์แกนิคชนิดกรีนโอ๊ค คอส กะหลํ่าปลี ผกักาดแกว้ บตัเตอร์

เฮด และฟิลเลยไ์อซ์เบิร์กท่ีกาํหนดไว ้ให้ความสําคญักบัตรารับรองมาตรฐานมากกว่ากลุ่มอ่ืน มกัซ้ือในร้านคา้

เฉพาะเช่น เลม่อนฟาร์ม โกลเดน้เพลส ร้านคา้สหกรณ์ กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมเลือกซ้ือจากคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

ชอบทดลองบริโภค ส่ิงรอบตวัมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือน โทรทศัน์ และนิตยสารเพ่ือสุขภาพ มี

การซ้ือบ่อยและซ้ือเก็บไวใ้นปริมาณมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัรูปแบบการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคแบบท่ี 3 ของ Sproles and Kendall (1986) คือแบบตามแฟชั่น (Fashion Consciousness) หมายถึง การ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญักบักระแสความนิยมหรือแฟชัน่ โดยผูบ้ริโภคจะชอบแสวงหาส่ิงใหม่ๆ และ

คอยติดตามการเปล่ียนแปลงของแฟชัน่อยู่เสมอ เพ่ือทาํให้ตนเองมีความทนัสมยัตลอดเวลา มีพฤติกรรมเลือกซ้ือ

จากคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ ชอบทดลองบริโภค ส่ิงรอบตวัมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือน โทรทศัน์ 

และนิตยสารเพ่ือสุขภาพ  

กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์– โดยการสร้างแบรนด์ให้ผูบ้ริโภครู้จกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณัฑค์วรมีรายละเอียด

ขอ้มูล เช่น ตรารับรองมาตรฐาน ท่ีมา/แหล่งเพาะปลูก คุณค่าทางโภชนาการ เป็นตน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบั
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ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี มีการวางแผนจดัเตรียมผกัสลดัออร์แกนิคใหมี้ปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงการควบคุม

และรักษาคุณภาพผกัใหมี้ความสดใหม่  

กลยุทธ์ดา้นราคา – ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Premium Price) เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีรายไดค่้อนขา้งสูงเม่ือ

เทียบกบักลุ่มอ่ืน และสามารถเขา้ถึงโดยใชผ้กัสลดัออร์แกนิคท่ีมีอยูใ่นฟาร์มนายนิคมไดทุ้กชนิด 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย – เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีโดยการนาํผลิตภณัฑไ์ปสู่ช่องทางร้านคา้เฉพาะ เช่น 

ร้านเลม่อน ฟาร์ม  

กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย – เนน้การทาํตลาดกบัคนรอบขา้งกลุ่มน้ี เช่น คนในครอบครัว หรือเพ่ือน รวมถึง

การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการทดลองบริโภคผกัสลดัของฟาร์มนายนิคม รวมถึงการ

ออกบูธงานเกษตรแฟร์ โดยร่วมกบักลุ่มผูป้ลูกผกัออร์แกนิค 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1. การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาในมุมมองของผูบ้ริโภคผกัสลดัออร์แกนิค ผูวิ้จยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเพ่ิมในดา้นของ

ผูจ้ดัจาํหน่ายดว้ย เช่น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับซ้ือผกัสลดัออร์แกนิคของผูจ้ดัจาํหน่าย หรือองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ

ของผูจ้ดัส่งผกัสลดัออร์แกนิคท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายพึงพอใจ เป็นตน้ 

     2. ควรมีการศึกษาในรายละเอียดท่ีเจาะลึกลงไปเพ่ือใช้ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผกัสลดัออร์แกนิค เช่น การ

แบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยัวิถีชีวิตแบบ AIO (Activities , Interest , Opinions) เป็นตน้ เพ่ือสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งข้ึนตาม Lifestyle ของผูบ้ริโภค หรือการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์และการสร้างแบรนด ์เช่น ยี่หอ้ บรรจุภณัฑ ์ภาพลกัษณ์ในใจผูบ้ริโภค เป็นตน้ รวมถึงการศึกษาทศันคติ

และการรับรู้ของผกัสลดัออร์แกนิคยี่ห้อต่างๆ ในช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านคา้เฉพาะ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ 

SWOT และกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัของยี่หอ้ท่ีจะเขา้มาใหม่ในช่องทางน้ีต่อไป 

     3. ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกกลุ่มย่อยท่ีมีลกัษณะท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธุรกิจผกัสลดัออร์แก

นิคเฉพาะของฟาร์มนายนิคมเท่านั้น ถา้ตอ้งการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไปควรมีการศึกษาโดยละเอียด 

รวมถึงศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ตลอดจนการปรึกษาพูดคุยจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความ

จงรักภกัดขีองผู้บริโภคต่อร้านกาแฟอเมเซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

The Relationship Between Customer Satisfaction In Marketing Mix Factors 

And Customer Loyalty Of Café Amazon In Bangkok 

       ชํานาญ สุทธวงค์1 และองัศุธร ศรีสุทธิสอาด2 

Chamnan Suttawong and Angsuthon Srisuthisa-ard  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความ

จงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอมเซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ผูบ้ริโภคกาแฟอเมซอน

สาขาในจังหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟอเมซอนสาขาในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ประมวลผลดว้ย

เคร่ืองมือทางสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ Linear Correlationโดยผลการวิจยัพบว่า 

ความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

ผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน ส่วนความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้าน

กาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง และความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ

ของส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีของผู ้บริโภคต่อร้านกาแฟอเมเซอน สาขาในจังหวัด

กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กนัทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด,  ความจงรักภักด ี

 

Abstract 

The purposes of  this  research  was  to  study  the relationship between customer satisfaction in marketing mix 

factors and customer loyalty of  Café Amazon in Bangkok.  The samples consisted of  200  customers who drink 

Café Amazon brand.  The instruments used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using 

frequency, percentage, mean, standard deviation and linear correlation. The results showed the most customers 

satisfaction choose physical environment.  Customer loyalty, the surveys showed moderate levels. Customer 

relationship and marketing mix satisfaction can predict brand loyalty at the significantly significant level of 0.05. 
 

Keywords: customer satisfaction, marketing mix factors, customer loyalty 
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1. บทนํา 

 

     ธุรกิจกาแฟถือเป็นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) มีอตัราการเติบโตในไทยค่อนขา้งรวดเร็ว โดยพบว่า 

อตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยไดเ้พ่ิมข้ึนทุกปี (งานวิจยั ศูนยก์สิกรไทย, เมษายน 2550) ทาํให้ธุรกิจกาแฟใน

ประเทศไทย มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง (Mareteer magazine,2013) จากขอ้มูลพบวา่ ยี่หอ้กาแฟท่ีมีผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุดในประเทศ เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี Café Amazon 41.0%, Black Canyon 26.5%, Starbucks 15.7%, Banrai 15.0%, 

และ Doi Tung 7.14% แต่ถา้หากศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะพบขอ้มูลดงัน้ี Starbucks 

29.7%, café amazon 27.7 %, Banrai 26.5%, Black canyon 23.0%, True coffee 10.7%  (Mareteer magazine,2013) 

ดงันั้นผูท้าํวิจยัไดเ้ลง็เห็นว่า กาแฟท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศคือ Café Amazon ผูท้าํวิจยัจึงไดท้าํการศึกษา

ร้านกาแฟอเมซอนเป็นตน้แบบเพ่ือเป็นแนวทางประกอบธุรกิจกาแฟของตวัเองในอนาคต โดยมุ่งเนน้ไปท่ีความพึง

พอใจของส่วนประสมทางการตลาด และความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคเป็นหลกั แลว้นาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปต่อยอด 

พฒันาธุรกิจของตวัเอง ในทางตรงกนัขา้ม ดา้นไหนท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจนอ้ยท่ีสุดก็จะเลือกให้

ความสนใจนอ้ยลง และเฝ้าระวงัดา้นน้ีมากยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1. ทฤษฏีความพึงพอใจ 

     ความพึงพอใจเกิดจากการท่ีคนเราไดรั้บความสุขหรือความผิดหวงั ไดม้าจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้กบั

ความคาดหวงัวา่ ผลลพัธ์ท่ีออกมาตรงตามความตอ้งการหรือไม่ หากว่าการรับรู้ความตอ้งการมีความพอดีกบัความ

คาดหวงักจ็ะเกิดเป็นความพึงพอใจ(Kotler, 1997) 

     ความพึงพอใจเกิดจากเจตคติหลายๆดา้น ภายในตวับุคคล ท่ีสมัพนัธ์กบัความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จใน

หนา้ท่ีการงาน ทั้งดา้นของปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเกิดจากท่ีมนุษยมี์แรงผลกัดนัในตวั เพ่ือท่ีจะบรรลุส่ิงท่ีตอ้งการ

หรือคาดหวงัไว ้ และเม่ือสาํเร็จตามเป้าหมายแลว้ก็จะกลบัเขา้มาสู่ขั้นตอนเร่ิมตน้ ดงันั้นหวัใจของธุรกิจบริการ คือ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ในการมาใชบ้ริการ (Mullins, 1985) 

     ลกัษณะของความพึงพอใจ 

     ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจมีความสําคัญ ดงันั้นจึงตอ้งเขา้ใจถึงลักษณะ

ดงัต่อไปน้ี  

1. ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของอารมณ์ดา้นบวก บุคคลจึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โตต้อบกบับุคคล ทาํให้

เกิดประสบการณ์ หากวา่ไดรั้บการตอบสนองตรงตามความตอ้งการกจ็ะเกิดเป็นความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีหวงักบัประสบการณ์ โดยมีขอ้มูลอา้งอิง เช่น คาํบอกเล่าจากคน

อ่ืน การเรียนรู้ ประสบการณ์ส่วนตวั ถา้ส่ิงท่ีไดรั้บตรงตามความคาดหวงัก็จะเกิดเป็นความพึงพอใจ แต่หากไม่ตรง

ตามคาดคาดหวงักจ็ะเกิดความไม่พอใจในส่ิงนั้น 
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3. ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดตามสถานการณ์ เพราะแต่ละบุคคลยอ่มมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยุ่

กบั อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ท่ีประสบ ณ ตอนนั้น อาจทาํใหร้ะดบัความพึงพอใจข้ึนๆลงๆ ส่งผลใหค้วาม

ความคาดหวงัเปล่ียนแปลงดว้ย 
         

2.1.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตวัแปรท่ีใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย 7ps หรือเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบั

การวางแผน กลยทุธ์ของผูน้าํวา่จะเนน้ตวัไหนเป็นหลกัในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรี

รัตนแ์ละคณะ, 2546)  

     1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(product) ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น สินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้กบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เป็นส่ิงจาํเป็น

ต่อผูรั้บบริการ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์จากผลิตภณัฑน์ั้น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ทาํ

ใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ  

     2.ปัจจยัดา้นราคา (price) ราคา จะอยู่ในรูปของเงิน เม่ือผูรั้บบริการเห็นว่าสินคา้มีคุณค่ามากกว่าราคา ก็จะ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการตั้งราคาตอ้งสอดคลอ้งและไดรั้บการยอมรับจากตลาดกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งสู้กบัคู่แข่งได ้ท่ี

สาํคญัเร่ืองของคุณของสินคา้และบริการ กต็อ้งมีความเหมาะสมดว้ย 

     3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (place)  สถานท่ีตอ้งสะดวกต่อผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ เขา้ถึงไดง่้าย ไม่ทาํ

ใหผู้รั้บบริการรู้สึกความยุง่ยากท่ีจะเขา้ถึง ท่ีสาํคญํสถานทีตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  

     4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) การส่ือสารระหว่างธุรกิจกบัลูกคา้ เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบั

ธุรกิจ การนาํเสนอส่ิงท่ีแตกต่างทาํใหลู้กคา้สนใจ มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์เพ่ือกระตุน้ให้

ลูกคา้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑแ์ละนาํมาซ่ึงการใช ้

บริการ 

     5.ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (process คือ กระบวนการต่างๆทั้งระบบภายในธุรกิจ ซ่ึงตอ้งอาศยับุคลากร

และอุปกรณ์ท่ีมาอาํนวยความสะดวก ใหเ้กิดขั้นตอนท่ีรวดเร็ว แม่นยาํ ถูกตอ้ง และชดัเจน ต่อการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ 

     6.ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงจะตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบั

การบริการ ซ่ึงบุคลากรน้ี รวมไปถึง เจ้าของธุรกิจ พนักงานท่ีดูแลลูกค้าโดยตรง หรือทาํเก่ียวข้องกับระบบ 

บุคคลากรตอ้งมีการคดัสรร คดัเลือก ฝึกอบรมแก่ผูรั้บบริการ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงจูงใจ ให้ผูรั้บบริการเกิด

ความพึงพอใจ และแตกต่างจากคู่ต่อสู ้หรือบริการหลงัการขาย 

     7.ปัจจัยด้านทางกายภาพ (physical evidence andpresentation) เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ เทคโนโลยี

ใหม่ๆ จากการมองเห็น การสัมผสั กบั ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยู่ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงผูรั้บบริการ สามารถเลือกท่ีใช้

บริการ หรือไม่ใชบ้ริการ 

2.1.3 ความจงรักภกัดี  

     ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ สามารถใหค้วามหมาย มุมมองเชิงพฤติกรรม (Purchase Behavior) และมุมมองเชิง

จิตวิทยา (Psychological) ดงัน้ี  
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     มุมมองเชิงพฤติกรรม (Purchase Behavior) บลูมเมอร์, รอยเตอร์  และเวตเซลส์ (Bloemer, Ruyter & Wetzels, 

1999) ไดแ้บ่งพฤติกรรมออกเป็น 3มิติ ดงัน้ี 

     1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word-of-mouth Communications) มีการพูดถึงในเชิงบวก และมีการชกัจูง หรือเชิญ

ชวนคนอ่ืนมาใชบ้ริการ 

     2. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intentions) คือ พิจารณาวา่ จะเลือกซ้ือจากองคก์รน้ีเป็นท่ีแรก 

     3 ความอ่อนไหวดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคยินยอมท่ีจะจ่ายเงินมากกวา่เพ่ือแลกกบัความพึงพอใจ 

     มุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological) ทศันคติท่ีดีของตราสินคา้ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความผูกพนัอย่างมากและเกิด

ทศันคติท่ีดี เกิดจากทศันคติท่ีดี 3 ส่วน คือ 

1.ความเช่ือมัน่ (Confidence) ผูบ้ริโภคจะเกิดความเช่ือมัน่ในตราก็ต่อมีทศันคติท่ีดีก่อน ตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภค

เกิดความไม่เช่ือมัน่ในตราสินคา้ กจ็ะศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลในคร้ังแรก และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่แลว้ และ

ในคร้ังต่อๆไปกจ็ะไม่มีการคน้หาขอ้มูลอีก 

2.การเขา้ไปอยู่กลางใจผูบ้ริโภค (Centrality) ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ เกิดจากการท่ีสามารถเช่ือมโยงความเช่ือ

ของผูบ้ริโภคได ้ทาํใหสิ้นคา้อยู่ในใจผูบ้ริโภค เช่น ผูช้ายเช่ือวา่ผูห้ญิงชอบกล่ินนํ้าหอม กล่ินๆหน่ึง ถา้ผูผ้ลิตจบัจุด

ตรงน้ีได ้กส็ามารถผลิตนํ้าหอมใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ผูช้ายได ้ทาํใหส้ร้างเป็นความภกัดีในตราสินคา้ 

3. ความง่ายในการเขา้ถึง (Accessibility) ความง่ายในการเขา้ถึงความคิดของผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดเป็นความจงรักภกัดี 

เช่น อยากซ้ือของทานเล่น ก็เขา้เซเว่น อยากกินไก่ทอด ก็ซ้ือ KFC เป็นตน้ เพราะหาซ้ือง่าย เขา้ถึงความคิด และมี

การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 

     Geok Theng Lau (1999) กล่าวว่า นกัการตลาดใหค้วามคญักบัแนวคิดความจงรักภกัดี เพราะเป็นตวัช้ีวดัว่า ตรา

สินคา้เป็นตวัวดัส่ิงท่ีดึงดูดผูบ้ริโภค ยิ่งดึงดูดมาก็ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการใชสิ้นคา้ ซํ้ าซํ้ าและบอกต่อ ดงันั้นการบริหาร

ตราสินคา้จึงเป็นส่ิงสาํคญั หากบริหารไม่ดีกจ็ะเกิดปัญหาตามมาได ้

     Jacoby&Chestnut (1978) กล่าวว่า ความสาํเร็จของตรางสินคา้ไมไดว้ดัจากจาํนวนท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้เดียว แต่วดั

จากลูกคา้ซ้ือสินคา้นั้นบ่อยๆคร้ัง ประจาํ สมํ่าเสมอ ดงันั้นเป้าหมายขององคก์รก็คือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ท่ี

องคก์รตอ้งรักษาไว ้

     Assael (1995) กล่าววา่ เร่ิมตน้จากทศันคติท่ีดีของลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้ใชสิ้นคา้นั้นซํ้า บ่อยคร้ัง ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้

และความพอใจต่อความตอ้งการ 

     ดาํรงศกัด์ิ ชยัสนิท (2543) กล่าววา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชย้ี่หอ้สินคา้หน่ึง ซํ้ าๆ เป็นประจาํ หรือเรียกวา่ เกิดความ

จงรักภกัดี เป็นส่ิงท่ีสาํคญั ดงันั้นองคก์รอาจตอ้งใชง้บประมาณ และเวลา เพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จมากยิ่งข้ึน อนันาํไปสู่

การบอกต่อในสินคา้ต่อไป 

     สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า ลูกคา้ท่ีเกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซ้ือซํ้ า กลายเป็นลูกคา้มดัจาํยี่หอ้ หรือ

ผูกมดักบัยี่หอ้ ดงันั้นคร้ังต่อไปก็จะไม่แสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมอีก และมีโอกาสสนบัสนุนการขยายสาขาหรือสินคา้

และการบอกต่อ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตวัแปรตน้ : ความพึงพอใจ 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ปัจจยัดา้นราคา  

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

- ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

- ปัจจยัดา้นบุคลากร  

- ปัจจยัดา้นทางกายภาพ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และ คณะ, 2546) 

  

 

ตวัแปรตาม : ความจงรักภกัดี 

1. พฤติกรรมการบอกต่อ 

2. ความตั้งใจซ้ือ 

3 ความอ่อนไหวดา้นราคา 

(Bloemer, Ruyter &Wetzels, 

1999) 

 

 
 

2.2.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

     สงกรานต์ จิรายุนนท์ (2557)  ไดศึ้กษา คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของร้านกาแฟพรีเม่ียมในประเทศไทย พบวา่ คุณภาพการบริการ ส่งเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความพึงพอใจ

และความจงรักภกัดีต่อผูบ้ริโภคของร้านกาแฟพรีเม่ียมในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอีก 2 ท่านคือ รัต

พล มนตเ์สรีวงศ ์(2556) ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสงัคมออนไลนท่ี์

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟของ

ผูบ้ริโภค คือ คุณภาพดา้นบริการ การเอาใจใส่ต่อลูกคา้ และการสร้างคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ และ 

การรับรู้ถึงดา้นคุณภาพ และอีกท่านคือ ภมร พงษศ์กัด์ิ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพบริการและกล

ยุทธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อความมัน่ใจและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ของร้านกาแฟในเขต กทม. พบว่า ส่ิงส่งผล

กระทบดา้นความพึงพอใจและความมัน่ใจของ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คือ การตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์ของกาแฟ รสชาติของกาแฟ ความหอมของกาแฟ และราคาท่ีเหมาะสม ยอมรับได ้

     กานดา เสือจาํศิล (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดอเมซอนของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี  พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั ช่องทางการจดัจาํหน่าย กระบวนการให้บริการ 

ลกัษณะทางกายภาพ บุคลากร ผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั โดยพฤติกรรมการบริโภคท่ี

นิยมมากสุดคือ คาปูชิโน่ ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั การศึกษาของ อริสรา วิริยะวารี (2556)  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการนํ้ามนั คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํ้ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  สอดคลอ้งในเร่ืองของ ประเภทกาแฟท่ีนิยม มากท่ีสุดคือ คาปูชิโน่  และเหตุผลท่ี

ใชบ้ริการร้านน้ีคือ ท่ีจอดรถสะดวก ภาชนะสะอาด ราคาบอกชดัเจน บริการดีพนกังานมีความกระตือรือร้น การ

ตกแต่งร้านเป็นธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์ พนกังานคิดเงินถูกตอ้ง ตามลาํดบั 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  ผูบ้ริโภคกาแฟอเมซอน สาขาในกรุงเทพมหานคร  ผูวิ้จยัเกบ็กลุ่ม

ประชากรตวัอยา่งจาํนวน 200 โดยเทียบเคียงดงัน้ี 

- ยอดขายผูบ้ริโภคกาแฟอเมซอนทั้งประเทศไทย 3,500,000,000 แกว้ (ผูจ้ดัการออนไลน,์ online)  

- จาํนวนสาขากาแฟอเมซอนทั้งประเทศ 1,200 สาขา และสาขาในกรุงเทพมหานคร  180 สาขา (ฐิติ, อีเมลล,์ 2558) 

หรือคิดเป็น 6.67% ของสาขาทัว่ประเทศ  (1,200/180 =6.67%)   

- โดยเฉล่ียคนส่วนใหญ่บริโภคกาแฟอเมซอน 2 แกว้ต่อสปัดาห์ หรือ 96 แกว้ต่อปี  (กานดา, 2555, หนา้ 49)  

- ดงันั้นจาํนวนผูบ้ริโภคกาแฟในกรุงเทพมหานครคิดไดจ้าก 3,500,000,000/96  

= 36,458,333 คน นาํมาคูณ 6.67% = 2,431,770 คน  

     จากจาํนวน 2,431,770 คน โดยไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ซ่ึง

มีค่า Margin of Error หรือ ความคลาดเคล่ือน ทีระดบั ±5% ซ่ึงอยูภ่ายใตร้ะดบั Confidence Level หรือ ความเช่ือมัน่ 

ท่ี 95% ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการเทียบเคียง จะมีจาํนวนเท่ากบั 384 คน แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้น

เวลา และงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงเก็บกลุ่มประชากรตวัอย่างจาํนวน 200 คน เพราะผ่านเง่ือนไขทางสถิติโดยใชข้อ้มูล 

Correlation ซ่ึง Correlation ตอ้งใชต้วัอยา่งกลุ่มประชากรมากกวา่ 30 คนข้ึนไป  

     การเกบ็ขอ้มูล ขอ้มูลแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยเขา้แจกแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภค ใน

เดือน มกราคม 2558  โดยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling ) แบ่งประชากรออกตามพ้ืนท่ี 12 เขต ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และนําไป  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 2 ประเภทในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

     สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ดว้ยค่าความถ่ีร้อยละของขอ้มูล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน 

     สถิติเชิงอนุมาน  ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด และความ

จงรักภกัดี มีเคร่ืองมือทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง คือ Linear  Correlation Coefficient 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

Correlations 

  
Total 

Product 
Total 
Price 

Total 
Place 

Total 
Promotion 

Total 
People 

Total 
Process 

Total 
Physical 

Total 
Loyalty 

Total 
Product 

Pearson 
Correlation 1 .599** .310** .070 .397** .252** .523** .284** 
Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .325 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
Price 

Pearson 
Correlation .599** 1 .327** -.017 .346** .323** .473** .245** 
Sig. (2-
tailed) .000   .000 .810 .000 .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
Place 

Pearson 
Correlation .310** .327** 1 .418** .114 .229** .236** .212** 
Sig. (2-
tailed) .000 .000   .000 .107 .001 .001 .003 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
Promotion 

Pearson 
Correlation .070 -.017 .418** 1 -.003 -.001 -.127 .412** 
Sig. (2-
tailed) .325 .810 .000   .968 .987 .073 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
People 

Pearson 
Correlation .397** .346** .114 -.003 1 .577** .469** .245** 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .107 .968   .000 .000 .000 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
Process 

Pearson 
Correlation .252** .323** .229** -.001 .577** 1 .410** .179* 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .001 .987 .000   .000 .011 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
Physical 

Pearson 
Correlation .523** .473** .236** -.127 .469** .410** 1 .209** 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .001 .073 .000 .000   .003 
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

Total 
Loyalty 

Pearson 
Correlation .284** .245** .212** .412** .245** .179* .209** 1 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .003 .000 .000 .011 .003   
N 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

อภิปรายผล 

     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภค และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) โดยไดน้าํส่วนประสม

ดงักล่าวมาวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดีของ

ผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอเมเซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดต่อความจงรักภกัดีทั้ง 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนัในทุกๆดา้น ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้ง กบัผลวิจยัของ 

สงกรานต์ จิรายุนนท์ (2557) ในดา้นคุณภาพการบริการ ส่งเชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัต่อความพึงพอใจและความ

จงรักภกัดีต่อผูบ้ริโภคของร้านกาแฟพรีเม่ียมในประเทศไทย  รวมไปถึง รัตพล มนตเ์สรีวงศ ์(2556) ท่ีไดก้ล่าวถึง 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟของผูบ้ริโภค คือ คุณภาพดา้นบริการ การเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

และการสร้างคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ และ การรับรู้ถึงดา้นคุณภาพ , ภมร พงษศ์กัด์ิ (2554), กานดา 

เสือจาํศิล (2555) และอริสรา วิริยะวารี (2556)  ส่ิงส่งผลกระทบดา้นความพึงพอใจและความมัน่ใจของ ผูบ้ริโภคท่ี

เขา้มาใชบ้ริการ คือ การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์ของกาแฟ รสชาติของกาแฟ 

ความหอมของกาแฟ และราคาท่ีเหมาะสม ยอมรับได ้ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.สรุปอภิปรายผล 

1.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

     ผูบ้ริโภคใหค้วามพึงพอใจในร้านอเมซอนมากท่ีสุด ในดา้นสภาพแวดลอ้มของร้าน ยกตวัอย่างเช่น  การตกแต่ง

ร้านมีเอกลกัษณ์ และ ป้ายช่ือร้านสามารถมองเห็นไดง่้าย เป็นตน้ แต่กลบัไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น

ส่งเสริมการตลาด ยกตวัอยา่งเช่น บตัรสะสมแตม้เพ่ือแลกกาแฟอเมซอน เป็นตน้ 

2.ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

     ผูบ้ริโภคใหค้วามจงรักภกัดีต่อร้านกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณารายขอ้ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีมากท่ีสุด คือ  ท่านจะด่ืมกาแฟอเมซอนต่อไปในอนาคตมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านจะพูดในส่ิงท่ีดีของกาแฟอเมซอนกบับุคคลอ่ืน ในทางตรงกนัขา้ม ท่านจะใชบ้ริการอย่าง

ต่อเน่ืองถึงแมว้า่ราคาจะเพ่ิมข้ึนกลบัไดรั้บความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุด 

3.ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้าน

กาแฟอเมเซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

     จากผลการศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการและ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีต่อร้านกาแฟอเมซอนในเชิงบวกทุกๆดา้น ยกตวัอยา่ง ปริมาณท่ี

ไดรั้บเหมาะสมกบัราคา และการตกแต่งร้านมีเอกลกัษณ์ ไดรั้บความพึงพอใจจากผูบ้ริโภค ส่งผลให้เกิดความ

จงรักภกัดีในดา้น ท่านจะด่ืมกาแฟอเมซอนต่อไปในอนาคต ซ่ึงหมายความวา่ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดเป็นความ

จงรักภกัดี กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     1. ดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคต่อกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหา

นคร ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ซ่ึงควรมีการเพ่ิม

เร่ืองของ การโฆษณาใหม้ากข้ึน ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพราะการรับรู้กบัความคาดหวงัตอ้งการมี

ความพอดี จึงจะเกิดเป็นความพึงพอใจ (Kotler, 2000)  
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     2.ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

     ผูบ้ริโภคใหค้วามจงรักภกัดีต่อร้านกาแฟอเมซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัปานกลางค่อน

ไปทางมาก ทาํใหท้ราบสถานการณ์ปัจจุบนัดา้นความจงรักภกัดี ถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุด คือ 

ท่านจะใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองถึงแมว้า่ราคาจะเพ่ิมข้ึน ดงันั้นกเ็ป็นประโยชนส์าํหรับการประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจกาแฟ

ของผูท้าํวิจยัเองว่า อาจจะตอ้งเฝ้าระวงัเร่ืองราคาของกาแฟท่ีเราจะปรับเพ่ิมข้ึน เพราะคงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะคงราคา

เดิมในสภาวะเศรษฐกิจเฉกเช่นปัจจุบัน ซ่ึงอาจต้องอาศัยกลยุทธ์เข้าช่วยอย่าง การสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้แตกต่าง พิเศษจากกาแฟตามทอ้งตลาด ส่งผลให้มูลค่าของกาแฟ

เพ่ิมข้ึน ถือเป็นการสร้างจุดเด่น  เพราะผูบ้ริโภคจะรับรู้ไดง่้ายท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น ผสมกาแฟสดกบัชาเขียว ผลิตภณัฑ์

กาแฟสดแปรรูปเป็นคุ๊กก้ี หรือ ลูกอม รสต่างๆโดยใชก้าแฟสดเขม้ขน้ คงไวซ่ึ้งกล่ินและรสชาติ เสมือนทานกาแฟ

เป็นแกว้ เป็นตน้ หรือกลยทุธ์ลดตน้ทุน เช่น การใชเ้มลด็กาแฟในประเทศไทย อาจจะมาจากผลิตภณัฑ ์OTOP แทน

การนาํเขา้ ซ่ึงกเ็ป็นวิธีลดตน้ทุนท่ีดีอีกวิธีหน่ึง 

     3.ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้าน

กาแฟอเมเซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

     จากผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภกัดี

ของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟอเมเซอน สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดต่อความจงรักภกัดีทั้ง 7 ดา้น มีความสมัพนัธ์กนัในทุกๆดา้น การเพ่ิมการปรับปรุงพฒันา ส่งเสริมทุกดา้น

น้ี จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบวา่ (ดา้นผลิตภณัฑ)์ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

กบับรรจุภณัฑแ์ข็งแรง ดงันั้นทางร้านก็จดัทาํแกว้ท่ีผลิตจากวตัถุแข็งแรง คงทน อีกทั้งการศึกษายงัพบว่า (ดา้น

ราคา) ผูบ้ริบริโภคให้ความสาํคญักบัปริมาณเหมาะสมกบัราคา ทางร้านก็จดัทาํแกว้แต่ละขนาด แต่ละราคา ให้

ผูบ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่า โดยสามารถนาํแกว้ใบน้ีมาใชเ้ป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป และประทบัตา 10 แกว้ฟรี 1 

แกว้ (ดา้นส่งเสริมการตลาด) ไดอี้กดว้ย 

5.3.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. กรอบแนวคิดแคบเกินไป ยงัไม่ไดล้องศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ หรือไม่เคยมีใครทาํมาก่อน นอกจากส่วน

ประสมทางการตลาด เช่น ความแตกต่างระหว่างกาแฟสตาร์บคั กบั กาแฟรถเข็น ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของ

ผูบ้ริโภค เพราะอยา่งการศึกษาหวัขอ้น้ี หากมองดูผิวเผินนอกจากภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกไหม

ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคทั้งสองกลุ่มเลือกบริโภคกาแฟชนิดนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นประโยชนก์บัธุรกิจของตวัเองในอนาคตต่อไป 

2.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากยิ่งข้ึน ควรศึกษาเพ่ิมเติม โดยการทาํ Regression จากงานวิจยัฉบบัน้ี มีการทาํ 

Linear Correlation เป็นการเปรียบเทียบตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม ผลท่ีไดคื้อ sig หมด แต่ถา้หากนาํ Regression มา

วิเคราะห์เพ่ิม ซ่ึงเป็นการหานํ้าหนกัแต่ละตวัแปรและเปรียบเทียบตวัแปรพร้อมๆ กนัได ้จะทาํใหค่้าท่ีไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

3.สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนก์บัธุรกิจกาแฟของผูท้าํวิจยัในอนาคต อาจมีการศึกษาร้านกาแฟ

ยี่ห้ออ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น Black Canyon, Starbucks, True  Coffee รวมไปถึงกาแฟท่ีไม่ใช่แบรนด ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี

หลากหลายกวา่การศึกษาแค่ร้านเดียว 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการฟิตเนสที่บริโภคอาหารคลนีพร้อมทาน  โดยใช้ปัจจยัด้านความ

ต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Segmentation of Bangkok-Based Fitness Customers Consuming Ready-to-Eat 

Clean Food Regarding Factors of Consumer Demand towards Marketing Mix 

นริศา แสงเมฆ1 และ ดร.อนุฉัตร ช่ําชอง2 

Narisa Saengmek and Dr. Anuchat Chamchong 

 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อม

ทานโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการฟิต

เนสและเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 204 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2  ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองเก่ียวกบัลกัษณะบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสและ

เป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดของ

ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวา่  สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบ

ริโภคอาหารคลีนพร้อมทานไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเน้นความสะอาด , กลุ่มเน้นประหยดัและกลุ่มท่ีบริโภคผกั

มากกวา่เน้ือสตัว ์ 
 

คาํสาํคัญ: อาหารคลนีพร้อมทาน , ฟิตเนส , ส่วนประสมทางการตลาด   

 

Abstract 

     This study aims to identify factors of consumer demand towards the marketing mix exercised by a group of 

fitness customers who prefer the consumption of ready-to-eat clean food while studying the segmentation of the 

group of fitness customers exposing to the ready-to-eat clean food with regard to the factors of consumer demand 

towards the marketing mix. The targeted group of this study includes the group of fitness customers who are 

obviously considered as regular consumers of ready-to-eat clean food residing in Bangkok, totaling 204 people. In 

fact, two types of research instrument are required to be applied into this study. Firstly, it is important to use a 

questionnaire explaining individual characteristics of the targeted respondents, varying in age, gender, education, 

occupation, average monthly income, and information on fitness customers’ behaviors towards the frequency of 

ready-to-eat clean food consumption. Secondly, it is necessary to make use of a questionnaire on factors of 

consumer demand towards the marketing mix, consisting of product, price, place, and promotion, characterized by 
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a group of Bangkok-based fitness customers specializing in consuming ready-to-eat clean food. According to the 

obtained results, the fitness customers eating ready-to-eat clean food can be divided into three major categories, 

including the group that focuses on cleanliness, the group that targets money-saving purpose, and the group that 

aims to promote the consumption of healthy vegetables rather than animal meats.  

Keywords: ready-to-eat clean food , fitness , marketing mix 
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1. บทนํา 

 

     แนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการอาหารสุขภาพนบัวนัยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จึงไดมี้ผูป้ระกอบการเกิดข้ึน

มากมายซ่ึงเป็นคู่แข่งทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ธุรกิจอาหารคลีนพร้อมทานยี่หอ้Mr.Frontmanซ่ึงเป็นของผูวิ้จยั  แต่

เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้ในเร่ืองอาหารคลีนยงัมีจาํนวนไม่มากและเพ่ิงเร่ิมจาํหน่ายทาํใหย้อดขายยงัไม่ดี

เท่าท่ีควร ผูวิ้จยัจึงทาํการวิจยัเพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่าปัญหาของยอดขายคืออะไร  มีวิธีการแกไ้ขอย่างไร  เพราะหาก

ไม่ไดรั้บการแกไ้ขในดา้นการเงินของร้านMr.Frontmanจะขาดทุนไม่สามารถนาํเงินมาลงทุนในการทาํธุรกิจต่อได ้ 

จากปัญหาดงักล่าวทาํใหผู้วิ้จยัมุ่งศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานโดยใช้

ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด  เพ่ือท่ีจะไดใ้ช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ให้

สามารถนาํเสนอคุณค่าใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีอยู่ในกลุ่มต่างๆท่ีแตกต่างกนัได ้

โดยมีวตัถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  และ 2) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการฟิตเนสท่ีบริโภค

อาหารคลีนพร้อมทานโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประโยชนข์องงานวิจยัน้ีแบ่ง

ออกเป็น 2 ขอ้คือ 1) สามารถนาํผลวิจยัไปช่วยในการรับรู้ถึงปัญหาดา้นยอดขายเพ่ือปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์

ใหก้บัธุรกิจ นอกจากนั้นยงัสามารถใชใ้นการคน้หาถึงสาเหตุของปัญญาดา้นยอดขายอีกดว้ย 2) สามารถนาํผลวิจยั

ไปใชก้าํหนดทางเลือกใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย และใชว้างแผนการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการ

ต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม   

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความต้องการ 

(มาสโลว.์1954:80  อา้งถึงในประสิทธ์ิ  ไหมสีเสน  2550) มนุษยมี์ความตอ้งการอยู ่ 5  ระดบั  โดยท่ีความตอ้งการท่ี

จะไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่สามารถนาํมากระตุน้ไดอี้ก  ทาํใหม้นุษยจ์ะมอหาความตอ้งการในระดบัสูงยิ่งข้ึน
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ต่อไปเร่ือยๆลาํดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์ แบ่งไดเ้ป็น  5  ระดบั ความตอ้งการทางกายภาพ ความตอ้งการ

ความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการมีช่ือเสียง และ ความตอ้งการความสําเร็จในส่ิงท่ีตน

ปรารถนา         

      

2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบักลยุทธการตลาดเป้าหมาย (STP  Marketing) 

(สรวิศ  จตุนารถ,2554)  เป็นการแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดลูกคา้เป้าหมายและการวางแผนตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  

โดยท่ี  S  หมายถึง  Market  Segmentation  เป็นการแบ่งส่วนการตลาด  เพ่ือนํามาพฒันาจัดการโปรแกรมทาง

การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีถา้ขนาดของตลาดกวา้งเกินไปนักการตลาดจะไม่สามารถจดัหาสินคา้หรือ

บริการให้เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ทุกคนได ้ โดยแบ่งตามเกณฑภู์มิศาสตร์  ประชากรรวมไปถึงหลกัเกณฑ์ทาง

จิตวิทยาและพฤติกรรม  ส่วนตวั  T  หมายถึง  Market  Targeting  เป็นกาํหนดกลยุทธ์โดยมี  3  แบบคือ  กลยุทธ์

ตลาดรวม  กลยุทธ์ตลาดรวม  กลยุทธ์ตลาดหลายส่วนและกลยุทธ์ตลาดส่วนเดียว  และตวัสุดทา้ย  P  หมายถึง  

Market  Positioning  เป็นการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑท่ี์ผูข้ายตอ้งการ 

 

2.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4P) 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ,2540) ว่า  ส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็นองคป์ระกอบในการดาํเนินงานการตลาดซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีกิจการหรือธุรกิจสามารถควบคุมส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดอนัประกอบดว้ย  1.ผลิตภณัฑ(์Product)  2.  ราคา(Price)  3.  สถานท่ีจดัจาํหน่าย(Place)  4.  การส่งเสริม

การตลาด(Promotion)  ซ่ึงเราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอย่างหน่ึงว่า  4P’s  ส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง  4  ตวัน้ีทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั  เรียกไดว้า่ตวั  P  แต่ละตวัมีความสาํคญัเท่าเทียมกนัข้ึนอยู่กบัตวัของ

ผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางแผนกลยุทธ์  จะหน้าท่ี  P  ใดมากกว่ากนั  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

(Philip  Kotler,2000) ส่วนประสมการตลาด  (Marketing  Mix)  คือกลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร้วมกนั

เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย  เคร่ืองมือทางการตลาดมีอยู่  4 ข้อได้แก่  1.  

ผลิตภณัฑ(์Product)  2.  ราคา(Price)  3.  การจดัจาํหน่าย(Place)  4.  การส่งเสริมการตลาด(Promotion)  เรียกสั้นๆว่า  

4Ps  ในขั้นน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายเฉพาะอย่างและสนองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายโดยใช้ส่วน

ประสมการตลาดในการเสนอส่วนประสมการตลาดเหล่าน้ี  นกัการตลาดจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในส่วนท่ีตดัสินใจเก่ียวกบั  4Ps   

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัอาหารคลนี 

(สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,2557) อาหารท่ีไม่ผ่านการปรุงแต่งดว้ยสารเคมีต่างๆ

หรือผ่านการแปรรูปนอ้ยท่ีสุด  อาหารจะเป็นอาหารท่ีสดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมกัดองหรือปรุงรสใดๆมาก

จนเกินไป  เช่น  เคม็มากไปหรือหวานมากไป  เป็นตน้ 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

(รักษเ์กียรติ  จิรันธรและคณะ,2550)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค  ในเขตอาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  ผลวิจยัพบวา่  ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพเพ่ิมข้ึนท่ีเขตอาํเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือมากท่ีสุดคือการใหค้าํแนะนาํของผูข้ายทาํใหผู้ซ้ื้อมีความเต็มใจ

ท่ีจะจ่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ  ส่วนแพทยแ์ละเภสัชกรก็มีบทบาทสาํคญัเช่นกนัเน่ืองจากเป็นผูย้ืนยนั

ใหค้าํแนะนาํผลิตภณัฑรั์บรองคุณภาพใหดู้น่าเช่ือถือ  อีกทั้งโฆษณามีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือการโฆษณาจึง

มีอิทธิพลในการซ้ือมากท่ีสุด  แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่แลว้จะ

เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์คือรับประทานแลว้ดีสุขภาพร่างกายดีข้ึนเร่ือยๆจนไม่อยากท่ีจะเลิกรับประทานแลว้

จึงไดม้าบริโภคอยูเ่ป็นประจาํส่วนผูบ้ริโภครายใหม่กไ็ดจ้ากคาํแนะนาํบอกต่อจากผูบ้ริโภคเก่ากวา่รับประทานแลว้

ไดผ้ลท่ีดีจริงๆ  ผูบ้ริโภคในกลุ่มนกัเรียนนิสิตและนกัศึกษา  จะคาํนึงถึงเร่ืองของรายไดเ้ป็นหลกัเน่ืองจากผลิตภณัฑ์

ราคาค่อยขา้งสูงส่วนคนวยัทาํงาน   

(วิชญนาถ  เรืองนาค,2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของนิสิตระดบัปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ท่ีเรียนวิชาศิลปะการดาํเนินชีวิต  ผลวิจยัพบว่าความรู้  เจตคติ  และ

การบริโภคอาหารคลีน  กลุ่มประชากรท่ีศึกษามีความรู้ความถูกตอ้งเก่ียวกบัอาหารคลีนอยู่ในระดบัดีจาํนวน  61  

คน และอยูใ่นระดบัพอใชจ้าํนวน  13  คน  แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัอาหารคลีนอยู่ใน

ระดบัดีจาํนวน  57  คน  และในระดบัพอใชจ้าํนวน  18  คน  ซ่ึงไม่มีกลุ่มตวัอย่างมีระดบัเจตคติอยู่ในเกณฑต์ํ่าเลย  

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีและมีการเปิดใจรับอาหารเพ่ือสุขภาพประเภทน้ี  และมีการ

ปฏิบติัการท่ีดีต่ออาหารคลีนอยูใ่นระดบัพอใชจ้าํนวน  62  คน  และมีพฤติกรรมการบริโภคอยูใ่นระดบัดีจาํนวน  10  

คน  ตามลาํดบั  แสดงถึงว่าอาหารคลีนยงัไม่ไดเ้ป็นอาหารท่ีรับประทานอย่างแพร่หลายมากนกั  ควรตอ้งใหค้วามรู้

เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัอาหารคลีนใหก้บัผูท่ี้สนใจมากข้ึนรวมถึงการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัอาหารคลีนใหม้ากข้ึน 

(นิราพร  บุดดา,2551) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ของผูใ้ช้บริการFitnessในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผลวิจยัพบว่า  สถานบริการ  Fitness  ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่จะมีอายุ  18-30ปี  โดยประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ  มีเหตุผลในการเลือกสถานบริการ  

Fitness  เป็นท่ีออกกาํลงักายเพราะใกลบ้า้น  โดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  ส่วนใหญ่ส่ือท่ี

ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  คือป้ายโฆษณา  จุลสารและแผ่นพบั  รูปแบบการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์มีเน้ือหาท่ี

เขา้ใจง่าย  น่าสนใจ  โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจกิจกรรมพิเศษท่ีสถานบริการ  Fitness  คือทดสอบความฟิตของ

ร่างกาย  ผูใ้ชบ้ริการจะมีความประทบัใจรูปแบบตวัอกัษรท่ีอ่านง่ายไม่ซบัซอ้นของการประชาสัมพนัธ์  ส่วนใหญ่

ผูใ้ชบ้ริการจะมาออกกาํลงักายในช่วงเวลา18.00-21.00น.  โดยผูใ้ชบ้ริการFitnessจะใชโ้ปรแกรมลดนํ้าหนกั  มีครู

ฝึกของสถานบริการ  Fitness   คอยดูแลแนะนาํใหค้วามรู้และการใชอุ้ปกรณ์  ความพึงพอใจของการประชาสัมพนัธ์

ของผูใ้ชบ้ริการ  Fitness  พบวา่การจดัทาํประชาสัมพนัธ์  ของสถานบริการ  Fitness  อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก

และความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทั้งหมดของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงทาํการสํารวจโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์

ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสทั้งเอกชนและรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  เพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอายุตั้งแต่  18 ปีข้ึนไป  

เน่ืองจากอายุ 18 ปีข้ึนไปสามารถทาํการสมคัรฟิตเนสไดจ้ากระเบียบขอ้กาํหนดและเง่ือนไขกิจกรรมของฟิตเนส

โดยสากล  จากการสมัภาษณ์ของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสจาํนวน  10  คน  พบวา่มีจาํนวน  8  คนท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการฟิตเนส  

และเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารพบว่ามีจาํนวน  210,091  คน ใชบ้ริการฟิตเนสและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,2554)   

     กลุ่มตวัอย่างท่ีไดศึ้กษา  คือ  ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  และไดอ้าศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายุตั้งแต่  18  ปีข้ึนไป  ทั้งเพศชายและเพศหญิง  เน่ืองจากโดยทัว่ไปการกาํหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ  Krejcie  &  Morgan  ซ่ึงจาํนวนประชากรตั้งแต่  100,000  คนข้ึนไปตอ้งใช้กลุ่ม

ตวัอย่าง  384  ตวัอย่าง  แต่เน่ืองจากเวลามีจาํกดัผูวิ้จยัจึงใชก้ลุ่มตวัอย่าง 204 คนโดยใชโ้ปรแกรมหาค่าความคาด

เคล่ือนระดบั ±5%ระดบัความคลาดเคล่ือนคือ ±6.86%   

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires)เก่ียวกบัความตอ้งการต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของกลุ่มผูใ้ช้บริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็น

แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บริการฟิตเนสท่ี บริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 2 เป็นความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหาร       

คลีนพร้อมทาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งหมดมี  4  ดา้น โดยแต่ละคาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบตามลาํดบัความ

ตอ้งการ 5 ระดบั ใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยลกัษณะคาํถามเป็น Likert Scale  

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 2 ขั้นคือ 1.การเลือกใชต้วัอย่างแบบกาํหนดโควตา (Quota  Sampling) โดยกาํหนดเกบ็

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน 204 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.การเลือกใช้ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก  (Convenience  Sampling)  ผูวิ้จัยจะคัดเลือกจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสว่าเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทานหรือไม่แลว้จึงแจกแบบสอบถาม โดยยึดหลกั

ความสะดวกของผูวิ้จยัเป็นสาํคญัในการแจกแบบสอบถาม   

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ดว้ยรูปแบบจาํนวน,ร้อยละและขอ้มูลดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดดว้ยรูปแบบ

ค่าเฉล่ีย,ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)เป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานโดยใช ้Cluster Analysis,One-way 

ANOVA และ Chi-Square Test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ในส่วนของผลการศึกษาและอภิปราย  ผูวิ้จยัไดแ้ยกบรรยายเป็น 2 ขอ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์คือ 1) 

ผลการศึกษาทางดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีน 

พร้อมทาน และ 2) ผลการศึกษาทางดา้นการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  โดยใช้

ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามเชิงปริมาณ (5 อนัดบัท่ีมากท่ีสุด) 

ตวัแปรย่อย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสะอาดของอาหารคลีนพร้อมทาน   3.57 1.332 

การเพ่ิมปริมาณผกัในเมนูอาหารคลีนพร้อมทาน   3.42 1.259 

อาหารคลีนพร้อมทานแต่ละเมนูมีรายละเอียดท่ีระบุคุณค่า

โภชนาการบนกล่องท่ีบรรจุอาหารคลีนพร้อมทาน   

3.36 1.304 

ราคาอาหารคลีนพร้อมทานท่ีถูกกวา่อาหารท่ีจาํหน่ายทัว่ไป   3.30 1.284 

ทาํเลท่ีตั้งท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทานสะดวกต่อการเดินทาง 3.27 1.232 

   

     จากตารางขา้งตน้จะสงัเกตไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทานมีความตอ้งการต่อส่วน

ประสมทางการตลาดในเร่ืองความสะอาดของอาหารคลีนพร้อมทานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 (เป็นคะแนน

เฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด) รองลงมาเป็นเร่ืองของการเพ่ิมปริมาณผกัในเมนูอาหารคลีนพร้อมทาน,  อาหารคลีนพร้อมทานแต่

ละเมนูมีรายละเอียดท่ีระบุคุณค่าโภชนาการบนกล่องท่ีบรรจุอาหารคลีนพร้อมทาน,ราคาอาหารคลีนพร้อมทานท่ี

ถูกกวา่อาหารท่ีจาํหน่ายทัว่ไป,ทาํเลท่ีตั้งท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทานสะดวกต่อการเดินทาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.42, 3.36, 3.30และ 3.27 ตามลาํดบั   

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามเชิงปริมาณ (5 อนัดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด) 

ตวัแปรย่อย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การชาํระเงินค่าอาหารคลีนพร้อมทานผา่นทางอินเตอร์เนต   2.90   1.269   

ราคาพิเศษเม่ือตอ้งการเพ่ิมปริมาณผกั   2.92 1.320   

ราคาอาหารคลีนพร้อมทานสาํหรับสมาชิกฟิตเนส   2.93   1.286   

การปรุงแต่งใหมี้สีสนัชวนน่ารับประทานของอาหารคลีนพร้อมทาน   2.96   1.376   

การซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานท่ีสามารถติดต่อสัง่ซ้ือไดท้าง

อินเตอร์เนต 

3.01   1.294   
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     จากตารางขา้งตน้จะสงัเกตไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทานมีความตอ้งการต่อส่วน

ประสมทางการตลาดในเร่ืองการชาํระเงินค่าอาหารคลีนพร้อมทานผา่นทางอินเตอร์เนต นอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยุ่

ท่ี 2.90 (เป็นคะแนนเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุด) รองลงมาเป็นเร่ืองของราคาพิเศษเม่ือตอ้งการเพ่ิมปริมาณผกั, ราคาอาหาร       

คลีนพร้อมทานสาํหรับสมาชิกฟิตเนส, การปรุงแต่งใหมี้สีสนัชวนน่ารับประทานของอาหารคลีนพร้อมทาน,การซ้ือ

อาหารคลีนพร้อมทานท่ีสามารถติดต่อสั่งซ้ือไดท้างอินเตอร์เนต โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 2.92, 2.93, 2.96  และ3.01  

ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม ร้อยละ 

1 62 30.4 

2 88 43.1 

3 54 26.5 
   

     จากผลการวิจยัสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ี

มากท่ีสุดคือกลุ่มท่ี 2 โดยมีจาํนวน 88 คน จาก 204 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ในขณะท่ี กลุ่ม

ท่ี 1 และ 3 มีจาํนวน 62 คน และ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ 26.5 ตามลาํดบั ซ่ึงผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มดว้ยสถิติ Chi-Square ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยจะสรุปความแตกต่างไวใ้นส่วน

ของสรุปผลการศึกษาต่อไป 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

     งานวิจยัน้ีให้ผลสรุปว่า ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานมีความตอ้งการต่อส่วนประสมทาง

การตลาดมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของอาหารคลีนพร้อมทาน, การเพ่ิมปริมาณผกัในเมนูอาหารคลี

นพร้อมทาน,  อาหารคลีนพร้อมทานแต่ละเมนูมีรายละเอียดท่ีระบุคุณค่าโภชนาการบนกล่องท่ีบรรจุอาหารคลีนพร้

อมทาน,ราคาอาหารคลีนพร้อมทานท่ีถูกกว่าอาหารท่ีจาํหน่ายทั่วไป,ทาํเลท่ีตั้งท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทาน

สะดวกต่อการเดินทาง ตามลาํดบั ในทางกลบักนั ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานมีความตอ้งการ

ต่อส่วนประสมทางการตลาดนอ้ยท่ีสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ การชาํระเงินค่าอาหารคลีนพร้อมทานผ่านทางอินเตอร์เนต, 

ราคาพ◌ิเศษเม่ือตอ้งการเพ่ิมปริมาณผกั, ราคาอาหาร คลีนพร้อมทานสาํหรับสมาชิกฟิตเนส, การปรุงแต่งใหมี้สีสันชวน

น่ารับประทานของอาหารคลีนพร้อมทาน,การซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานท่ีสามารถติดต่อสั่งซ้ือไดท้างอินเตอร์เนต 

ตามลาํดบั 

      



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2416 
 

 
     ซ่ึงจากงานวิจยัน้ี สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยใชปั้จจยั

ดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     1) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีเนน้ความสะอาด เช่น ความสะอาดของอาหารคลี

นพร้อมทาน, ความสดใหม่ของอาหารคลีนพร้อมทาน, ความสะอาดของสถานท่ีตั้งท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทาน

เป็นตน้  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ใช้บริการของสถานบริการฟิตเนสใน

ช่วงเวลาใดมากท่ีสุด18.01-21.00น. บริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  สัปดาห์ละ1-2คร้ัง  เร่ิมรับประทานอาหารคลี

นพร้อมทานมาเป็นระยะเวลา  มากกว่า1ปีข้ึนไป  ไม่เคยใหค้าํแนะนาํในการบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานแก่ผูอ่ื้น 

ซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานเดือนละ1คร้ัง   

     2)  กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีเนน้ประหยดั เช่น ราคาอาหารคลีนพร้อมทานท่ีถูก

กว่าอาหารท่ีจาํหน่ายทัว่ไป, ราคาให้เลือกไดห้ลายระดบั  เช่น  ราคานิสิตนักศึกษา,ราคาผูสู้งอายุ เป็นตน้ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายระดบัการศึกษา ปริญญาตรี  ใชบ้ริการของสถานบริการฟิตเนสในช่วงเวลา18.01-

21.00น.บริโภคอาหารคลีนพร้อมทานสัปดาห์ละ3-4คร้ังเร่ิมรับประทานอาหารคลีนพร้อมทานมาเป็นระยะเวลา1

เดือน-4เดือนใหค้าํแนะนาํในการบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานแก่ผูอ่ื้นค่อนขา้งบ่อยซ้ืออาหารคลีนพร้อมทาน2-3

วนั/คร้ัง   

     3) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีเนน้บริโภคผกัมากกวา่เน้ือสตัว ์เช่น การเพ่ิมปริมาณ

ผกัในเมนูอาหารคลีนพร้อมทาน, ความสะอาดของอาหารคลีนพร้อมทาน เป็นตน้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายระดบัการศึกษา ปริญญาตรี  ใชบ้ริการของสถานบริการฟิตเนสในช่วงเวลา18.01-21.00น.บริโภคอาหารคลีน 

พร้อมทานสปัดาห์ละ1-2คร้ังเร่ิมรับประทานอาหารคลีนพร้อมทานมาเป็นระยะเวลามากกวา่1ปีข้ึนไปใหค้าํแนะนาํ

ในการบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานแก่ผูอ่ื้นค่อนขา้งบ่อยซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานสปัดาห์ละ1คร้ัง 

 

ข้อเสนอแนะ 

      

     โดยผลจากการวิจยัสามารถนาํไปปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด  ซ่ึงจากผลการวิจยั

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่   กลุ่มท่ี  1  เนน้ความสะอาด, กลุ่มท่ี  2  เนน้ประหยดั  และกลุ่มท่ี  

3  เน้นบริโภคผกัมากกว่าเน้ือสัตว์  ในแต่ละกลุ่มสามารถอธิบายออกเป็นทั้ ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ์ 

(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place)  และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ดงัต่อไปน้ี 

     1) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีเนน้ความสะอาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) กลุ่ม

ตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของอาหารคลีนพร้อมทาน ผูวิ้จยัท่ีเป็นผูผ้ลิตอาหารคลีนพร้

อมทานยี่ห้อMr.Frontmanจะตอ้งมีความใส่ใจในดา้นความสะอาดมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ตวัอย่างน้ีเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้แก่ธุรกิจ  ดา้นราคา (Price)  กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองการแสดง

ราคาอาหารคลีนพร้อมทานท่ีชดัเจน เช่น  อาจทาํตวัหนงัสือราคาตวัใหญ่  หรือ  เพ่ิมสีสีนตวัหนงัสือราคาใหดู้สะดุด

ตามากข้ึน  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการให้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีพอใจและสามารถเพ่ิมยอดขายใหแ้ก่ธุรกิจได ้ดา้น

การจดัจาํหน่าย (Place)   กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองทาํเลท่ีตั้งท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทาน
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สะดวกต่อการเดินทางจะตอ้งหากลยุทธ์ในการหาช่องทางการจดัจาํหน่ายใหมี้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

เช่นการมีทาํเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหรืออาจจะมีทาํเลท่ีตั้งท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทานอยูต่ามแนวรถไฟฟ้า BTS 

หรือ  MRT  หรือทาํเลท่ีจาํหน่ายอาหารคลีนพร้อมทานจะตอ้งมีท่ีจอดรถเพียงพอเส้นทางในท่ีจุดจาํหน่ายการจราจร

ต้องไม่แออดั  เป็นต้น ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากท่ีสุดในเร่ือง

พนักงานขายแนะนาํโปรโมชั่นแก่ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานอย่างทัว่ถึง เห็นควรว่าจะตอ้งมีการอบรม

พนกังานขายใหมี้ความเอาใจใส่ลูกคา้ใหม้ากข้ึนเท่าท่ีจะทาํได ้ มีการบริการท่ีดี  ช้ีแจงโปรโมชัน่ต่างๆใหช้ดัเจนแก่

ลูกคา้ทุกท่าน  เพ่ือท่ีจะรักษาลูกคา้เก่าไวแ้ละมีลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน 

     2)  กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีเน้นประหยดั ในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  กลุ่ม

ตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองความสดใหม่ของอาหารคลีนพร้อมทาน จะปรับปรุงในเร่ืองความสดใหม่

ของอาหารคลีนพร้อมทาน  โดยการทาํปรุงอาหารใหม่ท่ีร้าน  ลูกคา้สามารถท่ีจะมารับประทานอาหารคลีนท่ีปรุง

สดใหม่ท่ีร้านไดท้าํให้ลูกคา้มีความพอใจ  และเพ่ิมยอดขายไดใ้นท่ีสุด ดา้นราคา (Price)  กลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองราคาอาหารคลีนพร้อมทานท่ีถูกกว่าอาหารท่ีจาํหน่ายทัว่ไป กลุ่มผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ

ท่ีจะให้ราคาอาหารคลีนพร้อมทานมีราคาถูกกว่าราคาอาหารทัว่ไปหรืออาหารตามสั่ง  กลุ่มผูบ้ริโภคอาจจะให้

เหตุผลว่าเมนูเดียวกนั  วตัถุดิบย่อมไม่แตกต่างกนัมากนกัดงันั้นราคาควรจะถูกลงกว่าอาหารท่ีจาํหน่ายทัว่ไปหรือ

อาจจะมีราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place)  กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองการ

ซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานท่ีสามารถติดต่อสั่งซ้ือไดท้างโทรศพัท ์จะปรับปรุงในเร่ืองของการติดต่อสั่งซ้ืออาหารคลี

นพร้อมทานใหลู้กคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือไดท้างโทรศพัท ์ โดยมีพนกังานขายเป็นผูดู้แลลูกคา้ในเร่ืองน้ี  

และจดัส่งถึงมือลูกคา้หากลูกคา้ไม่สะดวกท่ีจะมารับเองโดยจะคิดค่าจดัส่งตามระยะทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังานขายแนะนาํโปรโมชัน่แก่ลูกคา้ท่ีซ้ือ

อาหารคลีน  พร้อมทานอย่างทัว่ถึง เห็นควรว่าจะตอ้งมีการอบรมพนกังานขายให้มีความเอาใจใส่ลูกคา้ใหม้ากข้ึน

เท่าท่ีจะทาํได ้ มีการบริการท่ีดี  ช้ีแจงโปรโมชัน่ต่างๆใหช้ดัเจนแก่ลูกคา้ทุกท่าน  เพ่ือท่ีจะรักษาลูกคา้เก่าไวแ้ละมี

ลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน  นาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนยอดขายของธุรกิจ 

     3) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานท่ีเนน้บริโภคผกัมากกว่าเน้ือสัตว ์ในดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product)  กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองการเพ่ิมปริมาณผกัในเมนูอาหารคลีนพร้อมทาน ควรท่ีจะ

คิดเมนูใหม่ๆข้ึนมาท่ีมีปริมาณผกัมากกวา่ปริมาณเน้ือสตัว ์ เช่นเมนูสลดัผกัอกไก่  เมนูสลดัปลาดอร่ี  เมนูนํ้าพริกผกั

ตม้  เป็นตน้  เพ่ือใหลู้กคา้กลุ่มน้ีไดมี้ตวัเลือกเมนูท่ีหลากหลาย ดา้นราคา (Price)  กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมาก

ท่ีสุดในเร่ืองราคาอาหารคลีนพร้อมทานสําหรับสมาชิกฟิตเนส เห็นว่าควรท่ีจะมีราคาอาหารคลีนพร้อมทาน

จาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิกฟิตเนสในราคาถูกกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกฟิตเนสท่ีมาเล่นเป็นคร้ังคราวแต่หากสนใจอยากท่ี

จะบริโภคอาหารคลีนพร้อมทานในราคาท่ีถูกกว่าก็ตอ้งสมคัรสมาชิกฟิตเนสเพ่ือซ้ือในราคาท่ีถูก  ฉะนั้นแลว้ผูวิ้จยั

ไดมี้การจาํหน่ายปริมาณอาหารคลีนพร้อมทานท่ีมากข้ึนนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของยอดขายใหแ้ก่ธุรกิจและทางฟิตเน

สเองต่างก็ไดผ้ลประโยชน์จากอาหารคลีนพร้อมทาน  คือไดมี้สมาชิกฟิตเนสเพ่ิมข้ึนและนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของ

รายไดฟิ้ตเนสเช่นกนั ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place)  กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองการชาํระเงิน

ค่าอาหาร   คลีนพร้อมทานผ่านทางอินเตอร์เนต เห็นว่าควรจะมีเวบ็ไซด์ของอาหารคลีนพร้อมทานและสามารถ
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สั่งซ้ือไดท้างอินเตอร์เนตและสามารถชาํระเงินผ่านทางเว็บไซด์ของทางร้านไดเ้ลย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุด  2  เร่ืองเท่ากนัคือ  การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหารคลีน   

พร้อมทานตาม  ฟิตเนสและเม่ือซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานครบ  1,000  บาท  รับบตัรสมาชิกฟรีทนัที เห็นว่าลูกคา้

กลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่อยากมีความรู้เร่ืองอาหารคลีนพร้อมทานเพ่ิมข้ึน  อยากทราบถึงประโยชนข์องอาหารคลีนว่า

มีประโยชนต่์อร่างกายอย่างไร  เพ่ือท่ีจะใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนพร้อมทานไดอ้ย่างดีและเม่ือมี

ความรู้เพ่ิมข้ึนในเร่ืองอาหารคลีนพร้อมทาน  ลูกคา้ย่อยตอ้งอยากท่ีจะรับประทานอาหารคลีนพร้อมทานและ

กลายเป็นลูกคา้ประจาํในท่ีสุด  ซ่ึงนาํไปสู่การซ้ือเพ่ิมปริมาณการซ้ือและอยากท่ีจะไดส่้วนลดในการซ้ือปริมาณมาก  

ซ่ึงนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของยอดขายในท่ีสุด     

ขอ้เสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามเป็นแบบเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหาร   

คลีนพร้อมทานในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  จึงควรมีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆตามต่างจงัหวดัเพ่ิมเติม  เพราะ

กลุ่มในต่างจงัหวดัก็มีกลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารคลีนพร้อมทาน  อาจมีการเลือกใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ

วิธีอ่ืนๆ  เช่น  การสมัภาษณ์  ซ่ึงจะทาํใหไ้ดก้ารสนทนากนัมากข้ึนมากกวา่การแจกแบบสอบถามเพียงวิธีเดียว 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชีโดยสังเกตจากอาการและโรคท่ี

พบ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแจกแบบสอบถามถึงกลุ่ม

ตวัอย่างโดยตรงจาํนวนทั้งส้ิน 891 ชุด ไดรั้บกลบัมาเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 109 ชุด การวิเคราะห์ขอ้มูล

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยเชิงเส้นและสมการถดถอยโลจิสติค ผลการวิจยัพบว่า 

อาการปวดคอ บ่า ไหล่ และโรคเครียดถูกพบมากท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างผูส้อบบญัชี ปัจจยัอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง

สถิติกบัอาการและโรค ไดแ้ก่ ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั และอายกุารทาํงาน ผูส้อบบญัชีท่ีมีชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั

มากมีโอกาสท่ีจะมีอาการและโรคมากข้ึน และผูท่ี้ทาํงานมานานแลว้มีโอกาสพบโรคมากข้ึน 

คาํสาํคัญ: สุขภาพ, อาการ, โรค, ผู้สอบบัญชี 

 

Abstract 

This research aims to study determinants of auditor’s health, observed from symptoms and diseases. Questionnaires 

were used for data collection and sent to the sample through emails and in person, 891 in total. There were 109 

completed questionnaires. Data were analyzed by using descriptive analysis, linear regression and logistic 

regression analyses. This study found that neck ache and shoulder pain, and stress were most found in the sample 

of auditors. The independent factors statistically associated with symptoms and diseases are work hours and years 

of work experiences. Auditors who work many hours a day are more likely to have symptoms and diseases. 

Auditors who have long work experience have a potential to have disease. 

Keywords: Health, Symptom, Disease, Auditor 
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1. บทนํา 

 

     งานวิจยัฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจสุขภาพของผูส้อบบญัชี โดยสนใจอาการและโรคท่ีผูส้อบ

บญัชีตอ้งเผชิญอยู ่นอกจากนั้นยงัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี โดยใหค้วามสนใจกบั

พฤติกรรมการทาํงานและการออกกาํลงักาย โดยควบคุมปัจจยัท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กบัอาการและโรคของผูส้อบ

บญัชีอยู่ก่อนแลว้ เช่น ประวติัการรักษาพยาบาล ผูวิ้จยัเช่ือว่าปัญหาสุขภาพส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

และอาจนาํไปสู่การลาออกในท่ีสุด ผลการศึกษาจากงานวิจยัน้ีจะช่วยให้ผูส้อบบญัชีและสํานักงานสอบบัญชี

ตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน และเป็นแนวทางให้ผูส้อบบญัชีนาํไปปรับปรุงพฤติกรรมการ

ทาํงานและดูแลรักษาสุขภาพได ้นอกจากน้ี สาํนกังานสอบบญัชียงัสามารถนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงนโยบายและ

สวสัดิการดา้นสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและความพึงพอใจในการทาํงานใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     เกษม นครเขตต ์และคณะ (ม.ป.ป.) สนบัสนุนใหอ้งคก์ารตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

บุคลากร เพ่ือใหบุ้คลากรทุ่มเทกบัการทาํงาน ซ่ึงส่งผลดีต่อองค์การในท่ีสุด  สาํหรับงานสอบบญัชีเป็นงานท่ีตอ้ง

แข่งกับเวลา และมีความเครียด Fisher (1995) พบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความพึงพอใจ และ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของผูส้อบบญัชี ในผูส้อบบญัชียงัใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ ดงันั้นหาก

ทาํงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวนั ทาํให้เกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หรือออฟฟิศซินโดรมได ้(สํานักการแพทย ์

กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) ผูวิ้จยัจึงตอ้งการสาํรวจสุขภาพของผูส้อบบญัชี ว่ามีอาการและโรคใดบา้งหรือไม่ และ

ศึกษาว่าอาการและโรคดงักล่าว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัใดบา้ง จากหนังสือของ วิชัย มาตกุล (2556) กล่าวว่า

ชัว่โมงการทาํงานต่อวนัของผูส้อบบญัชีสูงทาํให้ไม่มีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพอ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอาการ

และโรค 

 

2.1 สมการทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 

 

     ผูวิ้จยัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาการและโรคของผูส้อบบญัชี โดยปัจจยัสุขภาพของผูส้อบบญัชีจาก

หนงัสือ Dream Crusher – ภารกิจยุติฝัน ของวิชยั มาตกุล (2556) พบว่าอายุการทาํงาน ชัว่โมงทาํงาน และชัว่โมง

ออกกาํลงักายมีความสัมพนัธ์กบัอาการและโรค รวมถึงผูวิ้จยัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสวสัดิการกบัอาการและ

โรคจากการสอบถามผูส้อบบญัชีโดยตรง ส่วนอาการและโรคอา้งอิงจากบทความโรคออฟฟิศซินโดรมของสํานัก

การแพทย ์กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป.) และสํานกังานแพทย ์สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม (ม.ป.ป.) ซ่ึงทาํให้

สร้างสมการไดด้งัต่อไปน้ี 

อาการ = a + b1 (อายกุารทาํงาน) + b2 (ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั) + b3 (ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสปัดาห์) 
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(2) 

              + b4 (สวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทั) + b5 (จาํนวนวนัลาป่วยท่ีใช)้ + b6 (จาํนวนวนัลาพกัร้อนท่ีใช)้ 

              + b7 (จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล) 

โรค = a + b1 (อายกุารทาํงาน) + b2 (ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั) + b3 (ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสปัดาห์) 

           + b4 (สวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทั) + b5 (จาํนวนวนัลาป่วยท่ีใช)้ + b6 (จาํนวนวนัลาพกัร้อนท่ีใช)้ 

           + b7 (จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล) 

 

จาํนวนอาการรวม = a + b1 (อายกุารทาํงาน) + b2 (ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั) + b3 (ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อ 

                                สปัดาห์) + b4 (สวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทั) + b5 (จาํนวนวนัลาป่วยท่ีใช)้ + b6 (จาํนวนวนั 

                                 ลาพกัร้อนท่ีใช)้ + b7 (จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล) 

 

จาํนวนโรครวม = a + b1 (อายกุารทาํงาน) + b2 (ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั) + b3 (ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อ 

                             สปัดาห์)+ b4 (สวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทั) + b5 (จาํนวนวนัลาป่วยท่ีใช)้ + b6 (จาํนวนวนัลา 

                             พกัร้อนท่ีใช)้ + b7 (จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล) 

 

โดย สมการท่ี (1) และ (2) เป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) 

        สมการท่ี (3) และ (4) เป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression Analysis) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแจก

แบบสอบถามไปถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูส้อบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชี 4 แห่ง (PwC, EY, KPMG, Deloitte) และ

สํานกังานสอบบญัชีทัว่ไป เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 แบบสอบถามถูกส่งไปยงั

ผูส้อบบญัชี 891 คน ไดรั้บการตอบกลบั 150 คน แต่สามารถใชข้อ้มูลจริงไดเ้พียง 109 คน 

     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพ่ือสาํรวจอาการและโรคท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งเผชิญอยู่ โดยใชส้มการ

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค และสมการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ในการทดสอบปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัอาการและโรคของผูส้อบบญัชี 

     ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ อาการ และโรค 

     ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทาํงาน ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั ชัว่โมงออกกาํลงั

กายเฉล่ียต่อสปัดาห์ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทั 

     ตัวแปรควบคุม (Control Variable) ได้แก่ จํานวนวนัลาป่วย จํานวนวันลาพักร้อน และจํานวนคร้ังท่ีเข้า

รักษาพยาบาล 

 

(1) 

(3) 

(4) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพ                      n = 109 

รายการ 
ความถี่ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ  หญิง 69 63.30 

ชาย 40 36.70 

อาย ุ 21-30 ปี 66 60.55 

31-40 ปี 18 16.51 

41-50 ปี 18 16.51 

50 ปีข้ึนไป 7 6.43 

สถานท่ีทาํงาน PwC, EY, KPMG, Deloitte 54 49.54 

สาํนกังานสอบบญัชีทัว่ไป 55 50.46 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพ 

ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 7 ชัว่โมง 9 8.26 

7 ชัว่โมง 2 1.83 

8 ชัว่โมง 32 29.36 

9 ชัว่โมง 27 24.77 

10 ชัว่โมง   27   24.77 

มากกวา่ 10 ชัว่โมง 12 11.01 

ชัว่โมงพกัผอ่นเฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 22 20.18 

6 ชัว่โมง 46 42.20 

7 ชัว่โมง 29 26.61 

8 ชัว่โมง 9 8.26 

9 ชัว่โมง 0 0.00 

มากกวา่ 9 ชัว่โมง 3 2.75 

ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสัปดาห์ ไม่ออกกาํลงักาย 27 24.77 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 4 3.67 

1-2 ชัว่โมง 33 30.28 

3-4 ชัว่โมง  26 23.85 

5-6 ชัว่โมง 11 10.09 

7-8 ชัว่โมง 5 4.59 

มากกวา่ 8 ชัว่โมง 3 2.75 
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 จากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในช่วงอายุ 21-30 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ทาํงานเฉล่ีย 8 ชัว่โมงต่อวนั พกัผ่อนเฉล่ีย 6 ชัว่โมงต่อวนั และออกกาํลงักายเฉล่ีย 1-2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดย

ออกกาํลงักายประเภทว่ิง ฟิตเนส และป่ันจกัรยานตามลาํดบั นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามใชว้นัลาป่วย 1-10 วนั

ต่อปี วนัลาพกัร้อน 6-10 วนัต่อปีมากท่ีสุด สวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทัท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจ

สุขภาพประจาํปี และฟิตเนสหรือค่าออกกาํลงักายตามลาํดบั และเขา้รับการรักษาพยาบาล 1-5 คร้ังต่อปีมากท่ีสุด  
 

รายการ 
ความถี่ 

จาํนวน (คน) จาํนวน (คน) 

ประเภทออกกาํลงักาย ฟิตเนส 31 28.44 

ว่ิง 29 26.61 

ป่ันจกัรยาน 17 15.60 

แบดมินตนั 13 11.93 

วา่ยนํ้า 12 11.01 

โยคะ 9 8.26 

แอโรบิค 7 6.42 

อ่ืนๆ 11 10.09 

ไม่ออกกาํลงักาย 27 24.77 

จาํนวนวนัลาป่วยท่ีใช ้ ไม่ใชว้นัลาป่วย 32                  29.36 

1-10 วนั 67 61.47 

11-20 วนั 10 9.17 

มากกวา่ 20 วนั 0 0.00 

จาํนวนวนัลาพกัร้อนท่ีใช ้ ไม่ใชว้นัลาพกัร้อน 14 12.84 

1-5 วนั 24 22.02 

6-10 วนั 41 37.62 

11-15 วนั 28 25.69 

มากกวา่ 15 วนั 2 1.83 

สวสัดิการดา้นสุขภาพของบริษทัท่ีใช ้ ค่ารักษาพยาบาล 79 72.48 

ตรวจสุขภาพประจาํปี 69 63.30 

ฟิตเนสหรือค่าออกกาํลงักาย 23 21.10 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล  ไม่เคยใช ้ 31 28.44 

1-5 คร้ัง                       62 56.88 

6-10 คร้ัง 11 10.09 

11-15 คร้ัง 2 1.84 

มากกวา่ 15 คร้ัง 3 2.75 
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ตารางที ่2 อาการและโรคของผูส้อบบญัชี              n = 109 

 จากตารางท่ี 2 อาการและโรคท่ีสาํรวจพบ จะพบวา่อาการท่ีพบมากเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อาการปวดคอ 

บ่า ไหล่ (ร้อยละ 68.80) อาการปวดตา (ร้อยละ 56.88) และอาการปวดหลงั (ร้อยละ 54.13)โรคท่ีพบมากเป็น 3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่   โรคเครียด (ร้อยละ 37.61) โรคนอนไม่หลบั (ร้อยละ 22.94) และโรคกระเพาะอาหาร (ร้อยละ 

20.18)

รายการ 
ความถี่ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายกุารทาํงาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 4 3.67 

1 – 5 ปี 63 57.80 

6 - 10 ปี 
                       

10 
9.17 

มากกวา่ 10 ปี 32 29.36 

อาการท่ีพบ 

 

ปวดคอ บ่า ไหล่ 75 68.80 

ปวดตา 
                       

62 
56.88 

ปวดหลงั 59 54.13 

ปวดศีรษะ 55 50.46 

มือชา น้ิวลอ็ก 18 16.51 

ปวดขอ้มือ ขอ้น้ิวมือ 18 16.51 

เอน็อกัเสบ 2 1.83 

ไม่พบอาการ 
                         

8 
7.33 

โรคท่ีพบ เครียด 41 37.61 

นอนไม่หลบั 25 22.94 

กระเพาะอาหาร 22 20.18 

ไมเกรน                       16                  14.68 

กรดไหลยอ้น                       15                  13.76 

ความดนัโลหิตสูง 11 10.09 

หมอนรองกระดูกเคล่ือน 3 2.75 

กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 3 2.75 

น่ิวในถุงนํ้าดี 2 1.83 

อ่ืนๆ 15 13.76 

ไม่พบโรค 40 36.70 
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ตารางที ่3 ผลการวจิยัการวเิคราะห์สมการถดถอยของอาการและโรค 

 โรค อาการ 

จาํนวนโรครวม โรคเครียด โรคกระเพาะอาหาร โรคนอนไม่หลบั อาการปวดหลงั อาการปวดศีรษะ 

โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 โมเดล 5 โมเดล 6 

Linear Regression Logistic Regression 

B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. 

อายกุารทาํงาน 0.387* 0.162 0.671* 0.291 -0.679* 0.400 0.201 0.311 0.213 0.281 -0.273 0.278 

ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั 0.375 0.101 0.724* 0.204 0.612* 0.269 0.715* 0.237 0.413* 0.183 0.391* 0.178 

ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสัปดาห์ 0.074 0.085 0.203 0.149 0.011 0.181 0.386* 0.182 -0.430* 0.160 0.091 0.145 

สวสัดิการท่ีใช ้             

- ฟิตเนสหรือค่าออกกาํลงักาย -0.255 0.328 -0.599 0.609 -0.467 0.688 -1.195 0.766 0.415 0.560 0.326 0.544 

- ค่ารักษาพยาบาล 0.180 0.344 0.282 0.617 0.184 0.843 0.018 0.684 -0.260 0.603 -0.473 0.588 

- ตรวจสุขภาพประจาํปี -0.023 0.305 -0.042 0.544 1.461 0.841 -0.992 0.644 0.075 0.525 -0.086 0.513 

จาํนวนวนัลาป่วยท่ีใช ้ 0.196 0.230 0.251 0.404 0.895 0.531 -0.113 0.476 -0.366 0.403 -0.292 0.387 

จาํนวนวนัลาพกัร้อนท่ีใช ้ -0.216 0.143 -0.258 0.248 -0.613 0.362 -0.112 0.286 -0.322 0.258 0.004 0.242 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล 0.392* 0.172 -0.013 0.303 0.381 0.333 0.351 0.330 0.755* 0.343 0.918* 0.359 

p-value of Model 0.002 0.014 0.009 0.049 0.001 0.021 

Adj R-squared / Pseudo R2 0.229 0.144 0.202 0.144 0.180 0.129 

*อาการและโรค และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาการและโรค และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี ผูวิ้จยัไดท้ดสอบความสมัพนัธ์กบัทุกอาการและโรค 

แต่หลายสมการไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ในตารางท่ี 3 นาํเสนอเฉพาะโมเดลท่ีมีตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ
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     โมเดล 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนโรครวม และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบัญชี 

โดยตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนโรครวม ไดแ้ก่ อายกุารทาํงานและจาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลทั้ง 2 ตวั

แปรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัจาํนวนโรครวม 

     โมเดล 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโรคเครียด และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี โดยปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์ต่อโรคเครียด ไดแ้ก่ อายุการทาํงานและชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั ซ่ึงผูส้อบบญัชีท่ีมีพฤติกรรมทั้งสอง

มากมีแนวโนม้พบโรคเครียดมาก ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัทางการแพทย ์กล่าวคืออายมีุความสัมพนัธ์กบัโรค

เครียดเน่ืองจากอายกุารทาํงานท่ีมากมีแนวโนม้เกิดโรคเครียด เน่ืองจากความเครียดสะสม (ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์, 2554) 

ส่วนชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนักท็าํใหผู้ส้อบบญัชีเกิดโรคเครียดสะสม (สุรัตน ์ตนัประเวช, ม.ป.ป.) 

     โมเดล 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรคกระเพาะอาหาร และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี 

โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อโรคกระเพาะอาหาร ไดแ้ก่ อายุการทาํงาน และชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั ซ่ึงอายุการ

ทาํงานมีทิศทางตรงขา้มกับโรคกระเพาะอาหาร ในขณะท่ีชั่วโมงทาํงานเฉล่ียต่อวนัมีทิศทางเดียวกันกบัโรค

กระเพาะอาหาร จากการวิเคราะห์ทิศทางความสัมพนัธ์พบว่าอายุการทาํงานของผูส้อบบญัชีท่ีเพ่ิมมากข้ึนไม่ส่งผล

ต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหาร แต่ในทางกลบักนัผูส้อบบญัชีท่ีมีชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนัมากมีแนวโนม้ท่ีจะเกิด

โรคกระเพาะอาหาร อาจเน่ืองจากระยะเวลาการทาํงานของผูส้อบบญัชีท่ีทาํงานต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานานในแต่

ละวนั ก่อให้เกิดความเครียดและความวิตกกงัวล ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดโรคกระเพาะอาหาร โดยเยื่อบุ

กระเพาะอาหารถูกทาํลายโดยกรดและนํ้ายอ่ยอาหารท่ีหลัง่ออกมา (เพญ็แข แดงสุวรรณ, ม.ป.ป.) 

     โมเดล 4 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโรคนอนไม่หลบั และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี 

โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อโรคนอนไม่หลบั ไดแ้ก่ ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั และชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อ

สัปดาห์ ทั้ง 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัโรคนอนไม่หลบั เม่ือผูวิ้จยัศึกษาหาเหตุผลเพ่ิมเติมพบว่า 

การทาํงานของผูส้อบบัญชีมกัมีการทาํงานล่วงเวลาอยู่เป็นประจาํ ทาํให้ผูส้อบบญัชีเคยชินกบัการพกัผ่อนไม่

เพียงพอ และการพกัผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจาํเป็นสาเหตุในการก่อใหเ้กิดโรคนอนไม่หลบัได ้(กนกวรรณ ล้ิมศรี

เจริญ, 2558) ส่วนการออกกาํลงักายท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ทาํใหน้อนไม่หลบั ผูวิ้จยัคาดว่าเพราะผูส้อบบญัชีมีเวลาว่างนอ้ย

ในเวลากลางวนั ผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่จึงออกกาํลงักายในเวลากลางคืน ซ่ึงหากมีการออกกาํลงักายภายใน 4 ชัว่โมง

ก่อนนอนเป็นประจาํ เป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคนอนไม่หลบัได ้(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ม.ป.ป.) 

      โมเดล 5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอาการปวดหลงั และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี 

โดยปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอาการปวดหลงั ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ีย

ต่อสัปดาห์ และจาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล หากวิเคราะห์ทิศทางความสัมพนัธ์พบว่าชัว่โมงทาํงานเฉล่ีย

ต่อวนัและจาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอาการปวดหลงั ในขณะท่ีชัว่โมง

ออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสปัดาห์จะช่วยลดอาการปวดหลงั ผูส้อบบญัชีท่ีมีชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนัมากและนัง่ทาํงาน

ดว้ยท่าทางแบบหลงังอ ไหล่ห่อและกม้คอเขา้หาจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเป็นสาเหตุของการปวดหลงั และ

ผูส้อบบญัชีบางคนท่ีพบอาการปวดหลงัอาจมีการพบแพทยเ์ป็นระยะเพ่ือรับการรักษาท่ีเหมาะสมอยู่แลว้ ตามผล

การศึกษาท่ีพบสาํหรับตวัแปรควบคุม ส่วนการออกกาํลงักายจะช่วยสร้างกลา้มเน้ือกระดูกสันหลงั (โรงพยาบาล

บาํรุงราษฎร์, 2558) อนัจะช่วยลดอาการปวดหลงัได ้ 
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     โมเดล 6 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอาการปวดศีรษะ และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพของผูส้อบบญัชี 

โดยปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ ไดแ้ก่ ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนั และจาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล 

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอาการปวดศีรษะ ผูส้อบบญัชีท่ีมีชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนัท่ียาวนานทาํให้

พกัผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลใหร่้างกายหลัง่สารฮีสตามีน (Histamine) ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการปวดศีรษะ (บริษทั 

แกลก็โซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั, ม.ป.ป.) 

     โดยสรุปผลการศึกษาจากทั้ง 6 โมเดล พบวา่ ชัว่โมงการทาํงานท่ีนานเป็นปัจจยัสาํคญัอนัส่งผลต่อโอกาส

ในการเป็นโรค อาการปวดหลงัและอาการปวดศีรษะของผูส้อบบญัชีได้ อย่างไรก็ดี การออกกาํลงักาย

เพิ่มข้ึนจะช่วยลดอาการปวดหลงัได ้แต่ไม่ควรออกกาํลงักายก่อนนอน 

 
ตารางที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพ            n = 46 

รายการ 
ความถี่ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

การเพ่ิมสิทธิประโยชนส์วสัดิการค่าออกกาํลงั และฟิตเนสเซ็นเตอร์ 14 30.43 

การเพ่ิมวงเงินประกนัสุขภาพ 12 26.07 

ตรวจสุขภาพประจาํปี 9 19.57 

นวดแผนไทย 4 8.71 

อ่ืนๆ 7 15.22 
 
     ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 46 คน ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม

ดว้ย พบว่าหลายท่านตอ้งการให้สาํนกังานสอบบญัชีมีสวสัดิการค่าออกกาํลงักายและฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพ่ิมวงเงิน

ประกนัสุขภาพ และใหส้วสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปี แมว้า่ผลการทดสอบตวัแปรสวสัดิการท่ีใชใ้นตารางท่ี 3 ไม่

มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัอาการและโรค แต่จากขอ้มูลเพ่ิมเติมในตารางท่ี 4 จะพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามยงัตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอยู่ สํานกังานสอบบญัชีจึงไม่อาจหลีกเล่ียงท่ีจะจดัสวสัดิการดา้น

สุขภาพใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี  

 

5. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
      
    งานวิจยัน้ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสุขภาพของผูส้อบบญัชีกบัอาการและโรค ตลอดจนความคิดเห็น

เร่ืองสวสัดิการด้านสุขภาพเพ่ิมเติมท่ีคาดหวงัให้บริษัทหรือสํานักงานจัดให้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งจาก

แบบสอบถามกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์ จาํนวน 109 คน ผลการสํารวจพบว่าอายุการทาํงาน ชั่วโมง

ทาํงานเฉล่ียต่อวนั ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสัปดาห์ และจาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์

กบัอาการและโรค โดยอายุการทาํงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจาํนวนโรครวม และโรคเครียด แต่มี

ทิศทางตรงกนัขา้มโรคกระเพาะอาหาร  ชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั โรคเครียด 

โรคกระเพาะอาหาร โรคนอนไม่หลบั  อาการปวดหลงั และอาการปวดศีรษะ ชัว่โมงออกกาํลงักายเฉล่ียต่อสัปดาห์

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2428 
 

 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัโรคนอนไม่หลบั ในขณะเดียวกนัมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัอาการปวดหลงั  

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจาํนวนโรครวม อาการปวดหลงั และ

อาการปวดศีรษะ โดยผูส้อบบญัชีท่ีมีชัว่โมงทาํงานเฉล่ียต่อวนัมากมีโอกาสท่ีจะมีอาการและโรคมากข้ึน และผูท่ี้

ทาํงานมานานแลว้มีโอกาสพบโรคมากข้ึน 

      จากผลการวิจยั ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีควรวางแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทาํงาน เพ่ือลดปัญหา

สุขภาพ เช่น ไม่นัง่ทาํงานต่อเน่ืองนานเกินไป ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ แต่ไม่ควรออกกาํลงักายก่อนนอน ส่วน

สาํนกังานสอบบญัชีอาจตอ้งพิจารณาวางแผนดา้นสวสัดิการสุขภาพ รวมถึงบริหารจดัการกาํหนดตารางการทาํงาน

ของผูส้อบบญัชีใหเ้หมาะสม เช่น อนุญาตใหมี้การพกัผ่อนระหว่างชัว่โมงทาํงาน สนบัสนุนใหพ้นกังานออกกาํลงั

กาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีของบุคลากร ซ่ึงนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการทาํงาน และความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน 
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กลยุทธ์ในการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

กรณศึีกษา บริษทั เคดี.พลสั จํากดั 

The Strategies for Improving Effectiveness of Human Resource Management: 

A Case Study of : KD Plus Co., Ltd. 

บุญญาลกัษณ์ ขนุเดช, วศินี  ธรรมศิริ 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษา-

ความปลอดภยั และศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยัในมุมมองของหวัหนา้

พนักงานรักษาความปลอดภัยและผูว้่าจา้ง เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้กับ บริษทั           

เคดี.พลสั จาํกดั โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานรักษาความปลอดภยั หวัหนา้พนกังานรักษาความปลอดภยั และ

ผูว้่าจา้งของบริษทั เคดี.พลสั จาํกดั จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยมากท่ีสุดคือ ปัจจัยเน่ืองจากเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลาออกมาก รองลงมาคือ     

ปัจจยัเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัเน่ืองจากองคก์ร และปัจจยัเน่ืองจากผลตอบแทนเป็นลาํดบัสุดทา้ย นอกจากน้ี

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยัในมุมมองของหวัหนา้พนกังานรักษา

ความปลอดภัยและผูว้่าจ้าง โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการ

ตดัสินใจลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั คือ จดักิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

และระหว่างพนกังานรักษาความปลอดภยักบัผูบ้งัคบับญัชา จดัใหมี้การฝึกอบรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

รักษาความปลอดภยั การแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน และมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถของพนักงานรักษา

ความปลอดภยั การปิดประกาศ หรือแจง้ใหท้ราบในเร่ืองสวสัดิการและการจ่ายผลตอบแทนขององคก์รใหพ้นกังาน

รักษาความปลอดภยัทราบถึงสิทธิประโยชนท่ี์จะไดรั้บโดยทัว่กนั 

 

Abstract 

This study investigates factors affecting security guards resignations and surveys client and security guard 

supervisor satisfaction. The purpose of the study is to provide human resource management strategies to KD. Plus 

Co., Ltd. The information from the questionnaire shows that co-workers are the most important factor that affects 

security guards’ resignation decisions. The relationship with supervisors is the second highest factor affecting 

security guards’ resignation decisions. Factors induced by organizational policies, such as the clarity of policies 

and organizational structure, have the third highest effect, while compensation has the lowest effect on security 
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guards’ resignation decisions. The results from the satisfaction questionnaire suggest that both the clients and 

security guard supervisors are very satisfied with the security guards’ performance. The average point of the overall 

satisfactory is 4.42 out of 5.00 scale. Based on the results, KD. Plus Co., Ltd should initiate co-workers bonding 

activities. In addition, the company should provide more employee training programs and assign works that fit the 

employees. Lastly, the company should promote transparent pay system. 

      
 

บทนํา 

ในปี พ.ศ. 2555 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัศูนยฝึ์กสุนขัรักษาความปลอดภยัลาํตะคอง ไดเ้พ่ิมทุนและจดทะเบียน

เป็น บริษทั เคดี.พลสั จาํกดั เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการให้บริการ และเพ่ิมความมัน่ใจของลูกคา้ โดยมี นายสุเมธ  

ขนุเดช เป็นกรรมการผูจ้ดัการ และ พนัโทบุญมี ขนุเดช เป็นท่ีปรึกษา 

ลกัษณะธุรกิจของ บริษทั เคดี.พลสั จาํกัด เป็นการให้บริการรักษาความปลอดภัยกับอาคารสถานท่ี 

ทรัพยสิ์น และชีวิต ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆให้แก่ผูว้่าจา้ง ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั  ห้างร้าน สํานกังาน 

ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล หมู่บา้น สถานีขนส่ง ท่าเรือ ตลอดจนท่าอากาศยานของภาครัฐและภาคเอกชน    

การจดัส่งพนกังานรักษาความปลอดภยัไปใหบ้ริการยงัสถานท่ีของผูว้า่จา้ง ขอบเขตการใหบ้ริการ จาํนวนเจา้หนา้ท่ี

รักษาความปลอดภยั และระยะเวลาในการใหบ้ริการนั้น จะข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูว้า่จา้ง 

 

ปัญหาและลกัษณะของปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในองค์กร 

1. พนกังานรักษาความปลอดภยัไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ทางองค์กรมีความกังวลว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยลดลง 

เน่ืองจากในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการยกเลิกสญัญาจา้ง จากผูว้า่จา้งหน่วยงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท   (รังสิ

ยา) จาํกดั ดว้ยเหตุจากพนกังานรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดความมีวินยั ขาดความ

กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และละท้ิงการปฏิบติังานโดยไม่มีการแจง้ผูว้่าจา้ง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้งได ้

2. พนกังานรักษาความปลอดภยัมีอตัราการลาออกสูง 

 ในแต่ละเดือนมีพนกังานรักษาความปลอดภยัลาออกโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 15 - 30 คน ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อ

องค์กร ส่งกระทบต่อการดาํเนินงาน เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการปฏิบติังานและมีค่าใช้จ่ายในการสรรหาและ

ฝึกอบรมบุคลากรใหม่  แผนภูมิท่ี 1 แสดงจาํนวน และแผนภูมิท่ี 2 อตัราของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีลาออก 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 - 2557  
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แผนภูมทิี่ 1 เปรียบเทียบจาํนวนพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีลาออก ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2557 จาํแนกตามเดือน 

ที่มา: เอกสารขอ้มูลพนกังาน ฝ่ายบุคคล บริษทั เคดี.พลสั จาํกดั (ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 2 อตัราการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2557 

ที่มา: เอกสารขอ้มูลพนกังาน ฝ่ายบุคคล บริษทั เคดี.พลสั จาํกดั (ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558) 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบจาํนวนพนักงานรักษาความปลอดภยัท่ีลาออก ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 

จาํแนกตามเดือน เห็นไดว้่าในเดือนกรกฎาคม ปี 2556 มีจาํนวนพนกังานรักษาความปลอดภยัลาออกมากท่ีสุดอยูท่ี่ 

37 คน และแผนภูมิท่ี 2 อตัราการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 และในปี 

พ.ศ. 2556 มีอตัราการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยัสูงสุดดว้ยเช่นกนั ถึงร้อยละ 18.67 เน่ืองจากมีการ

โยกยา้ยพนักงานรักษาความปลอดภยัไปประจาํหน่วยงานท่ีอยู่ต่างจังหวดั ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของ

พนกังานรักษาความปลอดภยั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั ของบริษทั เคดี.พลสั จาํกดั 

เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานใหมี้ความผกูพนัและรักในองคก์รมากข้ึน  

2. เน่ืองจากในเดือน พฤษภาคม 2558 มีการยกเลิกสัญญาจา้ง จากผูว้่าจา้งหน่วยงาน บริษทั ไซมิส แอส

เสท(รังสิยา) จาํกดั ดว้ยเหตุน้ีทางองค์กรมีความกังวลว่าประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานรักษาความ
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ปลอดภยัลดลง จึงไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติั ในมุมมองของผูว้า่จา้ง และในมุมมองของหวัหนา้พนกังาน

รักษาความปลอดภยัซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการทาํงานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคล ให้พนกังานรักษาความปลอดภยั ทาํงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของMaslow (วนัชยั มีชาติ, 2556, หนา้ 75) 

 Maslow มีความเช่ือว่ามนุษยมี์ความตอ้งการตลอดเวลาและความตอ้งการของคนจะเป็นตวักระตุน้ให้คน

แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการนั้น โดยความตอ้งการของมนุษยส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้น ดงัน้ี       

ขั้นแรก ความตอ้งการดา้นกายภาพ รองลงมาคือ ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสังคม 

ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น และความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเองหรือความตอ้งการ

สจัจะแห่งตน เป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ย  

2. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542, หน้า 775)      

ไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ีพึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน  อยา่งไรกดี็

ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 

3. ทฤษฎีการลงทุน 

 Becker & Carper (1956) เสนอแนวคิดท่ีอธิบายถึงเหตุผลท่ีบุคคลเกิดความผกูพนัต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด        เป็น

เพราะว่าบุคคลนั้นไดส้ร้างการลงทุนต่อส่ิงนั้นๆไว ้ระดบัความสาํคญัของการลงทุนในบางประการจะผนัแปรตาม

มิติระยะเวลา เช่น ตวัแปรอายุการทาํงานในองคก์ร บุคคลท่ีทาํงานให้กบัองค์กรเป็นระยะเวลานาน จะเกิดความ

ผูกพนัและการสะสมทรัพยากรท่ีจะไดรั้บในรูปของเงินเดือน สวสัดิการ และอาํนาจหนา้ท่ีหรือส่ิงท่ีไดอุ้ทิศในรูป

ของกาํลงักายและกาํลงัใจ ดงันั้นบุคคลท่ีทาํงานอยู่กบัองคก์รนานย่อมตดัสินใจลาออกจากองคก์รไดย้ากลาํบากกว่า

คนท่ีทาํงานกบัองคก์รมาไม่นาน  

4. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) ไดใ้ห้แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วด้งัน้ี การดาํเนินงานขององค์กร   

ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ย่อมตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน     

เพ่ือสามารถควบคุมการดาํเนินงานให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ โดยจะตอ้งคาํนึงว่ามนุษยมิ์ใช่เคร่ืองจกัร 

แต่เป็นผูส้ร้างความสาํเร็จใหแ้ก่องค์กร ดงันั้นจาํเป็นท่ีจะให้บุคลากรในองค์กรไดแ้สดงความสามารถของตนเอง

อย่างเต็มท่ี พร้อมทั้ งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยงัต้องคํานึงถึงค่านิยม 

วฒันธรรม จริยธรรม และวินยัในการปฏิบติังานขององคก์รเป็นสาํคญั 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยุทธนา ทิวตัถ์พร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานกรณีศึกษา

พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร

ปัจจยัดา้นเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นหวัหนา้งานและ

ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ตามลาํดบั 

 ศุภณัฐ สายสงวน และลลิตา หงส์รัตนวงศ ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัญหาการลาออกเพ่ือพฒันาศกัยภาพองคก์ร 

บริษทั ที อาร์แมคคานิค มาร์แชล จาํกดั จากการศึกษาพบว่า กลุ่มพนกังานท่ีตดัสินใจลาออกให้ความสําคัญกบั

เส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ความชดัเจนของขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความชดัเจนของเป้าหมายใน

การทาํงานและตวัช้ีวดั ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและสวสัดิการ รวมทั้งความเหมาะสมในการบริหารจดัการ

ของผูบ้งัคบับญัชา ประเดน็เหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมลาออกของพนกังานตามลาํดบั 

พนิตพิชา ศกัด์ิฉตัรมงคล (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานธนาคารขนาดเล็ก

กรณีศึกษาธนาคารแลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) สานกังานใหญ่ จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ลาออกของพนกังานมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นเพ่ือนร่วมงาน เน่ืองจากเพ่ือนร่วมงานไม่ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ี

ท่านร้องขอเสมอ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัดา้นสวสัดิการตามลาํดบั  

ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยัในบริษทั      

เคดี.พลสั จาํกดั ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างคือพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีมีอายุการทาํงานตั้งแต่  1 เดือน – 6 

เดือน และประจาํหน่วยงานในเขตกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล จาํนวน 59 คน เน่ืองจากผูศึ้กษาเห็นว่าพนักงาน

รักษาความปลอดภยัซ่ึงมีอายุการทาํงานนอ้ยกว่า 1 เดือน ยงัไม่มีขอ้มูลเพียงพอในการระบุปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

การลาออก และจากขอ้มูลจาํนวนวนัท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยัทาํงานใหก้บัองคก์รปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงไดม้าจาก

ฝ่ายบุคคล สามารถคาํนวณเป็นอายุการทาํงานเฉล่ียของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีลาออกในปี พ.ศ. 2557 ได ้

คือ 4 เดือน 18 วนั ดงันั้นช่วงอายุการทาํงาน 1 - 6 เดือน เป็นช่วงท่ีใกลเ้คียงกบัอายุการทาํงานเฉล่ียของพนกังาน

รักษาความปลอดภยัท่ีลาออกในปี พ.ศ. 2557 มากท่ีสุด 

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมุมมองของ      

ผูว้่าจ้าง และหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภยั  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูว้่าจ้างในหน่วยงานท่ีมีพนักงานรักษา      

ความปลอดภยัประจาํอยู่มากกว่า 10 คน จาํนวน 7 หน่วยงาน และหวัหนา้พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่ีประจาํ

หน่วยงานซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 20 คน 
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ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา  

1. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภัย คือ ปัจจัยเน่ืองจากองค์กร    

ปัจจยัเน่ืองจากผลตอบแทน ปัจจยัเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัเน่ืองจากเพ่ือนร่วมงาน 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั คือ ความตรงต่อเวลาในการเขา้

ปฏิบติังาน ความกระตือรือร้น และความพร้อมขณะปฏิบติังาน ความสมํ่าเสมอของการออกตรวจพ้ืนท่ีควบคุม 

ความรับผิดชอบ และความมีวินยัขณะปฏิบติังาน การปฏิบติัตามคาํสั่ง และใหค้วามร่วมมือกบัผูว้่าจา้ง การแต่งกาย 

และกิริยา มารยาท ขณะปฏิบติังาน และภาพรวมพอใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 แบบสอบถาม ตามกลุ่มตวัอย่างท่ีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ดงัน้ี 

แบบสอบถามแบบที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยัใน

บริษทั เคดี.พลสั จาํกดั แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ  อายกุารทาํงาน  

ส่วนท่ี 2 เป็นการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามประเมินระดับของปัญหาตามความเห็นของตนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กร ด้าน

ผลตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา และดา้นเพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบัตามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบั  5  เท่ากบั  มีผลในการตดัสินใจลาออกมากท่ีสุด 

ระดบั  4  เท่ากบั  มีผลในการตดัสินใจลาออกมาก 

ระดบั  3  เท่ากบั  มีผลในการตดัสินใจลาออกปานกลาง 

ระดบั  2  เท่ากบั  มีผลในการตดัสินใจลาออกนอ้ย 

ระดบั  1  เท่ากบั  มีผลในการตดัสินใจลาออกนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

  แบบสอบถามแบบที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยัในมุมมองของ

ผูว้า่จา้ง และหวัหนา้พนกังานรักษาความปลอดภยั แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง สถานประกอบการ  

ส่วนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานของพนกังานรักษาความปลอดภยั โดยแบ่งคะแนนออกเป็น        

5 ระดบัตามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบั  5  เท่ากบั  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบั  4  เท่ากบั  ระดบัความพึงพอใจมาก 

ระดบั  3  เท่ากบั  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

ระดบั  2  เท่ากบั  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

ระดบั  1  เท่ากบั  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 3 เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศึ้กษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากแบบสอบถาม เก็บจากกลุ่มตวัอย่างพนกังาน

รักษาความปลอดภยั ผูว้่าจา้ง และหัวหนา้พนกังานรักษาความปลอดภยั และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลขององคก์ร ระเบียบการปฏิบติังานขององคก์ร สืบคน้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากอินเตอร์เน็ต 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ของกลุ่มตวัอย่างพนักงานในองค์กร และผูว้่าจา้ง เป็นการ

จาํแนกตาม อาย ุเพศ การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ สรุปเป็นค่าทางสถิติเชิงพรรณนา 

คิดเป็นความถ่ีหรือร้อยละในการแบ่งกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชก้บัการศึกษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภยัและความพึงพอใจในการปฏิบติัของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน

มุมมองของผูว้่าจา้ง และหวัหนา้พนกังานรักษาความปลอดภยั การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้ี

เป็นการวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกและระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบัมาก

ท่ีสุดถึงระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าเฉล่ีย แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั บริษทั เคดี.พลสั จาํกดั     

มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงเป็น

พนกังานรักษาความปลอดภยับริษทั เคดี.พลสั จาํกดั จาํนวน 59 คน แบ่งเป็นเพศชาย จาํนวน 51 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 8 คน ส่วนใหญ่เป็นสญัชาติไทย จาํนวน 41 คน รองลงมาคือ สญัชาติกมัพูชาและสญัชาติลาว อายเุฉล่ียส่วน

ใหญ่อยู่ท่ี 21 – 30 ปี จาํนวน 30 คน ระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ อยู่ท่ี 32 คน และสถานภาพ   

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 30 คน  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั กลุ่มตวัอย่าง

ประเมินปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยัดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั 

ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการลาออก ค่าเฉลีย่ 
ส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระดบัปัจจยัที่ส่งผล

กระทบต่อการลาออก 
อนัดบัที่ 

1. ปัจจยัเน่ืองจากองคก์ร 3.29 0.21 ปานกลาง 3 

2. ปัจจยัเน่ืองจากผลตอบแทน 3.03 0.14 ปานกลาง 4 

3. ปัจจยัเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชา 3.52 0.08 มาก 2 

4. ปัจจยัเน่ืองจากเพ่ือนร่วมงาน 3.62 0.11 มาก 1 

รวมทั้งส้ิน 3.37 0.16 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างประเมินปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังาน  

รักษาความปลอดภยัของ บริษทั เคดี.พลสั จาํกดั โดยภาพรวมทั้ง 4 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกอยู่ในระดบั      

ปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.37 เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกเป็นลาํดบัแรก   

คือ ปัจจยัเน่ืองจากเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.62 หมายถึงมีผลในการตดัสินใจลาออกมาก เน่ืองจากงานดา้น

การรักษาความปลอดภยัเป็นงานท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยักนัระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เช่น ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกนั

ในการดูแลสถานท่ีและทรัพยสิ์นของผูว้่าจา้ง รองลงมาคือ ปัจจยัเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชา มีคะแนนเฉล่ีย 3.52 มีผล

ในการตดัสินใจลาออกมาก ปัจจยัเน่ืองจากองคก์ร มีคะแนนเฉล่ีย 3.29 ตีความวา่มีผลในการตดัสินใจลาออก     ปาน

กลาง และปัจจยัเน่ืองจากผลตอบแทนเป็นลาํดบัสุดทา้ย มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 ตีความว่ามีผลในการตดัสินใจลาออก

ปานกลางเช่นเดียวกนั 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยับริษทั เคดี.พลสั จาํกดั มีผล

การวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าหัวหน้าพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั จาํนวน 20 คน และผูว้่าจา้งจาํนวน 7 คน มีสถานภาพ ดงัน้ีเป็นเพศชายทั้งหมด 27 คนและส่วนใหญ่มี   

อาย ุ31 – 40 ปี  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยัโดยภาพรวม

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยคุณสมบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีกลุ่มตวัอย่างพอใจมากท่ีสุด

คือ ความรับผิดชอบและความมีวินยัขณะปฏิบติังาน รองลงมาคือ ความสมํ่าเสมอของการออกตรวจพ้ืนท่ีควบคุม 

การแต่งกายและกิริยามารยาทขณะปฏิบติังาน การปฏิบติัตามคาํสัง่และใหค้วามร่วมมือกบัผูว้า่จา้ง ความตรงต่อเวลา

ในการเขา้ปฏิบติังาน และอนัดบัสุดทา้ยคือความกระตือรือร้นและความพร้อมขณะปฏิบติังาน 

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษทั เคดี.พลสั จาํกัด คือ         

จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยกับ

ผูบ้งัคบับญัชา จดัใหมี้การฝึกอบรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังานรักษาความปลอดภยั การแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน
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และมอบหมายงานใหต้รงตามความสามารถของพนกังานรักษาความปลอดภยั การปิดประกาศ หรือแจง้ใหท้ราบใน

ขั้นตอนอบรมก่อนเขา้ทาํงาน เร่ืองสวสัดิการและการจ่ายผลตอบแทนขององคก์ร มีการอธิบายใหพ้นกังานรักษา

ความปลอดภยัทราบถึงสิทธิประโยชนท่ี์จะไดรั้บโดยทัว่กนั 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัเน่ืองจากผูร่้วมงาน          

ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะในคร้ังน้ี คือ จดักิจกรรมเพ่ือให้เกิดสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และระหว่าง

พนักงานรักษาความปลอดภยักบัผูบ้ ังคบับญัชา เช่น การจดัเล้ียงปีใหม่ หรือจดักิจกรรมเน่ืองในวนัสําคัญทาง

ประเพณีต่างๆใหก้บัพนกังาน ถือเป็นสวสัดิการและประโยชนท่ี์ลูกจา้งไดรั้บจากทางบริษทั ตามขอ้กฎหมาย     หาก

นายจา้งไดเ้ขียนเป็นระเบียบไวใ้หเ้ป็นสวสัดิการพนกังาน การจดัเล้ียงปีใหม่เพ่ือเป็นการเล้ียงส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปี

ใหม่ ถือเป็นเงินไดท่ี้ไดจ้ากการใหต้ามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ไดรั้บยกเวน้ ไม่ถือเป็นเงินได ้พนกังาน

รักษาความปลอดภยัไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 42(10) เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการจากการให้

โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 

 อภิปรายผลการศึกษา ผูศึ้กษาขอสรุปประเดน็ท่ีนาํมาอภิปรายผล 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภยัโดยรวมจากทั้ง 4 ปัจจยัคือ 

ปัจจยัเน่ืองจากองคก์ร ปัจจยัเน่ืองจากผลตอบแทน ปัจจยัเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัเน่ืองจากเพ่ือนร่วมงาน 

ส่งผลกระทบต่อการลาออกในระดบัปานกลาง ผูศึ้กษามีความเห็นว่า องค์กรจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาปัจจยัในทั้ง        

4 ดา้น และหากไม่มีการพฒันา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกจะมีระดบัมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองคก์ร

โดยตรง หากประยกุตใ์ชท้ฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow แลว้ ผูศึ้กษาเห็นวา่ ความตอ้งการของพนกังาน

รักษาความปลอดภยัอยู่ในลาํดบัขั้นความตอ้งการดา้นสังคม เป็นความตอ้งการท่ีจะผูกพนัและไดรั้บการยอมรับว่า

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่น ต้องการมีเพ่ือนต้องการมีคนรัก และความพอใจในการสัมพันธ์กับคนอ่ืน 

ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้ ซ่ึงจากขอ้เสนอแนะของผูศึ้กษาท่ีเห็นว่า

องค์กรควรจดัให้มีกิจกรรมภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และพนกังานรักษาความ

ปลอดภยักบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความเห็นดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภยัในมุมมองของผูว้่าจ้าง และ

หัวหนา้พนกังานรักษาความปลอดภยั ในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นความตรงต่อเวลาในการเขา้ปฏิบติังานดา้น

ความกระตือรือร้นและความพร้อมขณะปฏิบติังาน ดา้นความสมํ่าเสมอของการออกตรวจพ้ืนท่ีควบคุมดา้นความ

รับผิดชอบและความมีวินยัขณะปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติัตามคาํสัง่และใหค้วามร่วมมือกบัผูว้า่จา้งดา้นการแต่งกาย

และกิริยามารยาทขณะปฏิบติังาน และดา้นภาพรวมพอใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ผูศึ้กษาเห็นว่า องคก์รควรท่ีจะพฒันาหรือรักษาระดบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความภยัให้

ดียิ่งข้ึน หากพิจารณาจากทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ปัจจยั

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2438 
 

 
กระตุน้และปัจจยัคํ้าจุน ปัจจยักระตุน้ คือ ความสาํเร็จของงาน ความกา้วหนา้ ความรับผิดชอบ และการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ ปัจจยัคํ้าจุน คือ นโยบายและการบริหารงาน ผลตอบแทน และความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หาก

องคก์รพฒันาในส่วนของปัจจยัท่ีกล่าวมาจากทฤษฏีขา้งตน้ ส่งผลใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัมีความพึงพอใจ

ในการทาํงานมากข้ึน และส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั และจากแนวคิดการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเนน้หลกัมุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร มุ่งเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณค่า 

และมุ่งเนน้การจดัองคก์รใหอ้ยูใ่นฐานะเป็นศูนยก์ลางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรทั้ง

สิน ซ่ึงหากองค์กรมีการปฏิบติัตามแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพของพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย   

ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือสอบถามปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั โดยมีการสอบถามพนกังานรักษาความปลอดภยัทั้งหมด

ของบริษทั เคดี.พลสั จาํกดั และพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีลาออก เพ่ือท่ีจะช่วยลดปัญหาพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัลาออกและแกไ้ขปัญหาในส่วนของปัจจยันั้นๆไดต้รงจุด 
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การจาํแนกความแตกต่างระหว่างพนักงานกลุ่มFront Office กบั พนักงานกลุ่ม 

Back Office โดยใช้ความพงึพอใจในการทํางาน กรณศึีกษา  

บริษทัพร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 

Discriminant Analysis between the front office staff and back office staff by 

using work satisfaction Case Study From Property Perfect  

Public Company Limited. 

จารุภา จันทร์อนันต์1 และ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 

Jarupa Jananan and Dr.Thitikan Satchabut 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานกลุ่ม Front Office กบั 

พนักงานกลุ่ม Back Office และค้นหาปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสามารถใช้ในการจาํแนกกลุ่ม

พนกังานกลุ่ม Front Office กบั พนกังานกลุ่ม Back Office จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้พนกังานทั้งสอง

กลุ่มมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัและสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มพนักงานสองกลุ่มได ้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  คือ เร่ืองการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน เร่ืองการ

พิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปดว้ยความยุติธรรม เร่ืองงานมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก จาํเจ เร่ืองความเหมาะสม

ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เร่ืองเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  

คาํสาํคัญ: การจาํแนกความแตกต่าง, ความพึงพอใจในการทาํงาน, บริษัทพร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จาํกัด(มหาชน) 

 

Abstract 

     This research has objective to study factor of work satisfaction of front office staff and back office staff. 

Moreover, seeking satisfaction factor of work is available in classify front office group and back office group From 

study found that factor has influenced to two groups have satisfaction in work are different and available in classify 

two sample groups as significant statistics at 0.05. That is promotion of training, finding more information to work, 

consideration on promotion as justice, variety job, non-trivial, appropriate quantity of appointment work, proper 

salary with duty.  

Keywords: Discriminant Analysis, work satisfaction, Property Perfect Public Company Limited. 
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1. บทนํา 

 

     สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยข์องไทยในปัจจุบนั อยู่ในสภาวะเงินเฟ้อท่ีมีการปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็ว

จากราคานํ้ามนัในตลาดโลกและสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆส่งผลใหค่้าครองชีพปรับตวัลดลง รวมทั้งอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีมีการปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.5 ต่อปี  ขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศยงัคงชะลอตวั แมจ้ะมีปัจจยัท่ี

สร้างความทา้ทายใหก้บัภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไม่ไดส่้งผลต่อความเช่ือมัน่ให้กบั

ผูป้ระกอบการลดน้อยลง ผูป้ระกอบการได้มองเห็นการเติบโตของธุรกิจเร่งเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง 

เช่นเดียวกบับริษทัพร็อพเพอร์ต้ี เฟอร์เฟค จาํกดั(มหาชน) ถูกจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ี 12 ใน 31 อนัดบับริษทัท่ีใหญ่

ท่ีสุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีจาํนวนพนกังานทั้งหมด 611 คน แมว้า่บริษทัมีผลประกอบการ 

ผลการดาํเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ทางดา้นการบริหารจดัการบุคคล บริษทัไดป้ระสบกบัปัญหาเร่ืองการ

ลาออกของพนกังานในองคก์ร ซ่ึงมีอตัราการลาออกอยา่งต่อเน่ือง จากการเปรียบเทียบในช่วงเวลา 4 ปี  2555-2558(

มค.-สค.)และเม่ือไดเ้ทียบสัดส่วนอตัราการลาออกของพนกังานกลุ่ม Front OfficeกบัBack Office พบว่า อตัราการ

ลาออกของพนักงานกลุ่ม Front Office มีอตัราการลาออกลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแตกต่างกบัสายงานกลุ่ม Back 

Office มีอตัราการลาออกสูงข้ึนอยา่ง  

     ดงันั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํให้ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาพนักงานทั้งสองกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานกลุ่ม Front Office กบั พนกังานกลุ่มBack Office และคน้หาดา้นความพึง

พอใจในการทาํงานท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มพนกังานกลุ่ม Front Officeกบัพนกังานกลุ่มBack Office โดย

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัน้ี คือช่วยในการรับรู้ปัญหาและการคน้หาสาเหตุของปัญหาดา้นความพึง

พอใจในการทาํงานของพนกังานเน่ืองจากปัจจยัต่างๆและสามารถนาํมากาํหนดประเด็นในการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน

ในเร่ืองการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน และเพ่ือเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละเสนอแนะต่อ

ผูบ้ริหาร ในการกาํหนดประเด็นในการตดัสินใจ เร่ืองการวางแผนพฒันาบุคคล และกาํหนดทางเลือกการแกไ้ข

ปัญหาในการทาํงานของพนกังานทั้งสองกลุ่มพร้อมทั้งวางแผนการดาํเนินการแกไ้ขต่อไป เพ่ือใหพ้นกังานทั้งสอง

กลุ่มมีความพอใจในการทาํงานท่ีดีข้ึน เต็มท่ีกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและพร้อมท่ีจะพฒันาตวัเองตลอดเวลาเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพใหก้บัตวัเองเพ่ือไปช่วยพฒันาองคก์รใหก้า้วสู่เป้าหมาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     Morse. ,1955:27 ไดใ้หนิ้ยามความพึงพอใจในการทาํงาน วา่ ทุกส่ิงท่ีสามารถทาํใหผู้ท้าํงานเกิดความเครียด

นอ้ยลง หรือสามารถบรรเทาความเครียดใหน้อ้ยลงได ้ถา้ผูท้าํงานมีความเครียดมาก กส่็งผลต่อความไม่พึงพอใจใน

การทาํงาน 

     กิติมา  ปรีดีดิลก ,2529 : 321 ไดใ้หนิ้ยามความพึงพอใจในการทาํงาน คือ การมีความรู้สึกดี รู้สึกชอบ รู้สึกพอใจ

ในงานท่ีทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีความเตม็ท่ี เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงค์

ตามเป้าหมายขององคก์าร  
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      ทฤษฎีการจูงใจ  เฮอร์ซเบิร์ก Herzberg’s Theory ,1959:110-111 ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจใน

การทาํงาน แบ่งเป็นสองปัจจยั คือ 1)ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการคือ ความสาํเร็จในการทาํงาน 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ 2)ปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั มี

องคป์ระกอบ 8 ประการ คือ นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน สภาพการปฏิบติังาน เงินเดือน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานภาพของอาชีพ ความ

มัน่คงปลอดภยัในการปฏิบติังาน     

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     พูลศรี จิรพงษเ์มตต ์,2550 ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

จงัหวดัลาํปาง พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจในการทาํงานและดา้นปัจจยัของพนกังานฝ่ายการผลิตโรงงาน

ไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน ความรับผิดชอบในงาน การไดรั้บ

การยอมรับ ความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน  สภาพการทาํงาน วิธีการปกครองและบงัคบับญัชา สถานภาพการทาํงาน 

นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร ความัน่คงในการทาํงาน ส่วนปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โอกาส

กา้วหนา้และผลตอบแทน 

     วรพจน์ ศรีวิริยานุภาพ ,2551 ศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นเครือบริษทั มูราคามิ. พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก พิจารณาเป็นขอ้ พบว่าพนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารงาน 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

ส่วนดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง และพนกังานท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา 

อายุการทาํงาน รายไดต่้อเดือนมีความแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารีย ์,2555 ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั(มหาชน) 

กรณีศึกษาพนักงานบริษทัการบินไทยฯสํานักงานใหญ่ พบว่า 1.พนักงานบริษทั การบินไทย จาํกัด(มหาชน) 

ปฏิบติังานสาํนกังานใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้

พบว่า ความกา้วหนา้ในงาน ความรับผิดชอบ พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนการไดรั้บการยก

ย่องนบัถือ การประสบความสําเร็จในหนา้ท่ีการงาน พนกังานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 2.พนกังานบริษทั 

การบินไทย จาํกดั(มหาชน) ปฏิบติังานสาํนกังานใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง เม่ือวิคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า การควบคุมการบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารของบริษทั ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล ความมัน่คงในงาน เงินเดือนและสวสัดิการ สถานภาพในการทาํงาน มีความพึงพอใจในระดบัปาน

กลาง และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากในเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการ 

     อาภารัตน์ สมแรง ,2556 ศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงานระหว่างพนกังานไทยใน

บริษทัไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองของงานท่ีไดรั้บการมอบหมายมีความน่าสนใจ,สวสัดิการบริการ

บริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม  อาคาร สถานท่ี เป็นสดัส่วนท่ีชดัเจน           
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3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ พนกังานบริษทัพร๊อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั(มหาชน) สายงานกลุ่ม Front Office กบั

กลุ่ม Back Office อายรุะหวา่ง 21-60ปีบริบูรณ์ สาเหตุท่ีผูว้จิยัเลือกกลุ่มน้ีเพราะช่วงอาย ุ21 ปี เป็นช่วงเร่ิมตน้วยัทาํงาน 

และอาย ุ60 เป็นช่วงวยัเกษียณ จาํนวนทั้งหมด 570 คน (โดยไม่รวมระดบัผูบ้ริหาร) 

     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ผูวิ้จัยได้กาํหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970) ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้ผลการวิจัย ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% และระดับความ

คลาดเคล่ือน ±5%  จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 234 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการรวบรวม

ขอ้มูล จึงลดขนาดเหลือเพียง 200 คน โดยแบ่งเป็นสายงานกลุ่ม Front Officeจาํนวน100คน และ กลุ่มBack Office

จาํนวน100 คน ทาํใหมี้ระดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น ±5.59 % แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเหลือ 200คน ไดผ้า่น

เง่ือนไขทางสถิติ Discriminant Analysis จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาได ้   

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัของไลเคิรท ์

(Likert Scale) เก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระหวา่งกลุ่ม Front Office กบักลุ่ม Back Office  

     การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้เ ลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)สุ่มตัวอย่างจากพนักงาน

บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั(มหาชน) 200 คน แบ่งเป็นสายงานกลุ่ม Front Office จาํนวน 100 คน และสาย

งานกลุ่ม Back Office จาํนวน 100 คน ดาํเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับแบบสอบถามกลบัคืน

หลงัจากทาํเสร็จทนัที  จากนนั้นนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบ ดูความเรียบร้อย ความถูกตอ้ง และนาํแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์ 200 ชุด มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ 1)สถิติพรรณนา(Descriptive Statistic) โดยวิเคราะห์ดา้น

ประชากรศาสตร์ และด้านความพึงพอใจในการทาํงาน ดูค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 2)สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) การหาค่าความแตกต่าง โดยใช้เคร่ืองมือสถิติ Discriminant 

Analysis , ANOVA ,Chi-Square Test   

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

     ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนที่ 1 เกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

     ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวนทั้งหมด 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเพศชายมี

จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  

     ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี มีจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาอายุ 21-30 ปี 

จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และอาย4ุ1 ปีข้ึนไป 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตามลาํดบั 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B5Kq2E7owRV1M0hJZjI3VWtLN2c/view
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     ด้านระดับการศึกษา  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน 144 คน คิด

เป็นร้อยละ 72 รองลงมาระดบัปริญญาโท จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19รองลงมาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 

     ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ท่ี 30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 

รองลงมารายได ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา 10,001-20,000  บาท จาํนวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และรายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 

     ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี จาํนวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 34 รองลงมา 6-10 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.5 และตํ่ากวา่ 1 ปี 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามลาํดบั 

     ด้านตาํแหน่งงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

รองลงมา ตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาตาํแหน่งผูจ้ดัการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

19 รองลงมา ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีอาวุโส จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และ ตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโส จาํนวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาํดบั 

     ส่วนที่2  เกีย่วกบัความพงึพอใจในการทํางานพนักงาน 2 กลุ่ม   ประกอบดว้ย 

      ด้านความสําเร็จในงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองการแกไ้ขปัญหา

ดว้ยตวัเองเม่ืองานเกิดขอ้ผิดพลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.130 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนักงานกลุ่ม Back Office มี

ความพึงพอใจ เร่ืองการปฏิบติังานไดส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.010  

     ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองการไดรั้บ

การยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.190 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม 

Back Office มีความพึงพอใจเร่ืองการไดรั้บการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

เท่ากบั 3.960  

     ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองความเหมาะสม

ของงานกบัความรู้ความสามารถท่ีมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.080 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Back Office มี

ความพึงพอใจ เร่ืองความเหมาะสมของงานกบัความรู้ความสามารถท่ีมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.710  

     ด้านความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองการได้รับความ

ไวว้างใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งถูกควบคุมอย่างใกลชิ้ด มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.020 ส่วนกลุ่ม
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ตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Back Office มีความพึงพอใจเร่ืองการไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่

ตอ้งถูกควบคุมอยา่งใกลชิ้ด มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.850  

     ด้านความก้าวหน้า พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการ

อบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.900 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งพนกังานกลุ่ม Back Office มี

ความพึงพอใจเร่ืองโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.340  

     ด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองการกาํกบั

ดูแลติดตามผลการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.790 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Back 

Office มีความพึงพอใจ เร่ืองการกาํกบัดูแลติดตามผลการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.470  

     ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองการตรวจ

ติดตามการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.960 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งพนกังานกลุ่ม Back Office 

มีความพึงพอใจเร่ืองการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ช้ีแจง จากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหา มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.780  

     ด้านความสัมพันธ์กบัผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังานกลุ่ม Front 

Office มีความพึงพอใจเร่ืองการไดรั้บความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทาํงานจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

เท่ากบั 4.170 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งพนกังานกลุ่ม Back Office มีความพึงพอใจเร่ืองการไดรั้บความร่วมมือ ช่วยเหลือใน

การทาํงานจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.030  

     ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองความเป็น

สัดส่วนของสถานท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.810 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Back Office มีความพึง

พอใจ เร่ืองความเป็นสดัส่วนของสถานท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.420  

     ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองสวสัดิการ

บริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.800 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Back Office มีความ

พึงพอใจเร่ืองสวสัดิการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.410  

     ด้านความมั่นคงในงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานกลุ่ม Front Office มีความพึงพอใจเร่ืองความมัน่คงของ

บริษทั มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.800 ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Back Office มีความพึงพอใจเร่ืองความมัน่คง

ของบริษทั มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.510  
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     ส่วนที่3 เกีย่วกบัความแตกต่างด้านความพงึพอใจในการทํางานของพนักงาน 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

     1.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบ ANOVA  พบว่า คาํถามท่ีมีค่า Significant โดยมี

นยัสาํคญัระดบั 0.05 ทั้งหมด 25 คาํถาม ท่ีสามารถใชจ้าํแนกกลุ่มตวัอย่างพนกังานกลุ่ม Front Office กบัพนกังาน

กลุ่ม Back Office โดยผูวิ้จยัไดเ้รียงลาํดบัจากค่าความสาํคญัทางสถิติ 5 ลาํดบั คือเร่ืองการส่งเสริมให้เขา้รับการ

อบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปดว้ยความยติุธรรม งานมีความหลากหลาย 

ไม่ซํ้ าซาก จาํเจ ความเหมาะสมปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  

     2.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Chi-Square พบว่า พนกังานทั้งสองกลุ่มมีความ

แตกต่างกนั ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้ดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน โดยมีค่า Significant 

อยา่งมีนยัสาํคญัระดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นตาํแหน่งงาน 

     3.การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ Discriminant Analysis วิเคราะห์หาค่า ดงัต่อไปน้ี 

      Wilk’s Lambda  มีค่าเท่ากบั .636 และค่า Significance มีค่าเท่ากบั.000 บ่งบอกถึงความสามารถในการจาํแนก

กลุ่มของสมการเสน้ตรงอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ค่า R2 (R-Squared)  มีค่าเท่ากบั 36% ซ่ึงทาํให้เห็นไดว้่า ค่าท่ีออกมานั้นมีความสามารถในการอธิบายความ

แตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

     ค่า Hit Ratio มีค่าเท่ากบั 78.5% บ่งบอกถึงสมการเส้นตรงน้ีมีความสามารถในการพยากรณ์จาํแนกกลุ่มตวัอย่าง

อยู่ในระดบัท่ีดี และมีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้เน่ืองจากค่าความถูกตอ้งมีค่ามากกว่าค่ามาตราฐานในการ

เปรียบเทียบ(CPro) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 63 % 

     ค่าDiscriminant Loading ตวัแปรท่ีมีค่า มากกว่า +.40 โดยเรียงลาํดบัจากค่ามากสุด คือ การส่งเสริมให้เขา้รับ

การอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน  รองลงมา การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม 

รองลงมา งานมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก จาํเจ รองลงมา ความเหมาะสมปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รองลงมา 

เงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ ทั้ง 5 ตวัแปรน้ี แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของคาํถามท่ีสามารถ

นาํไปใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม  

     ค่า Standardized discriminant Coefficient เรียงค่าจาก5ลาํดับแรก คือการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ช้ีแจง จาก

ผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหา รองลงมา การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง เป็นไปดว้ยความยุติธรรม รองลงมา การส่งเสริม
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ใหเ้ขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงานรองลงมา เงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ และ

ความมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขวิธีการทาํงานใหดี้ข้ึน 

     ผลสรุปท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่า Discriminant Loading, ค่าStandardized discriminant Coefficient และค่า Anova 

มาพิจารณาร่วมกนั พบวา่ 5 คาํถามสาํคญัท่ีใชใ้นการจาํแนก 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1.การส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม 

หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน 2.การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปดว้ยความยติุธรรม 3.งานมีความหลากหลาย ไม่

ซํ้ าซาก จาํเจ 4.ความเหมาะสมปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5.เงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

 

รูปที่1 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีความแตกต่างกนั 5 ดา้น ของพนกังานทั้ง 2 กลุ่ม  

5.  สรุปผลการศึกษา 

     1.ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-

40 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายไดอ้ยู่ท่ี 30,001 บาทข้ึนไป มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี และ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในระดบัตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี 

     2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทํางาน พบว่า พนกังานกลุ่มFront Office มีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง

การแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองเม่ืองานเกิดขอ้ผิดพลาด เร่ืองการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน 

เร่ืองความเหมาะสมของงานกบัความรู้ความสามารถท่ีมี เร่ืองการไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดย

ไม่ตอ้งถูกควบคุมอยา่งใกลชิ้ด เร่ืองการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน เร่ืองการกาํกบั

ดูแลติดตามผลการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ เร่ืองการตรวจติดตามการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา เร่ืองการ

ไดรั้บความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทาํงานจากเพ่ือนร่วมงาน เร่ืองความเป็นสัดส่วนของสถานท่ีทาํงาและเร่ือง

ความมัน่คงของบริษทั ส่วนพนกังานกลุ่ม Back Office มีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองการปฏิบติังานไดส้าํเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมาย เร่ืองการไดรั้บการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน เร่ืองความเหมาะสมของงานกบั
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ความรู้ความสามารถท่ีมี เร่ืองการไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งถูกควบคุมอย่างใกลชิ้ด 

เร่ืองโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การกาํกับดูแลติดตามผลการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ เร่ืองการให้

คาํปรึกษา แนะนาํ ช้ีแจง จากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหา เร่ืองการไดรั้บความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทาํงานจาก

เพ่ือนร่วมงาน เร่ืองความเป็นสัดส่วนของสถานท่ีทาํงาน เร่ืองสวสัดิการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม และเร่ือง

ความมัน่คงของบริษทั 

     3.ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการทํางานระหว่าง 2 กลุ่ม พบวา่ คาํถามท่ีมีความสาํคญัใน

การจาํแนกความแตกต่างระหว่างพนกังานกลุ่ม Front Office กบัพนกังานกลุ่ม Back Office มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก

คือ 1.เร่ืองการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน 2.การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปดว้ย

ความยติุธรรม 3.งานมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก จาํเจ 4.ความเหมาะสมปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5.เงินเดือน

ท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ และพบว่าพนกังานกลุ่ม Front Office กบัพนกังานกลุ่ม Back Office มีความ

แตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้และดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

    ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     จากผลการศึกษา พบวา่ พนกังานกลุ่ม Front Office กบัพนกังานกลุ่ม Back Office มีความพึงพอใจในการทาํงาน

ท่ีแตกต่าง โดยท่ีพนกังานกลุ่ม Front Office มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงกว่าพนกังานกลุ่ม Back Office ในเร่ืองการ

ส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน และเร่ืองการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปดว้ยความ

ยุติธรรม เร่ืองงานมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก จาํเจ ทางดา้นความรับผิดชอบ เร่ืองความเหมาะสมปริมาณงานท่ี

ได้รับมอบหมาย ทางด้านเงินเดือนและสวสิัการ เร่ืองเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยมี

ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางนาํผลการวิจยัไปใช ้เป็นดงัน้ี 

     1.เร่ืองของการส่งเสริมให้เขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน องค์กรควรให้การสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหพ้นกังานกลุ่ม Back Office ไดเ้ขา้รับการอบรม หาความรู้เพ่ิมเติมในการทาํงาน โดยทางองคก์รตอ้งมีการ

จัดให้พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละดา้นท่ีมากด้วยความรู้และมากดว้ย

ประสบการณ์ มาจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เพ่ิมเติม ถา้กรณีท่ีองคค์วามรู้ท่ีองคก์รไม่สามารถจดัหาบุคลากรภายในมาทาํ

การฝึกอบรมไดน้ั้นองคก์รควรสรรหาบุคลากรภายนอกมาเป็นวิทยากรจดัการฝึกอบรมรวมไปถึงการส่งบุคลากรไป

ฝึกอบรมสมันาขา้งนอก เพ่ือนาํกลบัมาพฒันาบุคลากรอ่ืนๆภายในองคก์ร  

     2.เร่ืองการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งเป็นไปดว้ยความยติุธรรม องคก์รควรมีการจดัทาํระบบ KPI ท่ีเป็นเคร่ืองมือใช้

วดัผลการทาํงานหรือประเมินผลในการทาํงานดา้นต่างๆ ร่วมกบัให้มีการจดัทาํ Job Description โดยสามารถนาํ

เอกสารน้ีมาเป็นหลกัฐาน เพ่ือนาํมาเป็นตวัช้ีวดัเสนอต่อผูบ้ริหารในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งใหเ้ป็นไปดว้ยความ

ยติุธรรม 
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     3.เร่ืองงานมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก จาํเจ ผูบ้ริหารควรมีนโยบายให้แต่ละแผนกมีการจดัทาํระบบการ

หมุนเวียนงาน (Job Rotation) รวมทั้งเร่ืองการบริหารจดัการคนใหเ้หมาะสมกบังาน โดยการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน

ไดโ้ยกยา้ยหมุนเวียนไปทาํงานในตาํแหน่งอ่ืน 

     4.เ ร่ืองความเหมาะสมปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย ผู ้บริหารควรมีนโยบายให้มีระบบการจัดทํา Job 

Description เพ่ือให้พนักงานช้ีแจงรายละเอียด อาํนาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบการทํางานของแต่ละคน โดย

มอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูดู้แลตรวจติดตาม Job Description ของพนกังานทุกคน เพ่ือใชใ้นการพิจารณาใน

การแบ่งงาน กระจายหนา้ท่ีการทาํงานใหเ้ท่าเทียมกนั 

     5.เร่ืองเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ องคก์รควรใชม้าตราฐานการใหเ้งินเดือนในอตัราค่าจา้งท่ี

บริษทัและบุคคลากรยอมรับได ้โดยมีการตกลงระหว่างสองฝ่ายให้ชดัเจน รวมถึงการมีนโยบายสร้างแรงจูงใจ

ให้กับพนักงานท่ีประพฤติดี ตั้ งใจทํางาน โดยการให้รางวัลพิเศษสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด หรือการมีเบ้ียขยนัเพ่ือเป็นขวญัและแรงบลัดาลใจใหก้บัพนกังานมีกาํลงัในการทาํงาน 

     ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1.การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัสาํหรับการ

วิเคราะห์ผลท่ีไดรั้บ ดงันั้นเพ่ือใหง้านวิจยัมีการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงกบั

ความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน การวิจยัคร้ังต่อไปควรใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามควบคู่กบัการสัมภาษณ์ 

โดยการกระจายการสอบถามโฟกสัครอบครุมจาํนวนคนแผนกต่างๆมากข้ึน 

     2.ควรมีการศึกษางานวิจยัซํ้ าในเร่ืองน้ี โดยมีการเวน้ระยะห่างประมาณ 1 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากเร่ืองความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีทศันคติและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลา

และสภาพแวดลอ้ม หรือเม่ือภายในองคก์รนั้นมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือผูบ้ญัคบับญัชาระยะหน่ึง 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนั การจดัการความรู้มีความสาํคญัมากต่อองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพราะระบบเศรษฐกิจไดมี้การ

เปล่ียนแปลงจากระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นใช้ข้อได้เปรียบทางทรัพยากรการผลิตในการขับเคล่ือน เป็นรูปแบบ

เศรษฐกิจ ท่ีองค์กรสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจากพ้ืนฐานความรู้ เพ่ือใหอ้งค์กรสามารถพฒันาไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืน งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจระดบัผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้และความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือพนกังานขา้ราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม

และการคา้ ส.ป.ป ลาว จาํนวน 218 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

คาํสาํคัญ : การจัดการความรู้, ภาวะผู้นาํ, วัฒนธรรมองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผลการดาํเนินงานการจัดการ ความรู้ 

Abstract 

Nowadays, Knowledge Management is vitally important for both public and private sector because the economy 

system has changed from resources based economy to knowledge-based economy in order to increase 

organizational competitiveness and to gain sustainability development. The objectives of this research are to survey 

the knowledge management performance outcomes and to examine its relationship with three key factors, namely 

leadership, organizational culture and information technology. The data was collected from 218 public servants 

within Ministry of industry and commerce, Laos PDR and analyzed with multiple regression analysis.  

Keywords: Knowledge Management, Leadership, Organizational Culture, Information Technology, Knowledge 

Management Performance Outcomes 
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1. บทนํา 

     การบริหารงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยใ์หเ้ป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีทาํใหอ้งคก์รเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะความรู้ 

ความสามารถในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) เพราะ

ปัจจุบนั การจดัการความรู้ (Knowledge Management) มีความสําคญัต่อองค์กรมาก ระบบเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนจาก

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีเน้นใชท้รัพยากรธรรมชาติในการขบัเคล่ือนมาอยู่ในรูปแบบของเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน 

ความรู้ (Knowledge-Based Economy) แทน (สมชาย นาํประเสริฐชยั, 2558) เพราะความรู้ไดก้ลายเป็นสินทรัพย์

หน่ึงท่ีมีค่าขององคก์ร ความรู้เป็นสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะโดดเด่นกว่าสินทรัพยอ่ื์น คือเป็นสินทรัพยท่ี์ยิ่งใชย้ิ่ง

เพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน ยิ่งใชม้ากเท่าไหร่กย็ิ่งมีค่ามากข้ึนเท่านั้น หรืออีกนยัหน่ึงยิ่งองคก์รมีความรู้มากเท่าไร กย็ิ่งสามารถ

เรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึนเท่านั้น (บุญดี  บุญญากิจ และคณะ, 2547) การดาํเนินงานการจดัการความรู้ภายใน

องคก์รนั้นสามารถช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ช่วยใหก้ารเรียนรู้ของบุคลากรดีข้ึนและระยะ เวลาการ

เรียนรู้ก็สั้นลง ช่วยการลดความผิดพลาด ช่วยลดปัญหาการสูญหายของความรู้ในการเปล่ียนแปลงขององค์กร และ

สามารถช่วยการพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร (วิจารณ์ พานิช, 2546; สมชาย นาํประเสริฐชยั, 2558) 

 

     กระทรวงอุตสาหกรรม และการคา้ ส.ป.ป. ลาว ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการคุม้ครอง ผลกัดนั ส่งเสริม และพฒันา 

ในขอบเขตอุตสาหกรรม และการคา้ภายในประเทศ (บญัญติัว่าดว้ยการแต่งตั้ง และเคล่ือนไหวของกระทรวง

อุตสาหกรรม และการคา้, 2011) ดว้ยเหตุน้ี องคก์รจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารจดั 

การความรู้ เน่ืองจากระบบการจดัการความรู้ภายในองคก์รยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควรและควรนาํเอาความรู้ของ

บุคลากรท่ีมีอยู่โดยมาประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินงานให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความเขม้แข็งให้กบัองค์กร 

นาํพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือขบัเคล่ือนให้การดาํเนินงานขององค์กรเกิดมีการพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

 

2. การตรวจเอกสาร 
 

I. แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความรู้ 

1) การจัดการความรู้ 

     การจดัการความรู้เป็นการนาํความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและผูป้ฏิบติังานให ้

ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยผ่านกระบวนการการสร้างความรู้ การสรรหาความรู้ การรวบรวม

ความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ และการใชค้วามรู้เป็นตน้ (นํ้าทิพย ์วิภาวิน, 2547; บุญดี บุญญากิจ 

และคณะ, 2547; ยทุธนา แซ่เตียว, 2547; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ 2548; ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ, 2549)   
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2) องค์ประกอบการจัดการความรู้ 

     นํ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547) สรุปเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการความรู้เกิดจากการผสมผสานการทาํงานของ

คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ดงัน้ี 

     2.1 คน (People) กลยุทธ์หลกัท่ีใชเ้พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของคนในองคก์รท่ีสร้างนวตักรรมและ

มีความคล่องตวัท่ีจะปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสภาวการณ์ การพฒันาคนในองคก์รจึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก  

     2.2 กระบวนการ (Process) กระบวนการของการจดัการความรู้ประกอบดว้ยแนวทาง และขั้นตอนของการจดัการ

ความรู้ไดแ้ก่ การจดัหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ (Knowledge Acquisition) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 

การใชแ้ละเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Utilization)  

     2.3 เทคโนโลยี (Technology) การจดัการความรู้มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือพฒันาโครง 

สร้างพ้ืนฐานความรู้ในองคก์รใหเ้ป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชนต่์อบุคคล  
 

3) กระบวนการจัดการความรู้ 

     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีนกัวิชาการไดร้ะบุไวใ้นการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั ดงัน้ี 

     - การจดัหาหรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เพ่ือนาํความรู้มาช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์กร (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547; พรธิดา 

วิเชียรปัญญา, 2547; นํ้าทิพย ์วิภาวิน, 2547; Desouza and Laquette, 1979) 

     - การแบ่งปันความรู้ เป็นกระบวนการท่ีนาํความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวม้าเผยแพร่ไปสู่บุคลากรท่ีเป็นเป้าหมายโดยผ่าน

ช่ องทา งกา รแลกเป ล่ียนความ รู้  ( บุญดี  บุญญา กิจ  และคณะ,  2547; นํ้ า ทิพย์ วิภา วิน,  2547; ทิพวรรณ                                   

หล่อสุวรรณรัตน,์ 2548; Gilbert J.B. Probst, Steffen Raub และ Kai Romhardft, 2000; Susanna and Joaquin, 2012)   

     - การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้ เป็นกระบวนการนาํความรู้ท่ีมีอยู่หรือถูกจดัเก็บไว ้เพ่ือนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547; นํ้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547; Desouza and Laquette, 1979; 

Davenport, De Long, and Beers, 1998; Gilbert J.B. Probst, Steffen Raub และ Kai Romhardft, 2000) 

 

II. ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ 

     จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิ้จยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้มีหลายปัจจยั ซ่ึงการ 

ศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสรุปปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้น

วฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 

ในการจดัการความรู้ 

วรรณกรรม 

- ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ  

 

Davenport, 2542; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547; 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ 2551; ปวีณา  แกว้ศรี, 2552; วรารี แกว้น่วม, 

2556; ชลิกา อิโมโตะ, 2558; Wong and Aspinwall, 2005; Chong, 2006 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 

ในการจดัการความรู้ 

วรรณกรรม 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร Davenport, 2542; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547; 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ 2551; ปวีณา  แกว้ศรี, 2552; วรารี แกว้น่วม, 

2556; ชลิกา อิโมโตะ, 2558; Wong and Aspinwall, 2005; Chong, 2006 

- ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 Davenport, 2542; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547;         

 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ 2551; ปวีณา  แกว้ศรี, 2552; วรารี แกว้น่วม, 2556;  

 ชลิกา อิโมโตะ, 2558; Wong and Aspinwall, 2005; Chong, 2006 

     ดงันั้นผูวิ้จยัไดส้รุป ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้งสามดา้นขา้งตน้ กบัการจดัการความรู้ ดงัน้ี  

 

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําและการจัดการความรู้  

     ภาวะผูน้าํ หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใหป้ฏิบติัท่ีผูน้าํหรือผูบ้ริหารตอ้งการมีความสามารถใน

การชกันาํ กระตุน้ จูงใจบุคคลอ่ืนและกาํกบักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร (รังสรรค ์ ประเสริฐ

ศรี 2544, สมยศ  นาวีการ 2546, ทองฟู  ศิริวงค ์2554) 

     ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดท่ีผูน้าํพึงกระทาํให้กบัองค์กรคือการสร้างคุณค่า และการสร้างความมุ่งมัน่ภายในองค์กร 

(วิจารณ์ พานิช, 2547) บทบาทของผูน้าํมีความสาํคญัในการดาํเนินการจดัการความรู้ขององค์กร ผูน้าํมีบทบาทใน

การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจดัการความรู้ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการใชค้วามรู้        

มีความมุ่งมัน่ในการจดัการความรู้ และมีการส่งเสริมการจดัการความรู้ (Wong and Aspinwall, 2005) นอกจากน้ี 

ผูน้าํยงัมีความสามารถในการกระตุน้ใหอ้งคก์รมีการจดัการความรู้ (Chong, 2006)  
 
2) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ 

     วฒันธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม บรรทดัฐาน ประเพณี กรอบแนวคิด ธรรมเนียมปฏิบติั และความเช่ือท่ีมี

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร และใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้นหรือ 

ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง (ผลิน ภู่จรูญ 2547, Schein 1985, วิรัช  สงวนวงศว์าน 2003) 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2454 
 

 
     Senge, (1990) กล่าววา่ หวัใจของการสร้างวฒันธรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้อยูท่ี่การสร้างวินยั 5 ประการดงัน้ี (1) 

Personal Mastery: มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายด้วยการสร้าง

วิสัยทศัน์ส่วนตน (2) Mental Model: มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง (3) Shared Vision: การสร้างและ

การสานวิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์องค์กรเป็นความมุ่งหวงัขององคก์รท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการให้เกิดรูปธรรมใน

อนาคต (4) Team Learning: การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม องค์กรมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีความสํานึกร่วมกนัว่าเรา

กาํลงัจะทาํอะไรและจะทาํอะไรต่อไป และ (5) System Thinking: มีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบทุกคนควรมี

ความสามารถในการเขา้ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของระบบ 

     วฒันธรรมองคก์รส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ ช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการแบ่งปันความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร (Ansari 

et al., 2012) สนบัสนุนใหบุ้คลากรแต่ละคนมีการสร้าง และแบ่งปันความรู้ โดยเครือข่ายท่ีสนบัสนุนอยา่งเป็นทาง 

การและไม่เป็นทางการบรรลุผลสาํเร็จ กระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร (Skyrme and Amidon, 1997) 

ส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหอ้งคก์รในการจดัการความรู้ไดคื้อวฒันธรรมของการแลกเปล่ียน และ การแบ่งปันความรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายในองคก์ร (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547) และมีการส่งเสริมใหพ้นกังานในองคก์รมีการทาํงานเป็น

ทีม (Wong and Aspinwall, 2005) 

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการความรู้  

     เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการจดัเกบ็การประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศ และจดั 

เกบ็อยา่งเป็นระบบเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนแ์ละสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนและองคก์รเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ 

ทางการแข่งขนั (ครรชิต  มาลยัวงศ ์2540, กิดานนัท ์ มลิทอง 2548, Quinn 1992 ) 

     เทคโนโลยีมีความจาํเป็นและมีประโยชนอ์ยา่งมากต่อการจดัการความรู้โดยเฉพาะการจดัการความรู้ท่ีเป็นความ 

รู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) (ปิยนนัท ์สวสัด์ิศถุถงฆาร 2551) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการจดัการ

ความรู้ เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ใหป้ระสบความสาํเร็จ (พรรณี สวนเพลง, 2552) 

ตวัอยา่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการจดัการความรู้ประกอบดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารสนบัสนุนการ    

ทาํงานร่วมกนั และเทคโนโลยีการจดัเกบ็ (สมชาย นาํประเสริฐชยั, 2558) หากองคก์รใดท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้ไป

ช่วยในการทาํงานยอ่มสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Ulrich, 1997) นอกจากน้ีเทคโน 

โลยีสารสนเทศท่ีนาํมาใชต้อ้งพิจารณาเร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเป็นมิตรกบัผูใ้ช ้(Chong, 2006) 

III. แนวคดิการวดัความสําเร็จของการจัดการความรู้  

1) ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

     การจดัการความรู้ช่วยป้องกนัการสูญหายของภูมิปัญญา ช่วยเก็บรักษาความรู้ใหค้วบคู่กบัองคก์ร และลดปัญหา

การสูญหายของความรู้ในการเปล่ียนแปลงของบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจ และวางแผนดาํเนินการ

ไดร้วดเร็ว เพ่ิมการยกระดบัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ช่วยส่งเสริม
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ให้มีการเรียนรู้และการพฒันาคน (วิจารณ์ พานิช, 2546; ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล, 2549; สมชาย นาํประเสริฐชยั, 

2558; Bacha 2000 อา้งใน นฤมล พฤษกศิลป์ และพชัรา หารเจริญกิจ, 2543)  

2) การวดัความสําเร็จของการจัดการความรู้ 

     Davenport and Prusak, (1998) เสนอวา่ การวดัความสาํเร็จของการจดัการความรู้ประกอบดว้ย (1) ทรัพยากรท่ีใช้

กบัโครงการเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนทั้งในส่วนของบุคลากรและงบประมาน (2) เน้ือหาและการใชค้วามรู้เพ่ิมมากข้ึน (3) 

โครงการมีแนวโนม้วา่จะอยู่ไดน้านแมบุ้คลากรนอ้ย (4) บุคลากรรู้สึกคุน้เคยกบัแนวคิดเร่ืองความรู้ และการจดัการ

ความรู้ (5) มีหลกัฐานทางการเงินท่ีไดท้าํจากกิจกรรมการจดัการความรู้เป็นผลตอบแทนของโครงการหรือผลตอบ 

แทนสาํหรับทั้งองคก์ร 

     ในงานวิจยัของ Wu and Wang, (2006) การวดัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ (KMS Success Model) ประกอบ 

ดว้ย คุณภาพของระบบ คุณภาพของความรู้หรือสารสนเทศ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ ความพึง

พอใจของผูใ้ชง้าน การใชร้ะบบ    

     ในขณะท่ีงานวิจัยของ Chong, Yew and Lin, (2006) กาํหนดให้การวดัผลการดาํเนินงานการจัดการความรู้

ประกอบดว้ย 38 รายการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น5 กลุ่มคือ (1) การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (2) การพฒันาดา้นบุคลากร 

(3) ความพึงพอใจของลูกคา้ (4) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และ (5) ความสาํเร็จขององคก์ร 

ส่วน Chong and Lin, (2008) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการนาํใช้การจดัการความรู้ และผลการดาํเนินงานการจดัการ

ความรู้ โดยผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ประกอบดว้ย 15 รายการ และ Ramachandran, Chong and  Lin, (2008) 

ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ถึงความสาํคญัของผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 19 รายการ 

     จากการทบทวนวรรณกรรมในประเดน็ต่างๆ ขา้งตน้ ผูวิ้จยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และสมมติฐานการ

วิจยั ดงัน้ี  

กรอบแนวคิดการวจิยั 

     

 

 

 

 

 

 

- ปัจจยัด้านภาวะผู้ นํา 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน                  

การจดัการความรู้ 

 
- ปัจจยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร  
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สมมตฐิานการวจิัย 

     สมมติฐาน 1 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

     สมมติฐาน 2 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

     สมมติฐาน 3 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

3. วธีิการวจิัย 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  เพ่ือสาํรวจ

ระดบัผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้และความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการ

ความรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานขา้ราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม และ การคา้ ส.ป.ป. ลาว รวม

พนกังานทั้งหมดมีจาํนวน 479 คน (กรมจดัตั้งและพนกังาน กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ เมษายน, 2015) 

กลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานขา้ราชการในของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ ส.ป.ป. ลาว 

จาํนวน 218 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

     ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน และ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

     ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ แปลมาจาก Wong and Aspinwall, (2005) และ 

Chong,(2006) จาํนวน 22 คาํถาม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 7 ขอ้ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร  8 ขอ้ ปัจจยั

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าว 

     ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของการจดัการความรู้ 12 ขอ้ (สมชาย นาํประเสริฐชยั, 2558; Chong, 

Yew and Lin, 2006; Chong and Lin, 2008; Ramachandran, Chong and Lin, 2008) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามให้

คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของการจดัการความรู้ 
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     ทั้งน้ี แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นคาํถามการวดัระดบัแบบประเมินค่า (Rating Scale) ใชม้าตรวดัแบบ 

Likert Scale โดยมีมาตรวดั 5 ระดบั ซ่ึงผูวิ้จยักาํหนดให้มีการทดลองเก็บขอ้มูล (Pre-test) และนาํแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha หากมากกวา่ 0.7 จึงจะนาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     - ทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลถึงอธิบดีกรมส่งเสริม และพฒันาสินคา้ กระทรวงอุตสาห-

กรรมและการคา้ ส.ป.ป.ลาว เพ่ือขออนุมติัลงเกบ็ขอ้มูลในกระทรวง 

     - นาํหนงัสืออนุมติัให้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากอธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาสินคา้ กระทรวงอุตสาหกรรมและ

การคา้ ส.ป.ป.ลาว ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพ่ือขอร่วมมือในการตอบแบบสอบ ถาม 

วธีิการวเิคระห์ข้อมูล 

     - การวิจยัในคร้ังน้ี นาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามท่ีแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 218 คน 

     - สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

     1)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ขอ้มูลจากส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ขอ้มูลส่วนท่ี 2 และ 3 

วิเคราะห์ดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     2) การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการ

ความรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน

ขา้ราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ จาํนวน 218 คน ผลการวิจยัท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการ

ดาํเนินงานการจดัการความรู้ในระดบัท่ีสูง ส่วนปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร และปัจจยัดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ 

แนวทางการศึกษาในช่วงต่อไป  

     1. การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ปัจจยั

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป อาจวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการใชส้ถิติวิจยัอ่ืน หรือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัโครงสร้างองค์กร การจดัการทรัพยากรมนุษน์   

การสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลั  
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     2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ ในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนั 

     3. สามารถศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้เพ่ิมเติมซํ้าในอนาคตได ้เน่ืองจากอาจมีการ

ปรับปรุงรูปแบบหรือกระบวนการในการจดัการความรู้ นอกจากน้ี การจดัการความรู้ ยงัไดรั้บความสนใจจาก 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากข้ึนอีกดว้ย 

     4. ควรศึกษาทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อการการรับรู้ถึงผลการดาํเนินงานการจดัการความรู้ เพ่ือนาํผลวิจยัมาปรับ 

ปรุงในการดาํเนินงานในอนาคต 

 

บรรณานุกรม  

 

กิดานนัท ์มลิทอง. 2548.  เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อรุณการพิมพ.์ 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้, ส.ป.ป. ลาว. (2011). บญัญติัวา่ดว้ยการแต่งตั้งและเคล่ือนไหวของกระทรวง 

     อุตสาหกรรมและการคา้ 

ครรชิต มาลยัวงศ.์ 2540. ทศันะไอที. กรุงเทพมหานคร: ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 

ชลิกา อิโมโตะ. (2558). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ กรณีศึกษา: บริษทัวิจยัและ  

     พฒันายานยนตแ์ห่งหน่ึง วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ทองฟู ศิริวงค.์ 2554. พฤติกรรมองคก์าร. พิมพค์ร้ังท่ี 2. สาํนกัพิมพ ์สาํนกัส่งเสริมและฝึกอบรม  

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพๆ. 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน.์ (2548). ทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: แชฟโฟร์พร้ินต้ิง 

นฤมล พฤกษศิลป์ และ พชัรา หาญเจริญกิจ. (2543). การจดัการความรู้ (Knowledge Management). รังสิต   

     สารสนเทศ 6,1 (มกราคม-มิถุนายน): 6071 

นํ้าทิพย ์วิภาวิน. (2547). การจดัการความรู้กบัคลงัความรู้. กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ. (2547). การจดัการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. กรุงเทพมหานคร: บริษทั จิรวฒัน ์   

เอก็เพรส จาํกดั 

บดินทร์ วิจารณ์. (2547). การจดัการความรู้สู่…ปัญญาปฏิบติั. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท 

ปวีณา แกว้ศรี. (2552). ปัยจยัท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดัการความรู้ขององคก์าร กรณีศึกษา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) การศึกษาคน้ควา้อิสระ บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

ปิยนนัท ์สวสัด์ิศถุถงฆาร. (2551). บทความ: นวตักรรม และการใช ้IT ในการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา         

     ทรัพยากรมนุษย ์

ผลิน ภู่จรูญ .2547. การจดัการธุรกิจร่วมสมยั บริษทั เอกพิมพไ์ท จาํกดั. 

พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสาํหรับการจดัการความรู้. กรุงเทพมหานคร:         

     ซีเอด็ยเุคชัน่ 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2459 
 

 
รังสรรค ์ประเสริฐศรี. 2544. ภาวะผูน้าํ. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. 

วรารี แกว้น่วม. (2556). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้: กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั  

     เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั  

     เกษตรศาสตร์ 

วิจารณ์ พานิช. (2546). การจดัการความรู้ในยคุสงัคมและเศรษฐกิจบนความรู้. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัส่งเสริม 

     การจดัการความรู้เพ่ือสงัคม 

ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจดัการความรู้. กรุงเทพมหานคร:                           

     ซีเอด็ยเูคชัน่ 

สมชาย นาํประเสริฐชยั. (2558). การจดัการความรู้. บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดัมหาชน 

สมยศ นาวีการ (2546) การบริหารและพฤติกรรมองคก์ร. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพๆ: โรงพิมพต์ะวนัออก. 

Chong, S.C. (2006). Implementation of knowledge management among Malaysian ICT companies:                       

     an empirical study of success factors and organizational performance, unpublished academic dissertation,   

     Multimedia University, Melaka 

Chong, S. C., Wong K. Y. and Lin B. (2006). Criteria for measuring KM performance outcomes in  

     organisations, Industrial Management & Data Systems, forthcoming 

Chong, S. C and Lin B. (2008). Exploring Knowledge Management (KM) issues and KM performance  

     outcomes: empirical evidence from Malaysian Multimedia Super Corridor companies 

Davenport and Prusak. (1998). Working Knowledge: New Organization Manage What They Know.  

     Boston: Harvard Business School Press 

Desouza, K.C. and S. Paquette. (1979). Knowledge Management An Introduction. Neal-Schuman  

     Publisher, Inc. New York: 99-103. 

Probst, G., S.Raub, and K. Romhardt. (2000). Managing Knowledge Building Blocks for Success.  

     John Wiley & Sons Ltd, England 

Quinn, J. B.  1992. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. 

Ramachandran, S.D., Chong S.C and Lin B. (2008). Perceived importance and effectiveness of KM  

     performance outcomes: perspective of institutions of higher learning 

Schein, E Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Base, 1985 

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization, Currency  

     Doubleday, New York, NY 

Skyrme, D., and Amidon, D. (1997). “The knowledge agenda”. Journal of Knowledge Management,          

     1 (1): 27-37. 

Susana P. and A. Joaquin. (2012). "Information technology competency, knowledge processes and firm  

     performance."Industrial Management & Data Systems, 112(4): 644-662. 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2460 
 

 
Turban, E., E. Mclean, and J. Wetherbe. (2006). information technology for management: transforming  

     business in the digital economy 

Ulrich, D. (1997). "Human resource champions: the next agenda for adding value and delivering  results".  

     President and Fellows of Harvard College 

Wiig, K. (1993). Knowledge management: where did it come from and where will it go? Expert System  

     with Applications. 13(1): 1-14. 

Wong and Aspinwall. (2005). An empirical study of the important factors for knowledge management  

     adoption in the SME sector. University of Birmingham, UK 

Wu, J.H. and Y.H. Wong. (2006). Measuring KM success: A respecification of the DeLone and  

     McLean’s model. Information & Management. 43: 728-739. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2461 
 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไร 

Corporate Social Responsibility and Earnings Attributes 

รุ่งโรจน์ ใจเสรี1 และ จินดา ขันทอง2 

Rungrote Jaiseree and Jinda  Khunthong 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั การเปรียบเทียบคุณภาพ

กาํไร และความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไร ไดแ้ก่ ความเสถียรภาพ 

การพยากรณ์ ความสมดุล และคุณภาพรายการคงคา้ง กลุ่มตวัอย่างใชบ้ริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ปี พ.ศ. 2555- 

2556 จาํนวน 536 บริษทั การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย t-test และสถิติถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัส่วนใหญ่

เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ การพฒันาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

และการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามลาํดบั และพบว่าคุณภาพกาํไรของบริษทัท่ีใหค้วามสาํคญักบั

ความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถพยากรณ์กาํไรและมีคุณภาพของรายการคงคา้งท่ีดีกว่าบริษทัท่ีไม่ใหค้วามสาํคญั 

และความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะกาํไรรายการคงคา้ง  

คาํสาํคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท, คุณลกัษณะกาํไร, คุณภาพกาํไร 
 

Abstract 

The research objectives were to study the corporate social responsibility disclosure, comparing the earnings quality, 

and the relationship between corporate social responsibility and earnings attributes including persistence, 

predictability, smoothness, and accrual quality. The sample consisted of 536 public companies in the Stock 

Exchange of Thailand in the year 2012 and 2013. Data analysis used t-test and multiple regression. The results of 

the study found that the most four aspects of disclosures were corporate governance, the development community 

and society, the environmental protection and make the corporate social responsibility report respectively. Earnings 

quality of CSRI recognition award had more ability to predict profit and high quality of accrual than non-CSRI 

recognition award. Finally, the study found that there was relationship between corporate social responsibility and 

accrual quality attributes.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Earnings Attributes, Earnings Quality 
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1. บทนํา 

     ความตอ้งการท่ีจะทาํธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ จึงเกิดการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย (Clarkson, 1995)  การส่งเสริมและผลกัดนัจากหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสังคม และจาก

ปัญหาหรือผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจท่ีสร้างความเดือนร้อนให้กบัสังคม รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการ

ดาํเนินธุรกิจในภาวการณ์แข่งขนัรุนแรง จึงเกิดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ไดคื้อ 

ศีลธรรมจริยธรรม ส่ิงน้ีจะก่อใหเ้กิดคุณงามความดีท่ีเป็นประโยชน์แก่ตวัเองและสังคม รู้จกัรับผดิชอบต่อสงัคมใน

ส่ิงท่ีเป็นผลเสียอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานทางธุรกิจ เพราะธุรกิจคือความรับผิดชอบ (Friedman, 1970) เดิมที

แนวคิดถูกจาํกดัอยู่ท่ีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น แต่แนวคิดในเวลาต่อๆมาทาํใหเ้กิดความเช่ือท่ีว่าองคก์ร

ธุรกิจไม่ไดเ้ป็นเพียงสถาบนัทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยงัเป็นสถาบนัทาง

สงัคมท่ีมีส่วนสาํคญัในการดูแลส่งเสริมและพฒันาสงัคมได ้(Yakovleva, 2005)  

     การท่ีองคก์รจะสามารถรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดน้ั้น องคก์รจาํเป็นตอ้งดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ

ความโปร่งใส (Transparency) หน่วยงานจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ เป็นการแสดงออกถึง

ความรับผิดชอบ มีความชดัเจน ความจริงใจ ตรงไปตรงมา และเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต 

(บุญอยู่ ขอพรประเสริญ, 2554) ดงันั้นการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้แก่สาธารณชนก็เป็นความรับผิดชอบอย่าง

หน่ึง ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยนั้นตอ้งมีประโยชนใ์นการสะทอ้นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนของบริษทั โดยเฉพาะงบการเงินซ่ึงมี

ความสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุน เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้น หรือรัฐบาลในการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ ถา้งบ

การเงินมีการตกแต่งตวัเลขและขาดความน่าเช่ือถือ ส่งผลใหผู้ใ้ชง้บนั้นเขา้ใจผลการดาํเนินงานท่ีผิดพลาดและอาจ

ส่งผลเสียตามมา (นิรนาม, 2555) จากผลการศึกษางานวิจยัในอดีตแสดงให้เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทัมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร ไดแ้ก่ Chih et al. (2008), Laksmana and Yang (2009), Choi and Pae (2011), 

Hong and Andersen (2011), Kim et al. (2011), Lassaad and Khamoussi (2012) และ Salewski and Zulch (2014)   

     จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่ี

กาํลงัมีบทบาทในการพฒันาประเทศและสร้างความยัง่ยืนใหก้บัสังคม รวมทั้งธุรกิจจะตอ้งดาํเนินงานเพ่ือความอยู่

รอด รวมไปถึงการเปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพสู่สาธารณชน จึงนาํไปสู่การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไร เน่ืองจากในประเทศไทยมีสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 

วฒันธรรม รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างไปจากต่างประเทศ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไร ในบริบทของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิจยัมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การ

เปรียบเทียบคุณภาพกาํไรของบริษทัท่ีไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award และไม่ไดรั้บรางวลั และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ ผูบ้ริหาร

สามารถใชใ้นการตดัสินใจ และเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน วางแผนพฒันาธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น

ความรับผิดชอบต่อสงัคม นกัลงทุนเลง็เห็นถึงขอ้ดี หนัมาส่งเสริมและสนบัสนุนในการพิจารณาลงทุนในบริษทัท่ีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยงานกาํกบัดูแลไดเ้ห็นถึงการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ทิศทางการเติบโต 

และสามารถนาํผลการวิจยัไปกาํหนดแผนในการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ธุรกิจ นอกจากน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินงานของกิจการจะไดท้ราบถึงคุณภาพกาํไรในมุมมองต่างๆ และผลการเปรียบเทียบคุณภาพกาํไรระหว่าง

บริษทัท่ีไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award และไม่ไดรั้บรางวลั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 

     ในการวิจยัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไร สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ด้วย

ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูมี้ส่วนไดเ้สียคือ กลุ่มและบุคคลผูซ่ึ้งอาจมีผลต่อหรือไดรั้บผลกระทบจากความสาํเร็จของ

ภารกิจขององค์กร (Freeman, 1984) เม่ือพิจารณาถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเสนอ

วิธีการใหม่ ในการจดัระเบียบความคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบขององคก์ร ท่ีเดิมมุ่งเนน้การอยูร่อดและการประสบ

ความสาํเร็จขององคก์ร บนหลกัการความสามารถขององคก์รในการสร้างความมัง่คัง่และสร้างความพึงพอใจไม่แค่

เพียงผูถื้อหุน้ไปสู่การพฒันาแนวคิดว่าตอ้งคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆร่วมดว้ย แต่ความตอ้งการกาํไรสูงสุดของผู ้

ถือหุน้จะไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากปราศจากความพึงพอใจ และการตอบสนองความตอ้งการบางอยา่งของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอ่ืนๆ (Clarkson, 1995) นอกจากน้ีความสมัพนัธ์ของทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders Theory) เป็นรากฐาน

ลึกลงไปท่ีสาํคญัต่อการสร้างแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการพฒันา

ไปสู่แนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ขององคก์ร (Carroll, 1979 ; Freeman, 1984) หรืออีกนยัหน่ึงแนวคิดน้ีเป็นเร่ือง

การจดัการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยพิจารณาถึงความตอ้งการ (Need) ความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) 

(อนนัตชยั ยูธประถม, 2550) ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นหัวใจสําคญัท่ีทาํให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และ

นาํพาองค์กรไปสู่การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย (ธวชั ภูษิตโภไคย, 2550) 

     ภายใตมุ้มมองของทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เม่ือรู้จกัรับผิดชอบ

ก็จะดาํเนินงานบนหลกัธรรมาภิบาลดว้ยความโปร่งใส ทาํใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ไดมี้การปรับแต่งหรือบิดเบือนไป

จากความเป็นจริง จึงนาํไปสู่การรายงานกาํไรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงงานวิจยัในอดีตไดศึ้กษาและแสดงให้เห็นว่าความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพกาํไรไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจากทฤษฎีผูมี้ส่วนได้

เสียจึงนาํมาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร 

2.2 แนวคิดปิระมิดความรับผดิชอบต่อสังคม 

     นอกจากน้ีแนวคิดปิระมิดความรับผิดชอบต่อสังคม ไดอ้ธิบายภายใตมุ้มมองท่ีว่ากิจการท่ีอยู่ในขั้นการกุศลคือ 

กิจการท่ีสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคม และเป็นท่ียอมรับจากสังคม โดยมีส่วนร่วมในการพฒันา

สังคมไปพร้อมกบัธุรกิจ แนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีก่อให้เกิดผลกาํไร และสร้าง

ความมัง่คัง่ใหก้บัธุรกิจ (Carroll, 1991) ซ่ึงแบ่งความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) ความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม 4) ความ

รับผิดชอบดา้นความใจบุญหรือการกศุล 
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2.3 แนวปฏิบัติเข็มทศิธุรกจิเพ่ือสังคม 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เห็น

ความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีศูนยพ์ฒันา

ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของตลาดหลกัทรัพย ์ในการทาํหนา้ท่ีส่งเสริมดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม ไดมี้การจดัทาํคู่มือเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคมข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบับริษทัในประเทศไทย แนวทางเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม สามารถแบ่งได ้8 หัวขอ้ 

(สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม, 2551) ไดแ้ก่ 1) การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและ

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) ความ

รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 5) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 6) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 7) การมีนวตักรรมและ

เผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ 8) การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

รายงานความยัง่ยืน  

2.4 แนวคิดคุณภาพกาํไรและตัวช้ีวดั 

     สาํหรับแนวคิดคุณภาพกาํไรและตวัช้ีวดัในการวิจยัคร้ังน้ี ออกแบบตามงานวิจยัของ Laksmana and Yang (2009) 

โดยเลือกวดัคุณภาพกาํไร 4 คุณลกัษณะ คุณภาพกาํไรคือ ความสามารถของตวัเลขกาํไรสุทธิทางบญัชีท่ีจะสะทอ้น

กาํไรภายใตส้มมติฐานท่ีควรจะเป็น (Schipper and Vincent, 2003) ดงันั้นคุณภาพกาํไรท่ีสูงกว่าย่อมให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัของผลการดาํเนินงานของบริษทัไดม้ากกวา่ ซ่ึงขอ้มูลนั้นเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Dechow 

et al., 2010) คุณภาพกาํไร 4 คุณลกัษณะประกอบไปดว้ย 

 1) Persistence เป็นวิธีคาํนวณหาคุณภาพกาํไรภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีว่ากาํไรของปีก่อนยอ้นหลงั 1 ปี ถือ

เป็นตวัแปรท่ีดีท่ีสุดในในการประมาณค่ากาํไรของปีปัจจุบนั ผูวิ้จยัออกแบบตามงานของ Francis et al. (2004) ใน

การวดัค่าคุณภาพกาํไร โดยมีวิธีการวดัค่าทาํไดโ้ดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิหรือค่าเบตา้ (β) ของบริษทัท่ีประมาณไดจ้าก

โมเดลน้ี หากค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวมีค่าเขา้ใกล ้1 ถือวา่กิจการมีคุณภาพกาํไรท่ีสูงมาก เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

Earni,t
TotalAssett−1

 = β0,i + β1,i 
Earni,t−1

TotalAssett−1
 + εi,t                                                  (1) 

     สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณคุณภาพกาํไร Persistence 

 2) Predictability เป็นวิธีคํานวณหาคุณภาพกําไรภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่า คุณภาพกําไรท่ีแสดงถึง

ความสามารถของกาํไรปีปัจจุบนัในการพยากรณ์กาํไรในอนาคต ผูวิ้จยัออกแบบตามงานของ Francis et al. (2004) 

โดยมีวิธีการวดัเช่นเดียวกบั Persistence แต่จะวดัท่ีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือน (ε) หากค่า Residuals 

มีค่าตํ่า แสดงวา่กิจการรายงานตวัเลขกาํไรท่ีมีคุณภาพสูง เพราะมีความผนัผวนของ Residuals ค่อนขา้งตํ่า 
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 3) Smoothness เป็นวิธีคาํนวณหาคุณภาพกาํไร ช่วยสะทอ้นการท่ีผูบ้ริหารกิจการเลือกใชวิ้ธีการตามเกณฑ์

คงคา้งเพ่ือทาํให้ตวัเลขกาํไรเป็นไปตามท่ีตอ้งการ ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบตามโมเดลของ Leuz et al. (2003) หากค่า 

Smooth มีค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่กิจการมีคุณภาพกาํไรท่ีตํ่า เพราะมีความผนัผวนในกาํไรสุทธิมากกว่าความผนัผวน

ในกระแสเงินสด เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

Smoothi,t = 
σ(CFOi,t/TotalAssetsi,t−1)
σ(Earni,t/TotalAssetsi,t−1)

                                                   (2) 

     สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณคุณภาพกาํไร Smoothness 

 4) Accrual quality เป็นวิธีคาํนวณหาคุณภาพกาํไรท่ีอาศยัขอ้มูลทางบญัชี โมเดลน้ีมุ่งเนน้ท่ีรายการเกณฑ์

คงคา้ง เน่ืองจากรายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีผูป้รับแต่งตวัเลขสามารถกระทาํไดง่้าย ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบตาม

โมเดลของ Dechow and Dichev (2002) ในการวัดคุณภาพกําไรให้ดู ท่ีค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานของค่าความ

คลาดเคล่ือนหรือ Residuals หรือเรียกกนัว่ารายการคงคา้งท่ีเกินปกติ หากค่า Residuals ท่ีไดมี้ค่าตํ่า แสดงว่ากิจการ

รายงานตวัเลขกาํไรท่ีมีคุณภาพสูง เพราะมีความผนัผวนของ Accruals ท่ีเกินปกติค่อนขา้งตํ่า เขียนเป็นสมการได้

ดงัน้ี 

∆WCi,t
TotalAssett−1

 = β0+ β1 
CFOi,t−1

TotalAssett−1
 + β2 

CFOi,t
TotalAssett−1

 + β3 
CFOi,t+1

TotalAssett−1
 + εi,t                     (3) 

     สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณคุณภาพกาํไร Accrual Quality 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Chih, Shen and Kang (2008) ไดท้าํการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างความ

รับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพกาํไร โดยให้กลุ่มประชากรท่ีมี CSR ดีเด่นแทนดว้ย 0 และนอกเหนือจากนั้นให้

แทนดว้ย 1 ผลการศึกษาพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพกาํไร 

Earnings smoothing ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Laksmana and Yang (2009) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัท่ีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นกบัคุณภาพกาํไรของบริษทั โดยออกแบบงานวิจยัเพ่ือวดัตวัแปร 4 คุณลกัษณะ

พ้ืนฐานกาํไรทางบญัชีซ่ึงไดแ้ก่ การเสถียรภาพ การพยากรณ์ ความสมดุล และคุณภาพของเกณฑค์งคา้ง จากกลุ่ม

ตวัอย่าง 652 บริษทั โดยเลือกมา 100 บริษทัท่ีดีท่ีสุดจากนิตยาสารจริยธรรมทางธุรกิจปี 2001 – 2002 ผลการวิจยั

พบวา่บริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดีมีความเสถียรภาพ การพยากรณ์ ความสมดุลท่ีดีกว่าบริษทัท่ีไม่มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม สรุปไดว้า่บริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดียอ่มสะทอ้นคุณภาพของกาํไรท่ีดีกวา่บริษทัท่ี

ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Choi and Pae (2011) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความ

รับผิดชอบของบริษทัและคุณภาพการกาํไร Accrual quality โดยการจดัลาํดบัใหค้ะแนนกบับริษทัท่ีมีหลกัจริยธรรม 

ผลการศึกษาพบว่าบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อหลกัยึดมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร

ไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kim, Park and Wier (2011),  Hong and Andersen (2011), และ 
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Salewski and Zulch (2014) ท่ีพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพกาํไรในทิศทาง

เดียวกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ Lassaad and Khamoussi (2012) และ บุษบงกช บุญกศุล (2555) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมกบัคุณภาพกาํไร และพบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ

พบวา่ผลการศึกษาของ Prior, Surroca and Trib (2008) ความรับผิดชอบต่อสงัคมไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร  

3. วธีิการศึกษา 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแบ่งได ้2 กลุ่ม

ดงัน้ีคือ กลุ่มท่ี 1 เป็นบริษทัท่ีไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award จาํนวน 31 บริษทั ในปี พ.ศ. 2555 และจาํนวน 

40 บริษทั ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มท่ี 2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีไม่ไดรั้บรางวลั 

CSRI Recognition Award จาํนวน 505 บริษทั ในปี พ.ศ. 2555 และจาํนวน 496 บริษทั ในปี พ.ศ. 2556 ดงันั้นกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 536 บริษทั หากรวม 2 ปีจะมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1,072 บริษทั รวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากฐานขอ้มูล Thomson Reuters รายงานประจาํปี รายงานความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

     สาํหรับวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคง์านวิจยั มีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่ามธัยฐาน, ค่าสูงสุด, 

ค่าตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์การเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ตามแนวทางเขม็ทิศ

ธุรกิจเพ่ือสังคม 8 ดา้น โดยบรรยายสรุปเป็นภาพรวมทั้งตลาดหลกัทรัพย ์และแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม 

โดยนาํเสนอผลการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในแต่ละดา้นเป็นหน่วยร้อยละ 3) การวิเคราะห์

เปรียบเทียบคุณภาพกาํไรของบริษทัท่ีไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award และบริษทัท่ีไม่ไดรั้บรางวลั แสดง

ด้วยคุณภาพกําไร 4 คุณลักษณะ ได้แก่ Persistence, Predictability, Smoothness และ Accrual quality โดยการ

คาํนวณหาค่าเฉล่ีย และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test 4) การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความ

รับผิดชอบต่อสังคมและคุณลักษณะกําไร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) 

ประกอบดว้ยการทดสอบขอ้มูลตามเง่ือนไขการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติ

ถดถอยเชิงพหุวิธี enter และทดสอบสมมติฐาน  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     เม่ือพิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรตามพบว่า ความเสถียรภาพในการทาํกาํไรของกลุ่มตวัอย่างมีคุณภาพ

กาํไรเฉล่ียท่ี 1.16 ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพกาํไรท่ีสูงและมีการกระจายตวัค่อนขา้งมาก ความสามารถในการพยากรณ์กาํไร

มีคุณภาพกาํไรเฉล่ียท่ี 0.07 ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพกาํไรสูงและมีการกระจายตวัค่อนขา้งตํ่า ความสมดุลของกาํไรมี

คุณภาพกาํไรเฉล่ียท่ี 5.62 ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพกาํไรไม่สูงมากนกั และมีการกระจายตวัมาก คุณภาพรายการคงคา้งมี

คุณภาพกาํไรเฉล่ียท่ี 0.19 ถือว่ามีคุณภาพกาํไรสูงและมีการกระจายตัวค่อนข้างตํ่า แสดงว่าบริษัทในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ส่วนใหญ่มีความเสถียรภาพในการทาํกาํไร ความสามารถในการพยากรณ์กาํไร และคุณภาพรายการคง
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คา้งในระดบัท่ีสูง แต่มีความสมดุลของกาํไรในระดบัตํ่า นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระพบวา่ การเปิดเผย

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีค่าเฉล่ียท่ี 0.47 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลางและมีการกระจายตวัมาก แสดงว่า

ในช่วง 2 ปีบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ส่วนใหญ่มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัปาน

กลาง 

     การเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตามแนวทางเข็มทิศธุรกิจเพ่ือ

สงัคม 8 ดา้น พบวา่ใน ปี พ.ศ. 2555 บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ มีการเปิดเผยโดยเรียงตามลาํดบัในสามอนัดบัแรก

ดงัน้ี ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีคิดเป็น 100% การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมคิดเป็น 39.74% ดา้นการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มคิดเป็น 28.73% และในปี พ.ศ. 2556 พบว่าดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีคิดเป็น 100% การร่วมพฒันา

ชุมชนหรือสังคมคิดเป็น 70.90% ดา้นการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมคิดเป็น 69.22% จากผลการวิจยั

พบวา่การพฒันาดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

     ผลการเปรียบเทียบคุณภาพกาํไรของบริษทัท่ีไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award และไม่ไดรั้บรางวลั และ

ทดสอบความแตกต่างดว้ย t-test โดยภาพรวมสําหรับปี พ.ศ. 2555 พบว่าบริษทัท่ีไดรั้บรางวลั CSRI Recognition 

Award สามารถพยากรณ์กาํไรและคุณภาพของรายการคงคา้งท่ีดีกว่าบริษทัท่ีไม่ไดรั้บรางวลั CSRI Recognition 

Award อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในปี พ.ศ. 2556 พบว่าบริษทัท่ีได้รับรางวลั CSRI Recognition Award มี

คุณภาพของรายการคงคา้งท่ีดีกวา่บริษทัท่ีไม่ไดรั้บรางวลั CSRI Recognition Award อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

     ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและคุณลกัษณะกาํไรพบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายการคงคา้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Kim Park and Wier (2011) 

และ Salewski and Zulch (2014) โดยเช่ือว่าบริษทัท่ีให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการเปิดเผย

อย่างโปร่งใส ไม่มีการตกแต่งกาํไรหรืออาจมีแต่นอ้ย สาํหรับความเสถียรภาพในการทาํกาํไร ความสามารถในการ

พยากรณ์กาํไร และความสมดุลของกาํไร ผูวิ้จยัคาดว่าผลการทดสอบท่ีแตกต่างจากงานวิจยัในอดีตน่าจะมาจาก

เหตุผลสามประการ ประการแรก การกาํหนดตวัช้ีวดัของความรับผิดชอบต่อสังคมในงานวิจยัแตกต่างกนั เน่ืองจาก

แนวทางในการกาํหนดความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มและความ

ตอ้งการของสงัคมนั้น ๆ ในประเทศไทย แนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมเนน้เน้ือหาเชิงคุณภาพในระดบันโยบาย 

เช่น วิสยัทศัน ์และนโยบายของบริษทัต่อการดาํเนินงาน ไม่ไดเ้นน้เน้ือหาทางการเงิน จึงทาํใหไ้ม่พบความสัมพนัธ์

ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกบัคุณภาพกาํไร ประการท่ีสอง เน่ืองดว้ยขนาดตวัอย่างของกลุ่มท่ีไดรั้บรางวลั 

CSRI Recognition Award มีจาํนวนนอ้ยเกินไป ทาํใหไ้ม่มีอาํนาจเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพกาํไร ประการ

ท่ีสาม ในประเทศไทยเกิดปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้รายการทางการเงินในปี 2555 อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากการซ่อมแซมส่วนท่ีไดรั้บความเสียหาย และหลายบริษทัมีผลกระทบต่อรายได ้ทาํใหต้วัช้ีวดั

เสถียรภาพในการทาํกาํไรความสามารถในการพยากรณ์กาํไร ความสมดุลของกาํไร และคุณภาพของรายการคงคา้ง

ลดลง สามารถแสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัและคุณภาพกาํไร 

Variable  1 2 3 4 5 6 7 8 

AWARD  
−0.354
(0.324) 

0.008
(0.558) 

−0.306
(0.795) 

−0.068
(0.061) ∗ 

−0.428
(0.255) 

0.012
(0.420) 

−0.306
(0.795) 

−0.067
(0.080) ∗ 

CSR_INDEX - - - - 
0.179

(0.509) 
−0.009
(0.408) 

0.225
(0.764) 

−0.003
(0.906) 

SIZE  
0.311

(0.049) ∗∗ 
−0.020

(0.001) ∗∗∗ 
0.100

(0.840) 
−0.015
(0.343) 

0.285
(0.080) ∗ 

−0.019
(0.003) ∗∗∗ 

0.063
(0.902) 

−0.015
(0.373) 

CFO_VAR  
−0.709
(0.549) 

0.234
(0.000) ∗∗∗ 

35.432
(0.000) ∗∗∗ 

0.897
(0.000) ∗∗∗ 

−0.732
(0.836) 

0.235
(0.000) ∗∗∗ 

35.399
(0.000) ∗∗∗ 

0.897
(0.000) ∗∗∗ 

PLOSS  
−0.264
(0.297) 

0.066
(0.000) ∗∗∗ 

−2.973
(0.000) ∗∗∗ 

0.060
(0.020) ∗∗ 

−0.248
(0.328) 

0.065
(0.000) ∗∗∗ 

−2.950
(0.000) ∗∗∗ 

0.060
(0.021) ∗∗ 

R&D  
−0.125
(0.477) 

0.003
(0.676) 

0.434
(0.431) 

0.021
(0.243) 

−0.135
(0.446) 

0.003
(0.630) 

0.421
(0.447) 

0.021
(0.241) 

SALE_VAR  
0.073

(0.678) 
0.055

(0.000) ∗∗∗ 
−0.741
(0.178) 

0.050
(0.005) ∗∗∗ 

0.069
(0.696) 

0.056
(0.000) ∗∗∗ 

−0.746
(0.175) 

0.050
(0.005) ∗∗∗ 

AUDIT  
−0.027
(0.884) 

−0.004
(0.619) 

−0.213
(0.713) 

0.002
(0.899) 

0.024
(0.896) 

−0.003
(0.633) 

−0.217
(0.708) 

0.002
(0.897) 

LEV  
−0.005
(0.864) 

0.002
(0.212) 

0.470
(0.000) ∗∗∗ 

0.003
(0.321) 

−0.005
(0.882) 

0.002
(0.222) 

0.471
(0.000) ∗∗∗ 

0.003
(0.324) 

RES  
−0.616
(0.128) 

0.000
(0.991) 

−0.487
(0.700) 

0.056
(0.169) 

−0.608
(0.133) 

−0.001
(0.972) 

−0.475
(0.707) 

0.056
(0.170) 

TECH  
−0.331
(0.383) 

0.029
(0.049) ∗∗ 

−0.455
(0.702) 

−0.079
(0.042) ∗∗ 

−0.335
(0.378) 

0.029
(0.047) ∗∗ 

−0.461
(0.698) 

−0.078
(0.042) ∗∗ 

CONS  
−0.774

(0.040) ∗  
0.002

(0.912) 
−0.219
(0.853) 

−0.107
(0.005) ∗∗∗ 

−0.778
(0.039) ∗∗ 

0.002
(0.901) 

−0.225
(0.849) 

−0.107
(0.005) ∗∗∗ 

AGRO  
−0.147
(0.681) 

0.011
(0.415) 

−2.109
(0.059) ∗ 

−0.074
(0.041) ∗∗ 

−0.151
(0.672) 

0.012
(0.407) 

−2.115
(0.059) ∗ 

−0.074
(0.041) ∗∗ 

FINAN  
−0.297
(0.403) 

−0.031
(0.024) ∗∗ 

2.838
(0.011) ∗∗ 

0.056
(0.117) 

−0.295
(0.406) 

−0.031
(0.024) ∗∗ 

2.840
(0.011) ∗∗ 

0.056
(0.117) 

INDUST  
−0.216
(0.466) 

0.016
(0.164) 

−0.800
(0.388) 

−0.094
(0.002) ∗∗∗ 

−0.214
(0.470) 

0.016
(0.167) 

−0.797
(0.390) 

−0.094
(0.002) ∗∗∗ 

PROP  
−0.469
(0.112) 

−0.002
(0.876) 

0.399
(0.665) 

−0.035
(0.237) 

−0.465
(0.115) 

−0.002
(0.864) 

0.404
(0.661) 

−0.035
(0.236) 

MAI  
−0.096
(0.759) 

−0.022
(0.076) ∗ 

−1.405
(0.152) 

−0.043
(0.176) 

−0.098
(0.755) 

−0.022
(0.077) ∗ 

−1.408
(0.152) 

−0.043
(0.176) 

Adjusted R-

squared  0.000 0.158 0.132 0.098 -0.001 0.158 0.131 0.097 
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1) PERSIST+AWARD   2) PREDICT+AWARD   3) SMOOTH+AWARD   4) ACCRUAL+AWARD 

5) PERSIST+AWARD+CSR_INDEX   6) PREDICT+AWARD+CSR_INDEX  

7) SMOOTH+AWARD+CSR_INDEX   8) ACCRUAL+AWARD+CSR_INDEX  

หมายเหตุ :  ***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     สรุปผลการศึกษาไดว้า่ บริษทัท่ีใหค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม มกัมีการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีมากกว่าบริษทัท่ีไม่ไดค้วามสาํคญั ทั้งน้ีบริษทัท่ีใหค้วามสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณภาพกาํไร

ท่ีดีกวา่ และมีการตกแต่งตวัเลขกาํไรจากรายการคงคา้งท่ีนอ้ยกวา่บริษทัท่ีไม่ใหค้วามสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการทดสอบความสัมพนัธ์ในบริบทของบริษทัในประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวพบว่า ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของรายการคงคา้ง และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ได ้นอกนั้นยงัไม่พบความสมัพนัธ์ของความเสถียรภาพ การพยากรณ์ และความสมดุล  

     ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) จากการศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลของกิจการพบว่า บริษทัทั้งหมดในกลุ่ม

ตวัอย่างมีการเปิดเผยและให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นสัญญาณท่ีดีต่อนกัลงทุนและผูมี้ส่วนได้

เสีย หลายกิจการยงัไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและชุมชนดว้ย 2) แมว้า่งานวิจยัจะไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทักับคุณภาพกาํไร แต่กลุ่มของตวัแปรควบคุมมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร เช่น อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ค่าเบ่ียงเบนของกระแสเงินสด และผลกาํไร

ขาดทุนยอ้นหลงัสามปี นกัลงทุนจึงสามารถใชต้วัแปรทางการเงินเหล่าน้ีในการพยากรณ์คุณภาพกาํไรของกิจการ

ได ้3) จากผลการศึกษาในกลุ่มของตวัแปรความรับผิดชอบต่อสังคม และตวัแปรทางการเงิน จะพบว่าหลกัฐานเชิง

ประจักษ์ท่ีได้สนับสนุนทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling (1976) ในการอธิบายการ

พยากรณ์กาํไรของกิจการมากกวา่ทฤษฏีผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

     นอกจากน้ีผูวิ้จยัขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 1) การทดสอบความรับผิดชอบทางสังคม ส่ิงสําคญั

ประการหน่ึงคือการกาํหนดตวัช้ีวดัความรับผิดชอบต่อสังคม หากงานวิจยัในอนาคตตอ้งการศึกษาตวัแปรเชิง

คุณภาพท่ีจะช่วยในการพยากรณ์คุณภาพกาํไรไดน้ั้น อาจตอ้งเลือกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการทางการเงิน เช่น 

นโยบายและการจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีหนา้ท่ีในการประเมินและให้

คาํปรึกษาเก่ียวกบัการรายงานทางการเงินดว้ย หรือนโยบายในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 2) หากงานวิจยัใน

อนาคตสามารถขยายระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และหลีกเล่ียงช่วงเวลา

ท่ีมีความผนัผวนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อาจทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากงานวิจยัน้ีได ้3) การ

ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอ่ืน เช่น และประยุกตใ์ชโ้มเดลคุณภาพกาํไรท่ีแตกต่างจากงานวิจยัน้ี เช่น 

Modified Jones Model, Jones Model 
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การศึกษาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและความไว้วางใจที่มีอทิธิพลต่อความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม: ธุรกจิค้าปลกีเคร่ืองประดับ 

The Study of Entrepreneur Skills and Trust Influencing on Competitive Advantage 

in Small and Medium Enterprises: Jewelry Retail 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัของทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและความไวว้างใจรวมถึงความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และทดสอบปัจจยัของทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ

และปัจจยัของความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการในธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองประดบั จาํนวน 100 ราย ใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล ทั้งน้ีงานวิจยัน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่า

ร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวดัระดบัของทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและความไวว้างใจและความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสถิติเชิงอนุมาน คือ 

ความถดถอยเชิงซอ้นเพ่ือทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของงานวิจยัน้ี 

คาํสาํคัญ: ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ, ความไว้วางใจ, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

 

Abstract 

This research aimed to study the level of entrepreneur skills, trust, and competitive advantage in small and medium 

enterprises. In addition, it will analyze factors of entrepreneur skills and trust influencing on the competitive 

advantage in small and medium enterprises. For sample in this research, there are 100 retail-jewelry entrepreneurs 

in Bangkok. The questionnaires are conducted to collect the data. This research employs descriptive statistics 

including mean, percentage, and standard deviation to measure the level of entrepreneur skills, trust, and 

competitive advantage in small and medium enterprises of targeted industry. Furthermore, the inferential statistics 

which applies multiple regression used to test the hypotheses regarding conceptual framework of research. 

Keywords: Entrepreneur skills, Trust, Competitive advantage, Small and Medium Enterprises 
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1. บทนํา 
 

     ปัจจุบนักระแสการเปล่ียนแปลงภายใตโ้ลกาภิวฒัน์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และมีความซบัซ้อนมากข้ึน

ก่อใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากระบบการคา้และการลงทุนอย่างเสรี (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) การ

ดําเนินธุรกิจในทุกประเภทไม่สามารถหลีกเล่ียงการแข่งขันได้ (Chuang, 2004) หากองค์การใดเข้าใจการ

เปล่ียนแปลงของยุคสมยัและมีกลยุทธ์เพ่ือปรับองคก์ารให้เขา้กบัยุคสมยัไดก่้อนองคก์ารอ่ืนก็สามารถสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้ 

     สาํหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบักาํลงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งตลาดในประเทศ 

ตลาดอาเซียน และตลาดโลก (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2558) ส่งผลดีต่อการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจในระดบัประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมดงักล่าวมีจาํนวนผูป้ระกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรม

ต่อเ น่ืองท่ี เ ก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) แต่

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัยงัตอ้งเผชิญกบัเผชิญขอ้ทา้ทายจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว การเกิดข้ึนของคู่แข่งใหม่ ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่อยา่งจาํกดั และราคาวตัถุดิบในตลาดโลกท่ีมี

ความผนัผวน ทาํให้แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัควรสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556)  

     จากการศึกษาของ Jasra et al (2011) พบว่าทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

ความสาํเร็จของธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการตอ้งมีมุมมองใหม่ ๆ มองเห็นโอกาส และเห็นศกัยภาพของโอกาสในการส

ร้างรายไดห้รือกาํไร เห็นในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น ไม่ลอกเลียนผูอ่ื้น กลา้คิดต่าง กลา้เส่ียงท่ีจะทาํตามความคิดนั้น 

(Wagner, 2008) เพ่ือให้องค์การเกิดความสามารถทางการแข่งขนัในระยะยาว นอกจากน้ีความไวว้างใจภายใน

องคก์ารยงัเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการประกอบธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั เน่ืองจากสินคา้มีมูลค่าสูง การดาํเนิน

ธุรกิจจึงตอ้งอาศยัความเช่ือใจกนัระหว่างนายจา้งและพนกังาน Shaw (1997) กล่าวว่า องคก์ารท่ีมีความไวว้างใจ

ภายในองคก์ารสูงจะทาํใหอ้งคก์ารมีความสามารถทางการแข่งขนั โดยความไวว้างใจนาํไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพการ

ทาํงาน ลดการเปล่ียนแปลง และส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม แต่ในทาง

กลบักนัถา้ภายในองคก์ารมีความไวว้างใจกนัตํ่าทาํใหค้วามเครียดในการทาํงานเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหผ้ลิตภาพและความ

มุ่งมัน่ขององคก์ารจะลดลง (Rodrigues and Veloso, 2013)  

     ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงศึกษา ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั เพ่ือนาํผลท่ีได้จาก

การศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการให้เกิดประโยชน์กับองค์การในอนาคต โดยมี

วตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัของทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและความไวว้างใจรวมถึงความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ทดสอบปัจจยัของทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและปัจจยัของ

ความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมมติฐาน

ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 2) ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการมีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ 3) ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

     ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการรวมถึงการสร้างแรงจูงใจแก่ผูอ่ื้น การ

ส่ือสาร การควบคุม การวางแผน (Stumpf et al., 1991) โดยสามารถพฒันาไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีมาแต่กาํเนิด (Osemeke, 

2012) เพ่ือพฒันาและดาํเนินตามแผนธุรกิจโดยใชโ้อกาสดงักล่าวให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ (Department for 

Business Innovation and Skills, 2015) จากการศึกษาโดยใช้แบบจําลองพฤติกรรมในการสังเกตุของ Stumpf, 

Dunbar and Mullen (1991) พบวา่ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการสามารถสรุปไดว้า่ ความสามารถหลกัในการบริหาร

จดัการจะเก่ียวกบั การสร้างแรงจูงใจ ทกัษะอิทธิพล การแบ่งปันและรวบรวมขอ้มูล การมอบหมายงาน ทกัษะการ

ส่ือสาร การควบคุม การจดัองค์การ และการวางแผน ในขณะท่ี Hisrich and Peters (1998) อา้งใน  Henry et al. 

(2005) ช้ีให้เห็นว่าองค์ประกอบทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการท่ีจาํเป็นสามารถแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 

ทกัษะดา้นเทคนิค 2) ทกัษะการจดัการธุรกิจ 3) ทกัษะส่วนบุคคล  

     Giunipero, Denslow, and Eltantawy (2005) กล่าวเ ก่ียวกับชุ ดของทักษะการเ ป็นผู ้ประกอบกา รไ ว้ว่ า มี

องคป์ระกอบทั้งหมด 16 ทกัษะ ดงัน้ี  การส่ือสารระหวา่งบุคคล ความสามารถในการตดัสินใจ ความสามารถในการ

ทาํงานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง การจดัการการเปล่ียนแปลง การมุ่งเนน้ลูกคา้ การมีอิทธิพลและการโนม้นา้ว การ

คิดเชิงกลยุทธ์ การแกปั้ญหา แนวทางแกปั้ญหาความขดัแยง้ ภาวะผูน้าํ ความคิดสร้างสรรค์ การจดัการเวลาของ

องค์การ ความอยากรู้อยากเห็น การรับมือกับความเส่ียง และศิลปะการขาย ต่อมา Smith, Schallenkamp, and 

Eichholz (2007) อธิบายว่าทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการพฒันานวตักรรมสินคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดท่ีเปล่ียนไปประกอบดว้ย ทกัษะแนวความคิดและแผนธุรกิจ ทกัษะการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มหรือการ

รับรู้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและการรับรู้โอกาสทางการตลาด และทกัษะดา้นคณะกรรมการท่ีปรึกษา

และเครือข่าย ซ่ึง Liñán (2008) ไดช้ี้ให้เห็นว่าทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการสามารถช่วยบริษทัในระยะเร่ิมตน้ได ้

โดยมุ่งเน้น การรับรู้ของโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการแกปั้ญหา ภาวะผูน้าํและทกัษะการส่ือสาร การ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ทกัษะเครือข่ายและการติดต่ออยา่งมืออาชีพ Ong, Ismail and Goh (2010) ไดเ้สนอ

องค์ประกอบทักษะการเป็นผูป้ระกอบการไว ้4 ด้าน คือ 1) ความเช่ืออาํนาจภายในตนเอง  2) ความต้องการ

ความสาํเร็จ 3) ความไวต่อโอกาส 4) ความสามารถในการเขา้สงัคม  

     Jasra et al. (2011) ไดศึ้กษาปัจจยัความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าทกัษะภาวะผูน้าํ 

ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการจดัการ และความร่วมมือแบบมืออาชีพ เป็นทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Nieuwenhuizen and Rossouw (2011) กล่าวว่าทกัษะการเป็น

ผูป้ระกอบการประกอบดว้ย 1) การทาํงานเชิงรุก คือการมีความคิดริเร่ิม กลา้แสดงออก มีความเช่ือมัน่ 2) การมุ่ง

ความสําเร็จ เพ่ือให้บรรลุความตอ้งการสูงสุดตามเป้าหมาย 3) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการจะรู้จกั

วิธีการสร้างแรงกระตุน้กบัพนกังานเพ่ือให้เกิดประโชยน์กบัองค์การสูงสุด รวมไปถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัซพัพลายเออร์และลูกคา้ 4) ความเช่ืออาํนาจภายในตนเอง 5) ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  
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    นอกจากน้ี Osemeke (2012) ยงัอธิบายวา่ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการแบ่งได ้3 ทกัษะ คือ 1) ทกัษะดา้นความคิด 

เก่ียวข้องกับความสามารถในการมองภาพรวมธุรกิจของผู ้ประกอบการ 2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ คือ 

ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การทาํงานเป็นทีม 3) ทกัษะดา้นเทคนิค  คือความรู้และความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น รวมถึง Deaconu et al. (2014) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการเป็น 12 ดา้น คือ การ

ตดัสินใจ การคิดเชิงกลยทุธ์และวิสยัทศัน ์การจดัการโครงสร้างและการสังเคราะห์ขอ้มูล การคิดวิเคราะห์ ความคิด

สร้างสรรค ์การระบุโอกาสของธุรกิจ การให้มุมมองท่ีชดัเจนกบัผูอ่ื้น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการประสานงาน 

ความสามารถในการจูงใจผูอ่ื้น ความสามารถในการระบุและประเมินความเส่ียง และ ทกัษะการเจรจาต่อรอง  

 

2.2 ความไว้วางใจ 
 

     ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ หรือความมัน่ใจในความสามารถของเพ่ือนร่วมงานและผูบ้ริหาร (Cook 

and Wall, 1980) สามารถยอมรับความเส่ียงในการกระทาํของอีกฝ่าย (Mayer, Davis, and Schoorman, 1995) รวมถึง

เป็นความเช่ือของแต่ละบุคคล หรือระหว่างกลุ่มบุคคล ทาํให้เกิดความศรัทธาในการทาํงาน (Cummings and 

Bromiley, 1996) ความไวว้างใจมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความไวว้างใจทั้งบุคคลภายในองค์กร เช่นพนกังาน 

และบุคคลภายนอกเช่น ลูกคา้ ซัพพลายเออร์ (Shaw, 1997) แต่สําหรับความไวว้างใจภายในองค์การพบว่ามี 3 

รูปแบบคือ ความไวว้างใจระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ความไวว้างใจระหว่างผูจ้ดัการและพนกังาน และความไวว้างใจ

ระหวา่งพนกังานและผูจ้ดัการ (Krot and Lewicka, 2012)  

     สําหรับองค์ประกอบของความไวว้างใจจากแนวความคิดของ Mayer et al. ประกอบดว้ย 1) ความสามารถ 2) 

ความเมตตากรุณา 3) ความซ่ือสัตย์ (Mayer et al., 1995; Tan and Lim,2009; Krot and Lewicka, 2012; Rodrigues 

and Veloso, 2013) แต่ Mishra (1996) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของความไวใ้จในองคก์ารเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 

1) มิติความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Mayer et al. ท่ีความสามารถเป็นพ้ืนฐานของวามไวว้างใจ บุคคลจะไวว้างใจ

ดว้ยความเช่ือว่าบุคคลนั้นมีความสมารถในการทาํงานดีและมีการตดัสินใจไดถู้กดอ้งหมาะสม 2) มิติความเปิดเผย 

หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกเช่ือมัน่และไวว้างใจวา่เป็นบุคคลท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ และปฏิบติัต่อกนัอย่าง

จริงใจ 3) มิติความห่วงใย เป็นการใหค้วามห่วงใยใส่ใจต่อความผาสุกของผูอ่ื้นเทียบเท่ากบัของตนเอง 4) มิติความ

เช่ือถือได ้คือความคาดหวงัใหบุ้คคลมีความสมํ่าเสมอ ในการพูดและการกระทาํ ในขณะท่ี Shaw (1997) ไดอ้ธิบาย

ถึงขอบเขตท่ีทาํให้เกิดความไวว้างใจ โดยตวับ่งช้ีความไวว้างใจ 3 ประการ คือ 1) การทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย 

บุคคลท่ีมีความเต็มใจปฏิบัติหน้าท่ี 2) ความซ่ือสัตย์และจริงใจ คือการรักษาคําพูดของตนเอง ปฏิบัติอย่าง

ตรงไปตรงมา 3) ความเอาใจใส่ โดยความไวว้างใจจะเกิดกบับุคคลท่ีมีความสนใจ ใส่ใจในเร่ืองราวต่างๆ นอกจากน้ี 

Schwepker and Good (2012) ไดศึ้กษาความไวใ้จภายในองค์การ สามารถสรุปไดว้่าองค์ประกอบความไวว้างใจ 

ประกอบไปดว้ย ความเช่ือมัน่ ความคาดตั้งใจ ความซ่ือสตัย ์และความยติุธรรม 
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2.3 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

     ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการดาํเนินงานในองคก์าร และการ

ใชท้รัพยากรในองคก์ารใหเ้กิดคุณค่า (Barney, 1991) ซ่ึงเป็นหวัใจของผลการดาํเนินงานของบริษทัในตลาดท่ีมีการ

แข่งขนั  (Porter, 1980) ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเป็นส่ิงจาํเป็นต่อความสาํเร็จ และการอยู่รอดในระยะยาวของ

องค์กร (สมยศ  นาวีการ, 2548) ซ่ึง Porter (1997) ไดเ้สนอแนวคิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัว่าประกอบดว้ย 

การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน การสร้างความแตกต่าง และการจาํกดัขอบเขตหรือมุ่งเฉพาะส่วน ซ่ึงกลยุทธ์เหล่าน้ีช่วยให้

ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงกวา่คู่แข่งภายในอุตสาหกรรม แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่ธุรกิจจะสามารถทาํกาํไรไดใ้น

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีกาํไร ต่อมา Kaleka ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั พบว่าองคก์ารจะ

มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเม่ือมีการสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้มากกว่าคู่แข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกนั โดยมุ่งเนน้

ศึกษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 3 ดา้น คือ 1) ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน 2) ความไดเ้ปรียบดา้นผลิตภณัฑ ์คือ

การใชน้วตักรรมเพ่ือพฒันาปรับปรุงใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดความแตกต่าง 3) ความไดเ้ปรียบดา้นการบริการ คือการสร้าง

ความแตกต่างใหลู้กคา้ผ่านการบริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Kaleka, 2002; Ismail, 2013; สุนทรารักษ ์  สุทธิจนัทร์ 

และ เมธา  สุธีรโรจน,์ 2557) 

 

2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

     พนิดา  สัตโยภาส, บุญชนิต  วิงวอน และ บุญฑวรรณ  วิงวอน (2555) ศึกษาเร่ืองศกัยภาพผูป้ระกอบการและ

นวตักรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต

ภาคเหนือตอนบน พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ ดา้นศกัยภาพผูป้ระกอบการมีระดบัมากท่ีสุด ดา้น

นวตักรรมองค์การระดบัปานกลาง และดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระดบัมาก ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพบว่าศกัยภาพผูป้ระกอบการและนวตักรรมองค์การมีอิทธิพลทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถทางการแข่งขนั รองลงมาศกัยภาพผูป้ระกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความสามารถทางการแข่งขนั ลาํดบัสุดทา้ยนวตักรรมองคก์ารมีอิทธิพลทั้งทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขนั

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

     สุนทรารักษ ์สุทธิจนัทร์ และ เมธา สุธีรโรจน์ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริหารเห็นว่าปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบของอุตสาหกรรมส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย 3 ลาํดบั คือ ดา้นความสามารถของบุคลากร ดา้นความสามารถในการจดัการ และดา้นความสามารถทาง

การตลาด 2) ผูบ้ริหารเห็นว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอุตสาหกรรมส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบั โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั  ดงัน้ีคือ มีสินคา้ท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ

สาํหรับตลาดต่างประเทศ รองลงมามีบริการหลงัการขายท่ีดี และสามารถออกแบบสินคา้เพ่ือการส่งออกไดโ้ดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจากคู่แข่งขนั 3) ผูบ้ริหารเห็นว่าปัจจยัท่ีมีอาํนาจพยากรณ์ความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นความสามารถของบุคลากร ดา้นความสามารถทางการตลาด 
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และดา้นความเขม้ขน้ของการวิจยัและพฒันา ส่วนปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ดา้นความสามารถใน

การจดัการ โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 62.0   

     Ong et al. (2010) ศึกษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs): บทบาท

ของผูป้ระกอบการและความโชคดี โดยพบวา่ ความตอ้งการความสาํเร็จ การรับรู้โอกาสเพ่ือแสวงหาประโยชน ์และ

การปรับตวัทางสงัคม มีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการสร้างความแตกต่าง ในขณะท่ีปัจจยัดา้นความ

ตอ้งการความสาํเร็จ การรับรู้โอกาสเพ่ือแสวงหาประโยชน์ และการรับรู้ทางสังคม มีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัดา้นตน้ทุนตํ่า ส่วนความโชคดีมีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการสร้างความแตกต่างและดา้น

ตน้ทุนตํ่า 

     Krot and Lewicka (2012) ทาํการศึกษาความสาํคญัของความไวว้างใจในความสัมพนัธ์ผูจ้ดัการ –พนกังาน เพ่ือ

ตรวจสอบมิติของความไวว้างใจ (ความสามารถ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตย)์ กบัประเภทของความ

ไวว้างใจ (ความไวว้างในแนวนอนและแนวตั้งระหว่างผูจ้ดัการกบัพนกังาน) ผลการศึกษาพบว่า ผูจ้ดัการมีความ

ไวว้างใจในพนกังานดา้นความซ่ือสตัยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเมตตากรุณา และความสามารถ ตามลาํดบั  

     Ismail (2013) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ขององคก์ารและความไวว้างใจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 

ต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการส่งออก โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา

พบวา่ ความไวว้างใจของบริษทัคู่คา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการส่งออก และ

การเรียนรู้ขององคก์ารดา้นความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความไวว้างใจ  

 

     สาํหรับการศึกษาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัรูปท่ี 1  
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รูปท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรท่ีศึกษา คือผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองประดบั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 1,176 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2558) และกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคาํนวณจากสูตร Taro 

Yamane ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน (e) เท่ากบั .10 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 92 ราย แต่เพ่ือความสมบูรณ์ของตวัอย่าง

ผูวิ้จยัจึงเลือกเก็บขอ้มูลจาํนวน 100 ราย จากนั้นใชก้ารสุ่มตวัอย่างตามสะดวก เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา 

โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงพฒันามาจากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สําหรับ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการและลกัษณะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความไวว้างใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อพนกังานในองคก์าร และส่วนท่ี 

4 แบบสอบถามความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามท่ีใช้

มาตรวดัแบบสเกลทศันคติ (Likert Scale) จาํนวน 7 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย เฉยๆ ไม่

ค่อยเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จากนั้นผูวิ้จยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Pre-Test) กบักลุ่ม

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

1. ทกัษะดา้นความคิด  

2. ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  

3. ทกัษะดา้นเทคนิค  

4. ทกัษะดา้นการจดัการธุรกิจ 

5. ทกัษะส่วนบุคคล 

 

ความไว้วางใจ 

1. ความสามารถ 

2. ความเมตตากรุณา 

3. ความซ่ือสตัย ์

4. ความเปิดเผย 

5. ความห่วงใย 

6. ความเช่ือถือได ้

7. การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

8. ความเอาใจใส่ หรือความตั้งใจ 

9. ความยติุธรรม 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1. ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน  

2. ความไดเ้ปรียบดา้นผลิตภณัฑ ์ 

3. ความไดเ้ปรียบดา้นการบริการ 
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ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํขอ้มูลมาทดสอบหาความเช่ือมัน่รวม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงหลงัจากนั้นจึงจะนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างเพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) เพ่ือทดสอบสมมติฐานตามกรอบ

แนวคิดของงานวิจยัน้ี 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

     ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ ทาํใหท้ราบถึงระดบัทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ และความ

ไวว้างใจ ของผูป้ระกอบการ รวมถึงระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ อีกทั้งปัจจยัทกัษะการเป็น

ผูป้ระกอบการ ปัจจยัความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ และปัจจยัทกัษะการเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในพนักงาน ซ่ึงจะสามารถนําประยุกต์ใช้ในการพฒันาศักยภาพ 

ความสามารถของผูป้ระกอบการในการบริหารธุรกิจใหมี้ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือกวา่คู่แข่งขนั  รวมถึง

เป็นแนวทางสําหรับภาครัฐในการส่งเสริม และสนบัสนุนความสามารถของผูป้ระกอบการ วางแผนเปรับปรุง

นโยบายให้สอดคลอ้งกบัความสามารถของธุรกิจ และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้อญัมณีและ

เคร่ืองประดบัในระดบัโลก 
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ปัจจยัที่มีผลต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวสิากจิของวสิาหกจิชุมชน 

Factors Affecting Being a Member of the Cluster of Small and Micro 

Community Enterprise 

                                                                      ประภา โชติช่วง1 และ พิทวสั เอ้ือสังคมเศรษฐ์2 

   Prapa Chotechuong and Pittawat Ueasangkomsate 

 

บทคดัย่อ 

เครือข่ายวิสาหกิจเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัวิสาหกิจชุมชนซ่ึงมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเครือข่าย

วิสาหกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยเสนอเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีจะศึกษาในกลุ่มตวัอย่างกรรมการวิสาหกิจ

ชุมชนจาํนวน 125 คน ของ 21 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียภ์าคตะวนัตก ท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วม

เครือข่ายวิสาหกิจของกลุ่มตวัอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเครือข่าย

วิสาหกิจโดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

คําสําคัญ : เครือข่ายวิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชน 

Abstract 

Cluster is a strategy to strengthen Small and Micro Community Enterprises (SMCE) that contributes to the 

development of economy and society in Thailand. This conceptual paper aims to study factors affecting being a 

member of the cluster of SMCE. The sample of this study is 125 management members from 21 organic agriculture 

community enterprises in the western region which are members of the Bank for Agricultural and Agricultural 

Cooperatives. Self-administered questionnaire will be used as a research tool to collect data. The data will be 

analyzed using descriptive statistics to explain characteristic of SMCE and importance level of factors that affect 

being a member of a cluster of SMCE, and inferential statistics to test factors affecting being a member of a cluster 

of SMCE by conducting logistic regression analysis.  

Keywords: Cluster, Small and Micro Community Enterprise  

 
*นิสิตปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900  email: prapa1927@hotmail.com 

**อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 email: pittawat.uea@gmail.com 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2484 
 

 

1. บทนํา 

     ภาคการเกษตรมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทั้งในมิติของการเป็นแหล่ง

ราย ไดใ้หแ้ก่ครัวเรือนของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพในภาคการเกษตรทั้งส้ิน 5.9 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 

25.2 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) และในอีกมิติคือการเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ี

ทาํใหป้ระเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองและมีความมัน่คงทางอาหาร นอกจากน้ี ภาคการเกษตรยงัเป็นฐานการผลิต

ท่ีสนบั สนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการอ่ืน ๆ ของ

ประเทศในขณะท่ีภาคเกษตรมีความสําคญั แต่บทบาทรวมทั้งความเขม้แข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโนม้ลดลง

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเห็นไดจ้ากมูลค่าสินคา้เกษตรอาหารทั้งพืช ปศุสัตว ์และประมงลดลงจากร้อยละ 9.0 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีพ.ศ. 2549  เป็นร้อยละ 8.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศปีพ.ศ. 2553 

ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรก็ยงัคงค่อนข้างตํ่า เม่ือเกษตรกรรายย่อยยงัคงอาศยัสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติเป็นหลกัในการประกอบอาชีพ ส่งผลใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ นํ้าท่วม พ้ืนท่ีทาํกิน

ขาดความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงการขาดแคลนแหล่งนํ้าในการทาํเกษตร ทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ในบางพ้ืนท่ีไม่

สูงเท่าท่ีควร เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ตอ้งพ่ึงพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืช

มาก ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนเกษตร กรไทยจึงมีภาระหน้ีสินและประสบปัญหาความยากจนจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล

คนยากจนในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2550  มีทั้งส้ิน 5.4 ลา้นคน เป็นเกษตรกร ถึงร้อยละ 56.9 นอกจากน้ี ภาระ

หน้ีสินต่อครัวเรือนของเกษตรกรก็เพ่ิมข้ึนจาก 52,897 บาทต่อครัวเรือนในปีพ.ศ. 2548 เป็น 54,409 บาทต่อ

ครัวเรือนในปีพ.ศ. 2552 นอกจากน้ีเกษตรยงัมีปัญหาสุขภาพจากการใชส้ารเคมีท่ีไม่ถูกวิธีมากข้ึน เห็นไดจ้ากขอ้มูล

ความเส่ียงและความไม่ปลอดภยัจากสารเคมีเกษตรกรมีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.0 ในปีพ.ศ. 2540 เป็นร้อยละ 38.5 ใน

ปีพ.ศ. 2550 ในขณะท่ีเกษตรกรไม่สามารถกาํหนดราคาผลผลิต และราคาผลผลิตก็มีความผนัผวนข้ึนกบัความ

ตอ้งการของตลาด ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อความเขม้แข็งของภาคเกษตรของไทยทั้ งส้ิน

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง ชาติ, 2558) 

     จากสถานการณ์ภาคการเกษตรดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นปัจจยัเส่ียงท่ีภาคเกษตรของไทยกาํลงัประสบทั้งในดา้น

ขีดความสามารถในการแข่งขนั และความมัน่คงทางดา้นอาหารของประเทศ เม่ือภาคเกษตรท่ีเป็นฐานการผลิตท่ี

สาํคญัโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอ่อนแอลงจากหลายปัจจยั ไม่วา่จะเป็น ดา้นวิถีชีวิตเกษตรกรท่ีเขา้สู่สังคมปัจเจก

ต่างคนต่างอยู่มากข้ึนทาํให้ ขาดการปฏิสัมพนัธ์และการทาํกิจกรรมร่วมกนั อีกทั้งขาดการแลกเปล่ียนถ่ายทอด

ความรู้และการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัเช่นในอดีตคนรุ่นใหม่ไม่ใหค้วามสนใจและไม่ไดรั้บการส่งเสริมให้

ทําการเกษตร จึงยา้ยจากภาคเกษตรไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ท่ีให้

ผลตอบแทนสูงกวา่ทาํใหแ้รงงานรุ่นใหม่ท่ีเขา้สู่ภาคการเกษตรมีแนวโนม้ลดลงและเป็นผูสู้งอายมุากข้ึน (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  2558)  

     รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของภาคเกษตรและบุคลากรทางการเกษตรท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ และความมัน่คงทางอาหารของประเทศ เห็นได้จากการกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศตาม

แผนพฒันาเศรษฐ กิจและสงัคมแห่งชาติท่ีผา่นมา (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
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2558) และจากการประกาศนโยบายสาํคญัในปี 2559 ท่ีเนน้การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีเนน้การ

เติบโตจากภายในดว้ยการสร้างความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรรายย่อย โดยการสนบัสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรราย

ยอ่ย รวมตวักนัเป็นเครือ ข่ายวิสาหกิจเพ่ือสร้างเกษตรอุตสาหกรรมรายยอ่ยหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคการเกษตรในทอ้งถ่ินภายใตโ้ครงการ “1 ตาํบล 1 SME เกษตร” เพ่ือรัฐบาลจะไดใ้หก้ารสนบัสนุนส่งเสริมอย่าง

ครบวงจรตั้งแต่การใหโ้อกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การผลิต การแปรรูป และการจดัหาตลาด ท่ีจะช่วยใหภ้าค

เกษตรรายยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจฐานรากของประเทศมีความเขม้แขง็มากข้ึน (สาํนกัข่าวไทย, 2559) 

     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นองคก์รท่ีภาครัฐจดัตั้งข้ึน เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนทาง

การเงินแก่ภาคเกษตร ไดรั้บมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลใหข้บัเคล่ือนนโยบาย “1 ตาํบล 1 SME เกษตร” ในปี พ.ศ. 

2559 ธ.ก.ส. จึงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาวิสาหกิจชุมชนในโครงการส่งเสริมการรวมกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจของ

วิสาหกิจชุมชนท่ีไดก้าํหนดเป้าหมาย ส่งเสริมใหวิ้สาหกิจชุมชนจาํนวน 7,900 วิสาหกิจชุมชน จากมากกวา่  80,000 

วิสาหกิจ 

ชุมชนมีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจใหเ้กิดการเช่ือมโยงต่อยอดเป็นธุรกิจส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าการผลิตใน 

ทอ้งถ่ินในปีพ.ศ. 2561โดย ณ ส้ินปีพ.ศ. 2558 ธ.ก.ส. ไดส่้งเสริมใหวิ้สาหกิจชุมชนท่ีมีความสนใจรวมตวัเป็นเครือ 

ข่ายวิสาหกิจเกิดการเช่ือมโยงพฒันาต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่แลว้ จาํนวน 2,408 วิสาหกิจชุมชน หรือ คิดเป็นร้อยละ 

30 ของเป้าหมาย ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบนัจะมีขนาดเลก็ และผลผลิตของแต่ละชุมชนมีปริมาณไม่สูงมากนกัจึง

ขาดอาํนาจการต่อรองทั้งดา้นการซ้ือและการขาย ไม่สามารถกาํหนดราคาผลผลิตไดเ้องตอ้งยอมรับราคาท่ีพ่อคา้คน

กลางเป็นผูก้าํหนด ทาํให้เกษตรกรมีรายไดไ้ม่มัน่คงคนรุ่นใหม่จึงขาดความสนใจในการประกอบอาชีพทางการ

เกษตรส่ง ผลความมัน่คงทางอาหารของประเทศในอนาคต จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ามีปัจจยัใดท่ีทาํให้สมาชิกของ

วิสาหกิจชุม ชนสนใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษากรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อวิสาหกิจชุมชนในการเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจ โดยเลือกศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูท้าํเกษตรอินทรียภ์าค

ตะวนัตก ท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพ่ือนําผลจากการศึกษามาปรับใช้ในการกระตุ้นจูงใจให้วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายของ        ธ.ก.ส.  คงเหลืออีก 5,492  วิสาหกิจชุมชน สมคัรใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ภายใน ปีพ.ศ. 2561 เป็นการสร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการเกษตรรายยอ่ย

ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป    

2. การทบทวนวรรณกรรม 

        เครือข่ายวิสาหกิจ เป็นการรวมตวักนัของธุรกิจ หรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์เดียวกนัมา ร่วม

ก่อตั้ งเป็นรูปแบบองค์กรโดยอาจมีจุดมุ่งหมายด้านการเติบโตทางด้านการตลาด การผลิต นวตักรรม หรือ

เทคโนโลยี หรือการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Hagen et al., 2012) Paul Starkey ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายวิสาหกิจวา่

เป็นกลุ่มบุคคล วิสาหกิจชุมชนหรือองคก์ร ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข่าวสาร

ขอ้มูลระหว่างกนั หรือทาํกิจกรรมร่วมกนัในลกัษณะท่ีกลุ่มบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือองคก์รสมาชิกยงัคงมีความ

เป็นอิสระในการดาํ เนินกิจกรรมของตน (กัญญามน อินหว่าง, 2554) ขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการพฒันา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) ไดใ้ห้ความหมาย โดยเนน้ท่ีลกัษณะความเก่ียวขอ้งของสมาชิกว่าเครือข่าย

วิสาหกิจ หมายถึงกลุ่มของธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน สถาบนั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในกิจกรรมท่ีทาํมาร่วมกนัดาํเนิน

กิจกรรมต่อยอดกนัอยา่งครบวงจรตั้ง แต่ธุรกิจตน้นํ้าถึงปลายนํ้าในพ้ืนท่ีใกลก้นัเพ่ือสร้าง หรือเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขนัทั้งดา้นราคา และการเพ่ิมผลผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความหมายของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(2548) ท่ีให้ความหมายว่าเป็นการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นในอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ การจดัหาวตัถุดิบ การหาลูกคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่าย รวมถึงกลไกในการสนบัสนุนทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคเดียวกนัจนเกิด เป็นความร่วมมือระหว่างกนั มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียน

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ จนพฒันาเป็นความรู้ใหม่ๆ หรือนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดหรือผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

     การรวมตวักนัของวิสาหกิจเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ อาจจาํแนกไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจาํแนกตามผูท่ี้ริเร่ิมก่อตั้ง 

จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง จาํแนกตามขอบเขตพ้ืนท่ีของความร่วมมือ และ จาํแนกตามพฒันาการความ

ร่วมมือในอุตสาหกรรม (กญัญามน อินหว่าง, 2550)  เครือข่ายวิสาหกิจสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการริเร่ิมของ

ภาครัฐหรือจากภาคเอกชน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ, 2555) 

หากภาครัฐเป็นผูริ้เร่ิมภาครัฐก็จะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและดาํเนินการส่งเสริมใหมี้การรวมตวักนัใหก้ารสนบัสนุน

อาํนวยความ สะดวกในการดาํเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจและการติดตามประเมินผล กรณีเป็นการริเร่ิมจาก

ภาคเอกชนองคก์ร ธุรกิจท่ีมารวมตวักนัก็จะร่วมกนักาํหนดเป้าหมายและวิธีการดาํเนินงาน ทั้งน้ีเครือข่ายวิสาหกิจ

อาจเกิดจากการก่อตั้งหรือมีพฒันาการมาจากความร่วมมือในอุตสาหกรรมใน 3 รูปแบบ คือ 1) Facilitating Cluster 

เป็นการรวมตวักนัของเอกชนเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมท่ีดาํเนินธุรกิจอยู ่และเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการ ในการ

เจรจาต่อรองกบัภาค รัฐเพ่ือผลกัดนัใหน้โยบายของเครือข่ายเป็นรูปธรรม  2)  Geographic Cluster เป็นการรวมตวั

กนัของผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จากการร่วมกนัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือลดตน้ทุน 

การผลิต การขนส่งเป็นตน้และ 3) Commercial Cluster เป็นการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการในห่วงโซ่การผลิตท่ี

ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในภูมิ ภาคหรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการถ่ายทอดความรู้ และ

การขยายช่องทางการตลาด การจดัจาํหน่าย (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548) 

     โดยสรุป การร่วมกนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจนบัเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็

และเพ่ิมโอกาสหรือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคล หรือวิสาหกิจ ไม่วา่จะเป็นจาก

การริเร่ิมของภาครัฐท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในการก่อตั้งและดาํเนินงาน หรือการก่อตั้งอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ี

ชดัเจน โดยภาคเอกชนเอง ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งเพ่ือเป็นตวัแทนของสมาชิกผูป้ระกอบการในการเจรจากบัภาครัฐ 

หรือเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

ผูป้ระกอบการในห่วงโซ่การผลิต 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเครือข่าย  

     การริเร่ิมสนบัสนุนของภาครัฐใหมี้การรวมกลุ่มกนัหรือการริเร่ิมโดยผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ 

ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออาํนวยสะดวกใหห้น่วยงานภาครัฐ ใหค้วามช่วยเหลือภาคเอกชนรายยอ่ยไดอ้ย่างมีประสิทธิ 

ภาพจากขนาดของธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงช่วยให้สมาชิกของเครือข่ายไดป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่มกนัเจรจาต่อรอง

เพ่ือประโยชน์ในการลดตน้ทุนการผลิต การจดัหาพฒันาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในราคาท่ีถูกลง การ

เพ่ิมผล ผลิตจากการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี การสนับสนุนการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ จากความร่วมมือของ

สมาชิก การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

รวมทั้งการพฒันาบุคลากรและการตลาด ซ่ึงเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการราย

ย่อย (สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548) และการมองถึงประโยชน์ของเครือข่ายวิสาหกิจท่ีร่วมมือกนั เพ่ือ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในด้าน

การตลาด เทคโนโลยี การผลิต การลดต้นทุนการผลิต การวิจัยและพฒันา การพฒันาบุคลากร และการสร้าง

นวตักรรม (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ, 2548 และ สํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  นอกจากน้ีเครือข่ายวิสาหกิจยังช่วยให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจลดตน้ทุนการผลิตจากการรวมกนัซ้ือโดยมีการแบ่งปันคาํสัง่ซ้ือใหแ้ก่กนั การร่วมกนัสร้างตรา

สินคา้ทางการตลาด  มีการแลกเปล่ียนเรียน รู้ระหว่างผูป้ระกอบการวิสาหกิจในเครือข่ายดว้ยกนัทาํใหเ้กิดเป็นองค์

ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาผลิตภณัฑท์ั้งสินคา้และบริการใหม่ ๆ มีการแบ่งงานตามความถนดัของ

แต่ละวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า  (สถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย, 2549) 

     ในมุมมองของผูป้ระกอบการวิสาหกิจเอกชนเก่ียวกบัปัจจยัเขา้ร่วมเครือข่ายพบว่าผูป้ระกอบการมองเห็นถึง 

ประโยชนใ์นการเพ่ิมความขีดสามารถดา้นการแข่งขนัจากความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด 

การจาํหน่าย การพฒันาสร้างมูลค่าเพ่ิมใหผ้ลิตภณัฑ ์ ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเครือข่าย

วิสาหกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัจนัทบุรีจากการใชแ้บบสอบถามเพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ขอ้มูลและความเขา้ใจ

ใน ประโยชน์ของการเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจ และความคาดหวงัของธุรกิจหลงัการเขา้ร่วมเครือข่าย โดยกาํหนด

ปัจจยัท่ีส่งผลในการเขา้ร่วมเครือข่ายประกอบดว้ย การลดตน้ทุนการผลิต การพฒันาบุคลากร การวิจยัและพฒันา 

เทคโนโลยี การตลาด เป็นตัวแปรต้น และกาํหนดให้แนวโน้มในการเข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัจนัทบุรี รวมทั้งการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจอญัมณีเป็นตวัแปรตาม สําหรับการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาและวิธีความถดถอยโลจิสติก พบว่าปัจจยัท่ีมีผลใหผู้ป้ระกอบการอญัมณีเขา้

ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัจนัทบุรี คือ ความสามารถในการลดตน้ทุนการผลิต การพฒันา

บุคลากร การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาด (กนกพร เพียรประเสริฐ, 2556) ซ่ึงผลการศึกษา

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาแรงจูงใจในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ผูป้ระกอบการกลว้ยไมไ้ทยท่ีพบว่าการ

ไดรั้บความรู้ การแนะนาํดา้นการวางแผนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ไดรั้บคาํแนะนาํดา้นการ

จดัการคุณภาพกลว้ยไม ้ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนสมาชิก ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการตลาด การ

ให้บริการด้านธุรกิจซ้ือและการรวบรวมผลผลิตเพ่ือขายของสหกรณ์มีผลต่อการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
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สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงอนุมานคือการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์โดยคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สนั (ประภาศรี ฮะวงัจู, 2555)  

     จากงานวิจยัในการเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัของธุรกิจก่อสร้างจากการร่วมกลุ่มพบว่า ปัจจยัหรือ

ประโยชน์ท่ีสมาชิกไดรั้บจากการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพประกอบดว้ย การอบรมใหค้วามรู้ การส่ือสาร 

ความร่วมมือทางการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ การวิจยัและพฒันา การขยายธุรกิจของเครือข่าย การปฏิบติัตาม

นโยบาย นวตักรรม  เทคโนโลยี ความร่วมมือกบัต่างประเทศ และความร่วมมือเชิงการคา้ (Gumilar et.al, 2015) 

ส่วนการศึกษาการขยายตวัในการรวมกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าการขยายเครือข่ายช่วยให้

สมาชิกสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้ไดม้ากข้ึนมีการพฒันาดา้นความรู้ท่ีใกลเ้คียงกนั มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล

เพ่ือสร้างเป็นขอ้มูลความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนไ์ดม้ากข้ึน มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั มีการมอบหมายหนา้ท่ีระหว่าง

เครือข่าย การใชท้รัพยากรบุคคลท่ีเหมาะกบังานและความถนดั มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกนัระหว่างงานกบั

ทรัพยากร ช่วยให้เครือข่ายมีความสามารถในการเขา้ถึงการแข่งขนัในตลาดโลกกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงกนัข้าม

ประเทศขา้มภูมิภาค เกิดความร่วมมือในการจดัซ้ือ การวิจยัและพฒันานวตักรรม การขนส่ง และการจดัจาํหน่าย 

(Damaskopoulos et al., 2015)   

     นอกจากน้ีในการศึกษาจุดมุ่งหมายและศกัยภาพของเครือข่ายพบวา่ สมาชิกของเครือข่ายไดรั้บประโยชน ์ในการ

พฒันาดา้นการผลิต การพฒันาและวิจยั นวตักรรม การส่งออกสินคา้ การเรียนรู้ การตลาด การส่งเสริม การขาย การ

ร่วมซ้ือท่ีทาํใหไ้ดสิ้นคา้คุณภาพในราคาท่ีถูกลง ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการจะช่วยใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนจากการร่วมกนักาํหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Kolerová, K., and Otčenášková, T., 

2012) ซ่ึงใกลเ้คียงกับการศึกษาการใช้การรวมกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกท่ีศึกษาใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองทองเหลืองในเมือง Jamnagar รัฐกูจารัท ประเทศอินเดีย กล่าวว่าการร่วมมือกนัและจดั ตั้งเป็น

เครือข่ายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ ทั้งในดา้นความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัซพัพลายเออร์ การ

ให้บริการ ความร่วมมือกันภายในเครือข่ายและผลประโยชน์ท่ีได้จากการเข้าร่วมเครือข่าย ได้แก่ การใช้

ตลาดแรงงานร่วมกนั การใชปั้จจยัการผลิตวตัถุดิบท่ีมีลกัษณะเฉพาะร่วมกนั ความรู้ดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ การ

สร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งสมาชิกเพ่ือสร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีได้

จากการต่อยอดความคิดของสมาชิกเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั การสร้างโอกาสความสาํเร็จท่ีสูงกว่า โดย

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายคือ ความตอ้งการผลประกอบการท่ีดีข้ึนจากการใชป้ระโยชน์ของ

ทรัพยากรในการผลิต หรือวตัถุดิบในห่วงโซ่อุปทานร่วมกนั เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งมอบผลผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพจากการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัของสมาชิก (Singh, S., & Chugan, P.K., 2013) แตกต่างจากผล

การศึกษาปัจจยั และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศออสเตรเลีย จาํนวน 202 ราย ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพพบวา่มีปัจจยั

ทั้งส้ิน 134 ปัจจยั  และไดวิ้เคราะห์จดัเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัจาก

การไดรั้บการรับรองตามกฎเกณฑม์าตรฐาน โดยปัจจยัทางการเงินไดห้มายรวมถึงความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุน การประหยดัค่าใชจ่้าย การลดค่าใชจ่้ายดา้นกฎระเบียบและกฎหมาย ส่วนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้การ

สร้างความยัง่ยืนของธุรกิจเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอ้มด้วยการลดก๊าซคาร์บอน ซ่ึงสามารถนํามาใช้ในเชิง
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การตลาดไดอี้กดว้ย ในขณะท่ีปัจจยัท่ีไดรั้บการรับรองดา้นการดาํเนินกิจการท่ีไดม้าตรฐาน หมายถึงการขบั เคล่ือน

ธุรกิจตามกฎเกณฑเ์พ่ือการรับรองต่าง ๆ เช่น การปฏิบติัตาม The National Australian Built Environment Rating 

System (NABERS) ซ่ึงมีเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์

ความสาํเร็จของผูอ่ื้น ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ร่วมเครือข่าย พบวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรมี

ทั้งส้ิน 66 ปัจจยั จดัไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกัคือ ปัจจยัดา้นการเงิน รูปแบบการบริหารจดัการ ลกัษณะของอาคารส่ิงปลูก

สร้างขององคก์รเป็นเจา้ของหรือเช่าพนกังาน และท่ีสาํคญัคือประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนัของแต่ละองคก์ร 

(Meath et.al., 2016)  ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมสมาชิกหรือเครือข่ายโดยมีรายละเอียด     

ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมสมาชิกหรือเครือข่าย 
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การลดตน้ทุน X X X X   X X X 

การพฒันาถ่ายทอด

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

X X X X X X  X X 

วิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์ X X X X X X X   

การสร้างมูลค่าเพ่ิม   X X   X X  

การเขา้ถึงแหล่งทุน         X 

การตลาด X X X X X X X   

นวตักรรม X    X  X X  

 หมายเหตุ  X หมายถึงหวัขอ้ท่ีผูวิ้จยักล่าวถึงหรือนาํมาใชใ้นการศึกษาวิจยัหรืออา้งอิง     

      จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการในการเขา้ร่วมเครือข่ายจากการทบทวนทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ขา้งตน้ประกอบดว้ย การลดตน้ทุนการผลิต การจดัหาพฒันาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานในราคาท่ีถูกลงจากการ

รวมซ้ือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งสมาชิก การอบรมพฒันาการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างมูลค่าดา้นผลิตภณัฑ ์ความสามารถในการ

เขา้ถึงแหล่งทุน แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ การตลาดการจดัจาํหน่าย และดา้นนวตักรรม ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงประโยชน์ของ

กลุ่มท่ีแตกต่างจากทฤษฎีแรงจูงใจส่วนบุคคลท่ีมกัจะกล่าวถึงปัจจยัร่วมกบัปัจจยัคํ้าจุน 
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     การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงพิจารณาเลือกศึกษาปัจจยัในการเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ

วิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กและเนน้การผลิตทางการเกษตรซ่ึงประกอบดว้ย การลดตน้ทุนการผลิต 

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร การตลาดและการจดัจาํหน่าย การวิจยัและพฒันา และ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัดงัรูปท่ี 1    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

3. วธีิการดําเนินการวจิัย  

         การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

เครือข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนผูท้าํ

เกษตรอินทรียภ์าคตะวนัตกท่ีเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส.จาํนวนทั้งส้ิน 21 วิสาหกิจชุมชนและมีการสํารวจตวัแทนจาก

คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนรวม 125 คน เพ่ือสรุปถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจของ

วิสาหกิจชุมชน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันามาจากแนวคิดและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั

ซ่ึงจาํแนกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและ

ลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนและการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจ สําหรับตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจ และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการเขา้ร่วมเครือ ข่ายโดยใช้

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นของลิเคิร์ท ซ่ึงแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบัตั้งแต่ระดบั 5 มากท่ีสุด จนถึง

ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด รวมทั้งความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชนท่ี์ไดจ้ากการเขา้ร่วมเครือข่าย อุปสรรคในการเขา้ร่วมและ

ความตอ้งการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ท่ีปรึกษาพิจารณาให้ความเห็น

จากนั้นจึงทาํการทดสอบแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการศึกษาจาํนวน 30 ตวัอยา่ง เพ่ือนาํมาทดสอบหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha) หลงัจากนั้นจึงนาํแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีกาํหนดใหต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-administrative Questionnaire) รวมถึงการตรวจสอบและ

คดัแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหสัเพ่ือประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติต่อไป  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

1. การลดต้นทนุการผลิต 
2. การเข้าถงึแหลง่เงินทนุ 
3. การเรียนรู้และการพฒันา

บคุลากร 
4. การตลาดและการจดัจําหน่าย 
5. การวิจยัและการพฒันา 

  

 

 

การเข้าร่วมเครือข่าย

วิสาหกิจ 
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     การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและลกัษณะของวิสาหกิจชุมชน สาํหรับระดบัของความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจ ใชส้ถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบระดบัของความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ   

          ผูวิ้จยัวางแผนจะเกบ็ขอ้มูลมาสรุปผลตามวตัถุประสงค ์และคาดวา่ผลการศึกษาจะทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจชุมชน จากคณะกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของวิสาหกิจชุมชนในการ

ตดัสินใจใหวิ้สาหกิจชุมชนเขา้ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจหรือไม่เขา้ร่วม และผลจากการศึกษาน้ีจะสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงและพฒันารูปแบบวิธีการในการเชิญชวนและจูงใจใหวิ้สาหกิจชุมชนท่ีเป็นลูกคา้ของ    

ธ.ก.ส. จาํนวน 5,492 วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ อนัจะเกิดประโยชนใ์นการ

สร้างความร่วมมือทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนใหพ้ฒันาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมเกษตรรายยอ่ยท่ีมีความสามารถ

ในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมใหเ้กษตรกรในชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันาการผลิต การรวบรมผลผลิต แปรรูป

และการขยายตลาด สามารถสร้างรายไดเ้พ่ิม และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัเกษตรกร ซ่ึงเป็นฐานรากท่ีสาํคญัของ

เศรษฐกิจประเทศสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
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การจาํแนกความแตกต่างของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายจ่ายเงนิปันผล

กบักลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล โดยใช้ปัจจยัด้าน

ผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดาํเนินงาน 

Discriminant of Long-term equity fund between Long-term equity fund with 

dividend policy and Long-term equity fund with non-dividend policy using 

returns, risk and performance of fund  
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้น ผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการดาํเนินงาน ของกลุ่มกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีจ่ายเงินปันผล กบักลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลและเพ่ือคน้หาปัจจยั

ดา้น ผลตอบแทนความเส่ียงและผลการดาํเนินงาน ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมี

นโยบายจ่ายเงินปันผล กบั กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลกลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อ กองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 26 กองทุนและกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 22 

กองทุน ซ่ึงนาํมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมานดว้ย ANOVA และ Discriminant Analysis 
 

คาํสาํคัญ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมนีโยบายจ่ายเงินปันผล, กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

Abstract 

The objectives of this study were to 1) study the returns, risk and performance of Long-term equity fund with 

dividend policy 2) study the returns, risk and performance of Long-term equity fund with non-dividend policy and 

3) find the returns, risk and performance of fund that can discriminate between Long-term equity fund with 

dividend policy and Long-term equity fund with non-dividend policy.The data were collected from the sample of 

26 Long-term equity funds with dividend policyand 22 Long-term equity fundswith non-dividend policy, which 

were analyzed by descriptive statisticsand Analysis with ANOVA and Discriminant Analysis 
 

Keywords:Long-term equity fund with dividend policy, Long-term equity fund with non-dividend policy,  
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1. บทนํา 

 

การออมเงิน เป็นเสมือนเสาเข็มของบ้านเรือน เพราะการออมเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลด

ผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งยงัลดการพ่ึงพิงเงินทุนจากต่างประเทศ แต่ดว้ยกระแสการพฒันา

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาํใหป้ระเทศไทย ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา จาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาในทุกๆ ดา้น จึงมี

ความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพ่ึงเงินออมของคนในชาติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยใหม้ัน่คง 

รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการออมเงิน ทั้งน้ี การออมเงินมีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบท่ีน่าสนใจและจะเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติรูปแบบหน่ึงคือ การออมเงินในรูปแบบของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

)Long Term Equity Fund; LTF)เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จดัตั้งข้ึนเพ่ือเพ่ิม

สัดส่วนผูล้งทุนสถาบนั ท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะช่วยใหต้ลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน 

โดยแบ่งออกเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลซ่ึงกองทุนดงักล่าวถือเป็น

ทางเลือกหน่ึงของประชาชน ท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินเก็บไวใ้ช้ในอนาคต สามารถดาํรงชีวิตดว้ยความ

พอเพียงหากรู้จกัการออมเงินและการลงทุนอย่างถูกวิธีจากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัเห็นว่า การลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมีความน่าสนใจในการลงทุน และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเงินออมใหแ้ก่คนในชาติ 

จึงไดจ้ดัทาํงานวิจยัช้ินน้ีข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการดาํเนินงาน 

ของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจ่ายเงินปันผล กบักลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

และเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นผลตอบแทนความเส่ียงและผลการดาํเนินงาน ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวทั้ง 2 แบบดงักล่าว ซ่ึงผลการวิจยั สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจวา่ควรจะพิจารณาปัจจยัใด

ก่อน –หลงั การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ท ◌ั◌้งแบบท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล และ

ยงัช่วยในการวางแผนดาํเนินการสาํหรับผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั้ง2 แบบ โดยจะมีส่วนช่วยใหผู้ล้งทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวสามารถจดัสรรการลงทุน เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชนสู์งสุดจากการลงทุน อีกทั้ง ผลการวิจยั

ยงัมีประโยชน์ในการใชป้ระเมินทางเลือกการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนและ

ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บในแต่ละทางเลือกวา่มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไรไดอี้กดว้ย 

 

2 . ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัผลตอบแทนและความเส่ียง 

 

Haugen (Haugen, 1994 - 2000 ( การลงทุนในสินทรัพยจ์ะข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของนักลงทุนแต่ละคน ท่ีความ

ตอ้งการผลตอบแทนและการยอมรับความเส่ียงท่ีไดแ้ตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งนกัลงทุนได ้ 3 ประเภท คือ ) 1 (

ลงทุนท่ีหลีกเ ล่ียงความเ ส่ียง ) risk-averse investor) (2)  ลงทุนท่ีชอบความเ ส่ียง )risk-loving investor) และ                  

)3  (นกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง ) risk-neutral investor) ซ่ึงการลงทุน ถือเป็นการนาํออมเงินส่วนหน่ึงมาลงทุน

เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีมากกว่าการฝากเงินออมทรัพยไ์วก้บัธนาคารพาณิชย ์แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีตอ้งยอมรับ
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ควบคู่กบัผลตอบแทน คือ ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ทั้งน้ี นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามระดบัความเส่ียงของ

ตนเองได ้

จิรัตน ์สงัขแ์กว้ )จิรัตน ์สงัขแ์กว้ , 2545 ( การคาํนวณอตัราผลตอบแทนในการดาํเนินงาน จากอตัราการเปล่ียนแปลง

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ช่วงระยะเวลาหน่ึง หากมีเงินปันผลจะตอ้งนาํเงินดงักล่าวมาคาํนวณ เพ่ือจะทาํใหก้องทุนท่ี

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและกองทุนท่ีไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีความแตกต่างกนั โดยมีสมการดงัน้ี 

 

 
 

สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัท่ี t 

การวดัความเส่ียง )Measuring Risk) สามารถคาํนวณไดจ้ากการวดัโดยใชค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard 

Deviation) ของกองทุนรวม หากกองทุนใดมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมาก จะตีความไดว้า่ความเส่ียงของกองทุนมีค่า

มาก โดยสามารถเขียนในรูปสมการ ไดด้งัน้ี 
 

 
 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณความเส่ียงของกองทุน ณ วนัท่ี t 

 

ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน )Coefficient of Variance) หรือใชต้วัยอ่ CVคือ ตวัท่ีเป็นมาตรฐานของการวดัการ

กระจายของผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ซ่ึงแสดงถึงความเส่ียงต่อ 1 หน่วยของอตัราผลตอบแทน 

 

 

 

สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณความเส่ียงต่อ 1 หน่วยของอตัราผลตอบแทนของกองทุน 

ชาร์ป (อา้งถึงใน พรอนงค ์บุษราตระกลู, 2548 ( เป็นมาตรวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน จากการเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีมีการปรับดว้ยความเส่ียง )Risk-adjusted return) ของกองทุน กบัตลาด โดยกาํหนดใหส่้วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนเป็นความเส่ียง ดงัสมการน้ี 

 

 

 

สมการท่ี (4) แสดงการคาํนวณผลการดาํเนินงานของกองทุนดว้ยค่า Sharpe 

เจนเซน (อา้งถึงใน พรอนงค์ บุษราตระกูล, 2548) เป็นมาตรวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ระหว่างผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานท่ีคาดหวงัซ่ึงคาํนวณไดจ้าก capital asset 

(1) 

(4) 

(2) 

(3) 
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pricing model หรือ CAPMเปรียบเทียบกบัความแตกต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือ ค่าอลัฟ่า )alpha) ของกองทุน ดงัสมการ 

 

 

 

สมการท่ี (5) แสดงการคาํนวณผลการดาํเนินงานของกองทุนดว้ยค่า Jensen 

เทรเนอร์ )อา้งถึงใน พรอนงค ์บุษราตระกูล , 2548) เป็นมาตรวดัแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัมาตรวดัแบบ Sharpe’s 

Ratio แต่เปล่ียนจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นค่าเบตา้ของกองทุนรวม 

 

 
 

สมการท่ี (6) แสดงการคาํนวณผลการดาํเนินงานของกองทุนดว้ยค่า Treynor 

 

กรอบแนวความคิดสําหรับการวจิยัเพ่ือ “การจาํแนกความแตกต่าง”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

(6) 

1. อตัราผลตอบแทน 

- อตัราผลตอบแทนต่อปี(ปี55-57) 

- อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรวม3ปี 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อปี(ปี55-57) 

- ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวม3ปี 

3. ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน 

- ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนตอ่ปี 

(ปี55-57) 

- ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนเฉล่ียรวม3ปี 

4. ค่าSharpe 

- ค่า Sharpe ต่อปี(ปี55-57) 

- ค่าSharpe เฉล่ียรวม3ปี 

5. ค่า Treynor 

- ค่า Treynorต่อปี(ปี55-57) 

- ค่า Treynorเฉล่ียรวม3ปี 

6. ค่า Jensen Alpha 

- ค่า Jensen Alphaต่อปี(ปี55-57) 

- ค่า Jensen Alpha เฉล่ียรวม3ปี 

ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลเชิงปิรามิด 

 
กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี

นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 

 
กลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มี

นโยบายจ่ายเงินปันผล 

ตวัแปรตาม :  

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มท่ีตอ้งการ 

เปรียบเทียบ 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

สุนทร วิไลรัตนสุวรรณ )2557) ไดศึ้กษาถึง “การจาํแนกความแตกต่างของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงาน

โดยธนาคารพาณิชยท่ี์บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยใชผ้ลการดาํเนินงานของกองทุน ”เพ่ือเปรียบเทียบตวั

แปรท่ีตอ้งการศึกษา คือ ผลตอบแทน ความเส่ียง Sharpe Ratio และ Jensen Alpha ระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์กบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย ์โดยประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษา คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย์ และท่ีบริหารงานโดยบริษัท

หลกัทรัพย ์จาํนวน 50 กองทุน ขอ้มูลเป็นแบบรายเดือน และมีกาํหนดระยะเวลาการศึกษายอ้นหลงั 5 ปี คือตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 72 ชุดขอ้มูล ผลศึกษาพบว่า ไม่สามารถจาํแนกความแตกต่าง

ระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยแ์ละท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย์ได้ 

เน่ืองจากเม่ือนาํมาทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ย T-test ค่าท่ีไดจ้ะไม่มีความแตกต่างกนัเลย แสดงวา่ขอ้มูลตวัแปรท่ี

นาํมาใชใ้นการทดสอบสมมติฐานนั้นไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่ตวัแปรของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนั 

วิริยา เรือนไชย )2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทนระหว่างกองทุนเปิดไทยเด็กซ์

เซ็ท 50 อีทีเอฟ และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในเซ็ท 50” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนและ

ความเส่ียง และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารกองทุน จากการใชข้อ้มูลรายวนัของกองทุนรวมเปิดไทย

เด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายในการลงทุนในเซ็ท 50 จาํนวนทั้ งส้ิน 9 กองทุน โดยศึกษา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ตุลาคม 2553 ใชวิ้ธีการวดัผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพกองทุน 

ไดแ้ก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen Alpha และการจาํลองขอ้มูลของอตัราผลตอบแทนในอดีต เพ่ือเทียบ

อตัราผลตอบแทนกองทุนรวมในแต่ละระดบั ผลการศึกษาพบวา่ดา้นความเส่ียง เม่ือเทียบกบัตลาด พบวา่วา่กองทุน

เปิดไทยเดก็ซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ และกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในเซ็ท 50 จะมีความเส่ียงมากกวา่ตลาด แต่เม่ือ

เทียบระหว่างกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ กบักองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในเซ็ท 50 พบว่า กองทุน

รวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในเซ็ท 50 มีความเส่ียงตํ่ากว่าเป็นส่วนใหญ่ สําหรับดา้นผลตอบแทนเทียบกบัตลาด 

พบวา่กองทุนส่วนใหญ่มีผลตอบแทนมากกวา่ตลาด แต่กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ มีผลตอบแทนนอ้ยกว่า

ตลาด และดา้นประสิทธิภาพ พบว่ากองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ มีประสิทธิภาพดอ้ยกว่ากองทุนรวมท่ีมี

นโยบายการลงทุนในเซ็ท 50 

 

3 . วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 52 กองทุน ซ่ึง

ประกอบดว้ยการศึกษาความแตกต่างของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลกบักลุ่มกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล จาํนวน 26 กอง 

กบักลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จาํนวน 22 กอง ซ่ึงตดักองทุนท่ีไม่เขา้เกณฑใ์นเร่ือง
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ของขอบเขตการศึกษาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่กองทุน กองทุน ASP-GLTF, CIMB-P FAM LTF และ 

UOBLTF ท่ีไม่พบราคาซ้ือขายรายวนัจากแหล่งขอ้มูลท่ีสืบคน้ และ TISCOLTF-B เน่ืองจากเพ่ิงเขา้จดทะเบียนใน

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2557  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั เร่ิมดาํเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากรายช่ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลและไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งคาํนวณผลตอบแทนของกองทุนประเภทรายวนั จากขอ้มูล

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน )NAV) ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 51 กองทุน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 

ธนัวาคม 2557 และคาํนวณผลตอบแทนตลาด จากขอ้มูลดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 โดยนาํขอ้มูลท่ีได ้มาคาํนวณผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงแบบรายวนั 

ซ่ึงเป็นขอ้มูล Zero Coupon Yield Curve (ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ระยะยาว 5 ปี (หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูล

ดงักล่าว มาใชป้ระกอบการคาํนวณและวิเคราะห์ขอ้มูลในการทาํวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลการลงทุนและเง่ือนไข

การลงทุนต่างๆในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ) LTF) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมทาํไดจ้ากการกาํหนดวิธีการประมวลผลโดยใชวิ้ธี Simultaneousโดยใชวิ้ธี Simultaneous เพ่ือ

นาํตวัแปรตน้ทั้งหมดมาประมวลผลเพ่ือสร้างสมการเส้นตรงดูค่าSignificant Level ของ ค่า Wilk’s Lambda จะมีค่า

ตั้งแต่ 0- 1 ยิ่งค่า  Wilk’s Lambda ยิ่งใกล ้ 0 ยิ่งดีเม่ือกาํหนดวิธีการประมวลผลแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจส อบ

ความถูกตอ้งของสมการเส้นตรง โดยสามารถตรวจสอบไดห้ลายวิธี 1) ใชส้มการเส้นตรงเพ่ือใชพ้ยากรณ์ว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งควรสงักดักลุ่มใด 2) การหา Discriminant Score เพ่ือหาค่าท่ีนาํมาใชใ้นการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น2กลุ่ม 

3) การหาค่า Hit Ratio ซ่ึงค่า Hit Ratio ตอ้งเขา้ใกล้ 1 เพ่ือแสดงถึงถูกตอ้งของสมการเสน้ตรงและ 4 ) การเปรียบเทียบ

ค่า Hit Ratio และ ค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) โดยการตรวจสอบสมการเส้นตรงน้ีจะถือว่ามีความ

ถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้ก็ต่อเม่ือ Hit Ratio มีค่ามากกว่าค่าของ Cpro อยู่อย่างนอ้ย 25%และขั้นตอนสุดทา้ยคือ 

การแปลความหมายของข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ANOVA ว่ากองทุนทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัหรือไม่ และค่า Discriminant Loading เพ่ือบอกขนาดความสาํคญัของตวัแปร 

 

4 . ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

          ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจะมีปัจจยัดา้นผลตอบแทน ความ

เส่ียงและผลการดาํเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 3ปี ,ค่า Jensen Alpha เฉล่ีย 3ปี , ค่า 

Sharpe เฉล่ีย 3ปี ,ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเฉล่ีย3ปี และค่า Sharpe เฉล่ียปี 56 ซ่ึงจากการนาํปัจจยัเหล่าน้ีผ่าน

เคร่ืองมือทางสถิติขั้นสูง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายปันผลจะให้ผลตอบแทน

เฉล่ีย3ปีตํ่ากวา่กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ีย3ปีเฉล่ียอยู่

ท่ี 0.024658 และให้ค่า Jensen Alpha เฉล่ีย 3ปี , ค่า Sharpe เฉล่ีย 3ปีค่า Sharpe เฉล่ียปี 56 ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นผลการ

ดาํเนินงานตํ่ากวา่กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยใหผ้ลการดาํเนินงานโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 

0.015654, 0.014804และ(-0.056612) ตามลาํดบั แต่ให้ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนสูงกว่ากลุ่มกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยใหค่้าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนเฉล่ีย3ปี เฉล่ียอยู่ท่ี 59.4559472) กลุ่ม

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจะมีปัจจยัดา้นผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการดาํเนินงาน 
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ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรดังน้ี อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 3ปี ,ค่า Jensen Alpha เฉล่ีย 3ปี , ค่า Sharpe เฉล่ีย 3ปี ,ค่า

สมัประสิทธ์ิความแปรปรวนเฉล่ีย3ปี และค่า Sharpe เฉล่ียปี 56 ซ่ึงจากการนาํปัจจยัเหล่าน้ีผา่นเคร่ืองมือทางสถิติขั้น

สูง แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายปันผลจะใหผ้ลตอบแทนเฉล่ีย3ปีสูงกว่ากลุ่ม

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ีย3ปี เฉล่ียเท่ากบั 0.046590 และให้

ค่า Jensen Alpha เฉล่ีย 3ปี , ค่า Sharpe เฉล่ีย 3ปีค่า Sharpe เฉล่ียปี 56 ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นผลการดาํเนินงานสูงกว่ากลุ่ม

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยให้ผลการดาํเนินงานโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 0.037255, 0.035379 

และ (-0.039159) ตามลาํดบัแต่ใหค่้าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนตํ่ากว่ากลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผล โดยใหค่้าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเฉล่ีย3ปี เฉล่ียอยู่ท่ี 24.221006 3) 3. จากวตัถุประสงค์ 2 ขอ้

ขา้งตน้ จะพบว่าตวัแปรซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นผลตอบแทนความเส่ียงและผลการดาํเนินงาน ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนก

กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล กบั กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผล มี 5 ตวัแปร ซ่ึงไดแ้ก่อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 3ปี , ค่าJensen Alpha เฉล่ีย 3ปี , ค่า Sharpe เฉล่ีย 3ปี ,ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความแปรปรวนเฉล่ีย3ปีและค่า Sharpe เฉล่ียปี 56ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีสามารถแสดงจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 2

กลุ่มไดเ้ห็นชดัเจนมากท่ีสุดเป็น 5 อนัดบัแรก โดยสามารถจาํแนกขนาดความแตกต่างไดเ้ท่ากบั 21.712, 20.531, 

20.108, 13.876 และ 8.425 ตามลาํดบัตวัแปร 

 

ตารางท่ี 2: ตารางสรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มดว้ยสถิติ ANOVA 

ลาํดบัที่ ตวัแปรต้น ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขนาดความ

แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม 

ขนาดความ

แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

F-Ratio 

1 R3Y .034710 .0195026 0.006 0.000 712.21  

2 J3Y .025555 .0195799 0.006 0.000 531.20  

3 S3Y .024234 .0187851 0.005 0.000 108.20  

4 CV3Y 43.306599 36.8551042 14794.554 1066.206 876.13  

5 S56 -.048613 .0223350 0.004 0.000 425.8  

 

กราฟท่ี 1: แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลกบักลุ่มกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
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5  . สรุปผลการศึกษา 

 

การวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยกาํหนดประเด็นการตดัสินใจ ว่าควร

พิจารณาปัจจยัใด ก่อน - หลงั ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ทั้งแบบท่ีมีนโยบายจ่ายเงิน

ปันผลและไม่จ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นจากผลวิจัยจะสามารถกาํหนดปัจจัยท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดับแรกคือ 

ผลตอบแทนเฉล่ีย3ปี เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่างไดช้ัดเจนท่ีสุด กล่าวคือหากจะต้อง

พิจารณาเลือกลงทุนกองทุนใดกองทุนหน่ึง ควรดูจากอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 3 ปี เพราะกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั้ง

สองกลุ่มใหผ้ลตอบแทนในระยะ3ปี แตกต่างกนัอย่างชดัเจนท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบในระยะการถือครอง3ปีเท่านั้น 

เพราะหากถือครองนานเกินกวา่ 3 ปี ค่าเฉล่ียดงักล่าวจะไม่สามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนในอนาคตได ้รวมทั้ง

การวิจยัคร้ังน้ี ไม่ไดน้าํเงินไดจ้ากเงินปันผลมาคาํนวณดว้ย ดงันั้นหากผูล้งทุนตอ้งการพิจารณาในเร่ืองอัตรา

ผลตอบแทนแลว้ จะตอ้งนาํอตัราการจ่ายเงินปันผล และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุนเขา้มาคิด

คาํนวณรวมกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลดว้ย ปัจจยัท่ีควรพิจารณาเป็นลาํดบั

ถดัไปคือ ค่า Jensen Alpha เฉล่ีย 3 ปี คือปัจจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ระหวา่งกองทุนรวมทั้งสองกลุ่ม กองทุนรวมกลุ่มใด



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2501 
 

 
ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง ปัจจยั Jensen Alpha น้ี จะแสดง

ว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวกลุ่มใดท่ีน่าลงทุนมากกว่ากนั จากผลพบว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลให้ค่า Jensen Alpha เฉล่ีย 3 ปี ท่ีสูงกว่า ปัจจยัท่ีควรพิจารณาต่อไปคือ ค่า Sharpe เฉล่ีย 3 ปี ซ่ึงค่า 

Sharpe จะแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองทุนเม่ือเทียบกบัตลาด จากผลวิจยั จะไดว้่ากองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ี

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ค่า Sharpe เฉล่ีย 3 ปี ท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผล ปัจจยัท่ีควรนาํมาพิจารณาในการตดัสินใจลงทุนเป็นลาํดบัถดัไปคือ ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน

เฉล่ีย3ปี  ซ่ึงแสดงถึงความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยของอตัราผลตอบแทน โดยผลวิจยัพบวา่กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยของอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า แต่ค่าสัมประสิทธ์ิความ

แปรปรวนจะแสดงถึงค่าความเส่ียงรวมซ่ึงจะประกอบไปดว้ยความเส่ียง 2 ประเภท ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงของ

ตลาด หรือความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถขจดัได ้ดงันั้นนกัลงทุนนาํปัจจยัความเส่ียงรวมน้ีมา

พิจารณาในการลงทุน นักลงทุนเองจะตอ้งประเมินไปดว้ยอีกว่าความเส่ียงรวมท่ีแสดงมานั้นเป็นความเส่ียงท่ี

สามารถขจัดออกไปได้มากน้อยเพียงใด แต่หากนักลงทุนเป็นนักลงทุนท่ีมีการกระจายความเส่ียง (Well-

Diversified) ในการลงทุนอยูแ่ลว้ ปัจจยัดงักล่าวอาจนาํไปพิจารณาเป็นลาํดบัสุดทา้ย ปัจจยัในลาํดบัถดัไปหรือปัจจยั

ท่ีนาํมาพิจารณาในลาํดบัสุดทา้ยคือ ค่า Sharpe เฉล่ียปี56  

นอกจากน้ีผลวิจัยยงัช่วยให้นักลงทุนวางแผนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือให้นักลงทุนได้รับ

ผลประโยชนสู์งสุด โดยปกติแลว้นกัลงทุนท่ีลงทุนไม่วา่จะในกองทุนหรือในหลกัทรัพยก์ต็าม ผลตอบแทนหลกัๆท่ี

นกัลงทุนคาดหวงัคือ ส่วนต่างราคา (Capital Gain) กบั เงินปันผล (Dividend yield) หรือคาดหวงัอย่างใดอย่างหน่ึง 

แต่ในการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะไดรั้บผลตอบแทนหรือเรียกว่าสิทธิประโยชน์อย่าง สิทธิประโยชน์

ดา้นภาษี เพ่ิมมากกว่า กองทุนรวมทัว่ไปหรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ภายใตเ้ง่ือนไขการลงทุนตามหลกัเกณฑ ์ดงันั้นหาก

นกัลงทุนตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดแลว้ นอกจากการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือ-ขาย และถือครอง

ตามหลกัเกณฑแ์ลว้ ก็จะตอ้งมีการวางแผนการลงทุนว่าจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมกลุ่มใด โดยหากเปรียบเทียบ

กองทุนรวมทั้ง2กลุ่ม ตามประเภทผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงั จะไดว้่า ถา้นกัลงทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนใน

รูปแบบส่วนต่างราคา (Capital Gain) หมายถึง การท่ีนกัลงทุน ลงทุนในปีแรกท่ีซ้ือ และรอรับผลตอบแทนในปี

สุดทา้ยตามเง่ือนไขการลงทุน ซ่ึงอาจหมายถึงการรอผลตอบแทนท่ีปลายงวดคร้ังเดียว เพราะดว้ยลกัษณะของผูถื้อ

หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแลว้ คือ นกัลงทุนจะไม่ค่อยมีการซ้ือ-ขาย ระหว่างการถือครอง เพราะตาม

เง่ือนไขไม่มีการบังคับให้ผูถื้อหน่วยลงทุนต้องมีการซ้ือ-ขายปี ดังนั้นลกัษณะของนักลงทุนประเภทน้ีน่าจะ

เหมาะสมกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลมากกว่า เพราะผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า

ค่าเฉล่ียผลตอบแทน3ปี ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล และมีขนาด

ความแตกต่างกนัมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืน แต่ผลวิจยัไม่สามารถสะทอ้นผลตอบแทนในอนาคตไดห้ากนกั

ลงทุนจะต้องถือครองกองทุนรวมในระยะเวลาท่ีนานข้ึนตามเง่ือนไขการลงทุน ส่วนนักลงทุนท่ีคาดหวัง

ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) นกัลงทุนประเภทน้ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งแน่นอนและไดรั้บ

ผลตอบแทนระหว่างการลงทุน จึงเหมาะสมกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เพราะกองทุน
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ส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลโดยเฉล่ียปีละไม่เกิน2คร้ัง และจ่ายเม่ือกองทุนรวมมีกาํไรสะสม และจะตอ้งไม่ทาํให้

กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในงวดปีบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลออกไป หรืออาจมีเง่ือนไขอ่ืนๆ แต่การ

จ่ายเงินปันผลจะจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสามสิบของกาํไรสะสมดงักล่าว หรือกาํไรสุทธิในงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล

นั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า(ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์Wealthmagik สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559) ซ่ึงไม่สามารถ

ระบุจาํนวนเงินปันผลต่อหน่ึงหน่วยการลงทุนท่ีจ่ายโดยเฉล่ียได ้แต่นกัลงทุนจะตอ้งเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย (Withholding 

Tax) จากเงินปันผลท่ีไดรั้บ หากนกัลงทุนยงัไม่มีภาระการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาจะตอ้งนาํภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย มา

คาํนวณเครดิตภาษีเงินปันผล [เครดิตภาษีเงินปันผล = มูลค่าปันผล * อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัจด

ทะเบียนท่ีจ่ายปันผล / (100 – อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล)] (สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ.์ เครดิตภาษีเงินปันผล อีกสิทธิหน่ึง

ท่ีผูถื้อหุ้นควรรู้. 2555: 1 - 4) เพ่ือนําไปหัก ตอนคาํนวณภาษี ฉะนั้นนักลงทุนจะต้องวางแผนการลงทุนจาก

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บและกระบวนการท่ีแตกต่างกนัตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ เม่ือนกัลงทุนประเมินทางเลือกแลว้วา่

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวทั้ง 2 กลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัคือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล จะ

ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ีย3ปี ท่ีตํ่ากวา่ มีผลประกอบการเฉล่ีย3ปี โดยใชค่้า Sharpe และ Jensen Alpha เป็นตวัวดัผล มีค่า

ตํ่ากวา่ และมีค่าความเส่ียงรวมสูงกวา่ กลุ่มท่ีไม่จ่ายปันผล แต่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนอกจากส่วนต่างราคาแลว้ ยงั

มีเงินปันผลท่ีจ่ายโดยเฉล่ียปีละ2 คร้ัง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของบริษทั โดยเงินปันผลท่ีไดจ้ะถูกหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย และสามารถนาํมาหกัคืนได ้ณ วนัท่ีขอยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ส่วนกองทุนรวมท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จะ

ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ีย3ปี ท่ีสูงกวา่ มีผลประกอบการเฉล่ีย 3 ปี โดยใชค่้าSharpe และ Jensen Alpha เป็นตวัวดัผล มีค่า

สูงกวา่ และมีค่าความเส่ียงรวมตํ่ากวา่ แต่ผลตอบแทนเฉล่ียเพียง 3 ปี ไม่สามารถยืนยนัหรือพยากรณ์ผลตอบแทนใน

อนาคตไดห้ากนกัลงทุนถือครองกองทุนนานกว่าระยะเวลาท่ีวิจยั จากผลวิจยัและขอ้เสนอแนะขา้งตน้ ผูวิ้จยัมองวา่

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลน่าลงทุนมากกว่า แมอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะไดน้อ้ยกว่า

และมีความเส่ียงรวมมากกว่า แต่หากเป็นนักลงทุนท่ีมีการกระจายความเส่ียงท่ีดีอยู่แลว้ ความเส่ียงท่ีมีจึงไม่ใช่

ประเด็นท่ีนาํมาพิจารณา และอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากส่วนต่างราคา แมจ้ะน้อยกว่า แต่นักลงทุนจะไดรั้บ

กระแสเงินสดอย่างนอ้ยปีละ2คร้ังโดยเฉล่ียเพ่ิมเติมอีกดว้ย ซ่ึงจะไดรั้บมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่ผลประกอบการของ

บริษทั ทาํใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเร็วข้ึน และอาจนาํผลตอบแทนท่ีไดรั้บมาเร็วกวา่แทนท่ีจะรอปลายงวดน้ี 

ไปเลือกลงทุนเองต่อเพ่ือสร้างโอกาสในการเกิดประโยชนจ์ากการลงทุนเพ่ิมข้ึนไปอีก 
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การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

ปวติรา กิเลนทอง  ,อารยา เอกพิศาลกิจ  
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค และ

นําเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภคบริโภคปี 2557 จาํนวน 40 บริษทั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ การวิเคราะห์เน้ือหา(Content 

analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 40 บริษทั มีค่าเฉล่ียของระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมจาํแนกตามบรรทดั

เท่ากับ 114.37 บรรทัด และมีเพียงการมีผูถื้อหุ้นต่างชาติเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความ

รับผิดชอบต่อสงัคม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีผูมี้ส่วนไดเ้สีย การ

ท่ีกิจการมีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมในปริมาณท่ีมากนั้น เพ่ือเพ่ิมจาํนวนของผูถื้อหุน้ต่างชาติ เน่ืองมาจากการ

ทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมถือเป็นการทาํตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มน้ี ซ่ึงมีผลทาํใหมี้ผูล้งทุนเป็นผูถื้อ

หุ้นต่างชาติในปริมาณท่ีมากข้ึน หรือกรณีการมีผู ้ถือหุ้นต่างชาติอยู่ในกิจการอยู่แล้ว ทําให้กิจการมีความ

กระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีการใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมจริงจงัมากกวา่บริษทัท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ต่างชาติ เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเป็นผูถื้อหุน้

ต่างชาติซ่ึงอาจมีความคาดหวงัต่อกิจการในการทาํกิจกรรมท่ีบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

Abstract 

  This study is titled as "corporate social responsibility (CSR) disclosure of companies producing and 

distributing consumer goods listed in the Stock Exchange of Thailand (SEC)". Its aims are to examine the extent 

to which firms has participated in social responsibility activities and to determine the relationship between such 

extent and firm characteristics. The sample consists of 40 companies in consumer products industry listed in the 

SEC in 2014. The method used in this study is content analysis, Pearson's correlation, t-test, ANOVA and Least 

Significant Difference (LSD). The results show that the companies have disclosed their participation in CSR 

activities at 114.37 lines on average. Furthermore, in accordance with stakeholder theory, being with foreign 

shareholders is statistically positively correlated with the CSR incorporation. However, cause-effect investigation 

between these two has not yet performed and it is left for further study. 
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บทนํา 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคยงัไม่เป็นท่ีสนใจในสงัคม

เรามากนัก แต่ก็มีกิจการผลิต/จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีให้ความสําคญัต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม เช่น บริษทัส่วนใหญ่ท่ีประกอบธุรกิจหมวดธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ไดท้าํการมอบคุณค่า

ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง คนในชุมชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม  โดยพฒันาแผนการทาํงานร่วมกบัลูกคา้ ในส่วนของการตรวจ

ประเมินเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอแนวทางในการส่ือสารกบัสังคมว่าองค์กรและผูผ้ลิตทั้งหลายมีความ

ใส่ใจในการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน ผูร่้วมลงทุน จนถึงลูกคา้ ทั้งภายในและภายนอก 

เนน้ท่ีการนาํเขา้วตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพดว้ยความมัน่ใจ บริษทัมีการสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สร้างความมัน่ใจในสายการผลิต การตรวจสอบและประเมินดา้นการใช้แรงงาน การจดัการในดา้นส่ิงแวดลอ้ม

สาํหรับกลุ่มผูผ้ลิต และนาํเสนอเกณฑใ์นการวดั 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ คุณภาพ การทดสอบ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม และ

มีการประเมินดา้นความปลอดภยัในห่วงโซ่อุปทาน จะเห็นวา่หากบริษทัใหค้วามสนใจกบัเร่ืองของความรับผิดชอบ

ต่อสังคมแลว้ จะส่งผลเป็นวงกวา้งตั้งแต่ตวับริษทัเอง จนถึงลูกคา้ โดยทาํใหท้ั้งห่วงโซ่อุปทานมีความสัมพนัธ์กนั

ในเชิงการดาํเนินงานบนพ้ืนฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํใหชุ้มชนและสงัคมดีตามไปดว้ย ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ปัญหาสงัคมได ้เน่ืองจากใส่ใจตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบท่ีดี ลดมลพิษ กาํจดัง่าย ไปจนถึงการใหพ้นกังานมีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือชุมชนจนเกิดความรัก ความสามคัคี ทาํใหชุ้มชนสงัคมเขม้แขง็ต่อไป 
 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาทีสํ่าคัญ 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

 1. บริษทัในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคบางส่วนไม่ใส่ใจในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เห็น

ความสาํคญัของการทาํสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 

 2. ในประเทศไทยให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็น ควรมีการส่งเสริม

ปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นพ้ืนฐานของการดาํเนินกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ท่ี

กระทบต่อผูอุ้ปโภคบริโภคโดยตรง 
 

คํานิยามศัพท์ 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั คือ ความรับผิดชอบทั้งในส่วนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ไม่ละเมิดกฎหมาย 

และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหลาย ตั้ งแต่ผูถื้อหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมทั้งหมด มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองความเท่าเทียม การเป็นอาสาสมคัร และมุ่งเนน้การทาํความดี การ

ใหค้วามร่วมมือต่างๆ กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง )โสภณ พรโชคชยั , 2551  ,หนา้ 13( 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค มีแนวคิดทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 
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1 .แนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองง่ายต่อ

การทาํความเขา้ใจ ซ่ึงองคก์รสามารถส่งเสริมและใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมใน

กระบวนการทางธุรกิจ ใหแ้ก่ทุกคนในองคก์ร รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยเร่ิมตน้ท่ีตวัองคก์ร

เองก่อน เช่น การดาํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์โปร่งใส และเป็นธรรม มีการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ใหบ้ริการทั้ง

ก่อนและหลงัอย่างดีดว้ยความจริงใจ ดูแลพนกังาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงการทาํ

กิจกรรมควบคู่กบัศาสนา การกุศล ปลูกป่า เป็นตน้ มีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม

อยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม เช่น การจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี มีการแกไ้ขปัญหาหรือผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ว ประเมินผลการปฏิบติังานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเพิ่มวดัมูลค่าและคุณค่าอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ีควรสร้างค่านิยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจให้แก่

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้มีการปฏิบติัจนกลายเป็นวฒันธรรมของ

องคก์ร โดยการส่ือสารกบัพนกังานทุกระดบั สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการ

ปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั เช่น การให้รางวลั การช่ืนชม

ยินดีเม่ือทุกคนสามารถทาํกิจกรรมจนเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด ทา้ยท่ีสุดควรส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติัดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง เพื่อสร้างการรับรู้ และความน่าเช่ือถือของธุรกิจ เพื่อใหทุ้กคนทราบถึงหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบในส่วนของตวัเองและทาํหนา้ท่ีของตวัเองอยา่งดีท่ีสุด 

2. แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม แรงจูงใจอนัก่อให้เกิดการจดัทาํ

กิจกรรมเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมกนัอยา่งจริงจงั มีดงัน้ี ขอ้แรกเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ขอ้

น้ีเป็นผลประโยชน์โดยตรงท่ีเห็นชดัมาก กล่าวคือทุกฝ่ายต่างตระหนกัถึงความสําคญัของการมีพฤติกรรมท่ี

ดีงามของวิสาหกิจ ช่ือเสียงถือเป็นปัจจัยสําคัญจาํเป็นในการประกอบธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ข้อสองสร้าง

มูลค่าเพิ่ม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความเช่ือถือและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผูมี้ส่วนได้เสีย

ทั้งหลาย ขอ้สามเพิ่มรายได ้การมีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างคู่คา้ และ

สังคมเป็นอยา่งดี เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูล สามารถจดัหาวตัถุดิบในราคาถูกลงได ้และลดตน้ทุนเพิ่มยอดขาย

ไดใ้นท่ีสุด ขอ้ส่ีลดความเส่ียงของธุรกิจ เม่ือธุรกิจมีความโปร่งใส มีความซ่ือสัตยเ์ป็นธรรม ดาํเนินธุรกิจบน

ความถูกตอ้งและอยู่ในกฎหมายก็อยู่ร่วมกบัสังคมอย่างเป็นสุข ขอ้ห้าเขา้ถึงแหล่งทุนยิ่งข้ึน เม่ือมีความ

น่าเช่ือถือ ทําให้กิจการมีโอกาสหาเงินกู้หรือทุนมาต่อยอดธุรกิจได้มากข้ึนและสะดวกข้ึน ข้อหก

ประสิทธิภาพสูงข้ึน เม่ือใชน้โยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีการช่วยกนัเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ส่งผลประโยชน์สูงสุดตามมา ขอ้เจ็ดสร้างทุนมนุษย ์ทาํให้ทรัพยากรบุคคลใน

องคก์รมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตยแ์ละรักองคก์ร ขอ้แปดสร้างตราสินคา้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้ ลูกคา้

เกิดความไวใ้จและภกัดีต่อสินคา้ 
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3. ทฤษฏีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทฤษฏีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นทฤษฏีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โดยผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัในการสร้างความพอใจต่อบุคคลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ทั้งในทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นพนกังาน ลูกคา้ รัฐบาล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ีในการศึกษาเร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค มีการใช้วิธีการ

วเิคราะห์เพื่อหาระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมดว้ยการจาํแนกตามบรรทดั คือ 

4. การวเิคราะห์เน้ือหา ทาํไดโ้ดยการศึกษาจากเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสาร มากกวา่กระทาํกบัเน้ือหา

ท่ีซ่อนอยู่ การวดัความถ่ีของถอ้ยคาํหรือขอ้ความในเอกสาร หมายถึง คาํหรือขอ้ความท่ีมีอยู่แลว้ ไม่ใช่คาํ

หรือขอ้ความท่ีผูศึ้กษาตีความ ซ่ึงการตีความนั้นผูศึ้กษาตอ้งทาํต่อในอีกขั้นตอนภายหลงัจากท่ีผูศึ้กษาสรุป

ขอ้มูล การกาํหนดหน่วยการวิเคราะห์ แบ่งเป็นหน่วยบนัทึกและหน่วยบริบท กล่าวคือหน่วยบนัทึก เป็น

ส่วนเฉพาะของเน้ือหาท่ีนาํไปจาํแนกในกลุ่มหมวดธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ประกอบดว้ย คาํ เป็นหน่วยท่ีใชบ้นัทึก

คาํแต่ละคาํ เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของคาํ กลุ่มคาํหรือวลี เป็นหน่วยท่ีใชบ้นัทึกกลุ่มคาํ สํานวน แนวเร่ืองหรือ

แก่นเร่ือง เป็นหน่วยท่ีใช้บนัทึกแก่นเร่ือง ผูว้ิเคราะห์อ่านจบัใจความของเน้ือหาและสรุปเป็นแก่นเร่ือง 

จากนั้นจาํแนกตามกลุ่มหมวดธุรกิจหรือเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึน ลกัษณะบุคคล เป็นหน่วยท่ีใช้บนัทึกลกัษณะ

บุคคลเพื่อจาํแนกเขา้กลุ่มหมวดธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นการบนัทึก นวนิยาย ตวัละคร ประโยคหรือขอ้ความใช้

ในการประเมินเน้ือหาโดยรวม รายการ ใช้ในการศึกษาลกัษณะของหนงัสือ บทความ อีกหน่วยคือ หน่วย

บริบท เป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูว้เิคราะห์ตอ้งคาํนึงถึงบริบทของขอ้มูลท่ีปรากฏ เน่ืองจากเน้ือหาบางเร่ืองไม่สามารถ

สรุปผลได ้ผูว้เิคราะห์ตอ้งคน้หาเน้ือหาจากขอ้มูลในบริบท ซ่ึงการกาํหนดรายละเอียดของเน้ือหา เป็นการวดั

เชิงปริมาณท่ีผูว้เิคราะห์ตอ้งกาํหนดวธีิการ หลกัเกณฑใ์นการกาํหนด เช่น เน้ือท่ี ความถ่ี เวลา 

5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

มนตรี  ช่วยชู )2539  (ไดท้าํวทิยานิพนธ์เร่ือง การเสนอรูปแบบรายงานการบญัชีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในประเทศไทย มีการหาระดบัความรับผดิชอบต่อสังคม โดยใชว้ธีิการจาํแนกตามจาํนวนบรรทดั มี

การใช้วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เช่น ค่า Mean Z-test ANOVA เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ขนาดของบริษทักบัปริมาณการเปิดเผยขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่มีการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมรวม 339 บริษทั หรือร้อยละ 84.3 จาํนวนรายงานท่ีเปิดเผยรวม 753 รายงาน เฉล่ียบริษทัละ 2.2 

รายงาน มีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม จาํแนกตามจาํนวนบรรทดัรวมทั้งหมด 5,853 บรรทดั และขนาด

ของบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการเปิดเผยขอ้มูล บริษทัไม่ไดแ้สดงปริมาณการเปิดเผยเพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ การไม่มีรูปแบบรายงานท่ีเป็นมาตรฐาน ส่งผลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลนอ้ย 

ณิชวรรณ  วิชยัดิษฐ และศศิวิมล  มีอาํพล )2553  (ไดท้าํการวิจยัเร่ือ ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผย

ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการเลือกใช้

ปัจจยัต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการทาํกาํไร โครงสร้างเงินทุน การมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ และอายุ
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ของกิจการ ในการศึกษาว่าปัจจยัใดมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ผล

การศึกษาพบว่า บริษทัท่ีสํารวจนั้นมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัตํ่า มีการ

เปิดเผยเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม คือ 

ขนาดของบริษทัและหมวดธุรกิจอุตสาหกรรม ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการทาํกาํไร 

โครงสร้างเงินทุน การมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ และอายุของกิจการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลความ

รับผดิชอบต่อสังคม  

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 การศึกษาน้ีใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ในการหาระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยการใชว้ิธีการนบัจาํนวนบรรทดัของรายการท่ีปรากฏในหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนการศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมกบัลกัษณะของบริษทั ประกอบดว้ย ขนาดของกิจการ 

โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทาํกาํไร อายุของกิจการ การมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ และหมวดธุรกิจของ

กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 3 หมวดธุรกิจ คือ หมวดแฟชัน่ หมวดของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ 

และหมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน การเก็บขอ้มูลระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเก็บ

ขอ้มูลจากรายงานประจาํปี 2557 ของแต่ละบริษทัในหวัขอ้ของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนบัจาํนวน

บรรทดัท่ีปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ของความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนการเก็บขอ้มูลลกัษณะของบริษทั ขนาดของ

กิจการ วดัดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทั โครงสร้างเงินทุน วดัดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น ความสามารถในการทาํกาํไร วดัด้วยอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม อายุของกิจการ วดัได้

ตั้งแต่ 1  - ∞  การมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ ตรวจสอบจากรายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกท่ีปรากฏ ในรายงาน

ประจาํปี และหมวดธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคแบ่งเป็น 3 หมวดธุรกิจ 

 จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้าํมาวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

จากขอ้มูลท่ีได้จากระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมนาํมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentile) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยมีเกณฑ์การวดัระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

โดยการนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เพื่อเพื่อวเิคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรับผิดชอบต่อสังคมกับขนาดของกิจการ โครงสร้างเงินทุน 

ความสามารถในการทาํกาํไร อายขุองกิจการ  

สาํหรับการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมกบัการมีผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

โดยการคาํนวณหาค่า t-test (สําหรับตวัแปร 2 ตวั) สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความ

รับผิดชอบต่อสังคมกับหมวดธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการคาํนวณหาค่า 

ANOVA (F-test) และ LSD (Least Significant Difference) เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (สําหรับตวัแปร 2 

ตวัข้ึนไป)  
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่า บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภค มีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม จาํแนกตามจาํนวนบรรทดั ตั้งแต่ 0-490 บรรทดั ซ่ึง

บริษทัท่ีมีระดับความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุด คือ บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกัด )มหาชน(  จาํนวน 490 

บรรทดั ส่วนบริษทัท่ีมีระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยท่ีสุดคือ บริษทั ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 

จาํกดั )มหาชน ( จาํนวน 0 บรรทดั ผลการวิเคราะห์พบวา่ทั้ง 40 บริษทั มีค่าเฉล่ียของระดบัความรับผิดชอบ

ต่อสังคมจาํแนกตามบรรทดัเท่ากบั 114.37 บรรทดั และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 114.26 สําหรับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกบัลกัษณะของกิจการพบว่า มีเพียงการมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ

เพียงตวัแปรเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แต่สอดคล้องกบัทฤษฏีผูมี้ส่วนได้เสีย การท่ี

กิจการมีระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในปริมาณท่ีมากนั้ น เพื่อเพิ่มจํานวนของผูถื้อหุ้นต่างชาติ 

เน่ืองมาจากการทาํกิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นการทาํตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มน้ี ซ่ึงมีผล

ทาํให้มีผูล้งทุนเป็นผูถื้อหุ้นต่างชาติในปริมาณท่ีมากข้ึน หรือกรณีการมีผูถื้อหุ้นต่างชาติอยูใ่นกิจการอยูแ่ลว้ 

ทาํให้กิจการมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีการให้

ความสําคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมจริงจงัมากกว่าบริษทัท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นต่างชาติ เพื่อตอบสนอง

ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงอาจมีความคาดหวงัต่อกิจการในการทาํกิจกรรมท่ี

บ่งบอกถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของกิจการอ่ืนๆ คือ ขนาดของกิจการ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการ

ทาํกาํไร อายุของกิจการ หมวดธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 3 หมวดธุรกิจ คือ หมวด

แฟชัน่ หมวดของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ และหมวดของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อระดบัความรับผดิชอบต่อสังคม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน  

โดยใช้แบบจาํลอง Mean Variance และ SET High Dividend 30 Index 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

Comparison of Portfolio Performance by Mean Variance Model  

And SET High Dividend 30 Index in the Stock Exchange of Thailand 

ปรียานุช มอญแสง1 และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์2 

Preeyanuch Mornsaeng and Lalita Hongratanawong  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและประสิทธิภาพของการจดักลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยใช้

แบบจาํลอง Mean Variance กบัดชันี SET High Dividend 30 โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนท่ีรวมเงินปันผล ราคา

ปิดของดชันี SET High Dividend 30 และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล เกบ็ขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นหลงั 1 ปี เพ่ือสร้างกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน

ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554  ถึงเดือนมิถุนายน 2558 โดยใชแ้บบจาํลอง Mean 

Variance ในการจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) ทุกระยะเวลาการ

ลงทุน มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและประสิทธิภาพการบริหารสูงกวา่กลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SET High Dividend 30 

Index และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 

และ 6 เดือน มากกวา่อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SET High Dividend 30 Index ระยะเวลา 1 เดือน 3 

เดือน และ 6 เดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงใหเ้ห็นว่าการจดักลุ่มหลกัทรัพย์

ลงทุนโดยใชแ้บบจาํลอง Mean Variance มีประสิทธิภาพการบริหารมากกวา่การลงทุนเชิงรับท่ีลงทุนตามดชันี

หลกัทรัพย ์

คาํสาํคัญ: กลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน ,มาร์โควิทช์, ประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์, หุ้นปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2514 
 

 

Abstract 

The objectives of this study were to compare rate of return and performance of portfolio investment by using 

Mean-Variance Method with SET High Dividend 30 Index portfolio. The samples in this study were all securities 

Listed in SET High Dividend 30 Index which was allocated since July 2011 to July 2015 and had changed every 

6 months. The data of all securities were collected one-year backwards from January July 1, 2010 until June 30, 

2015. The study shown that the all of investment portfolio make investors get monthly, quarterly and semi-annual 

rate of return higher than invested in the SET High Dividend 30 Index in the same time. Furthermore, the 

hypothesis testing found that the Monthly, Quarterly and Semi-annual Portfolio, which the rate of return is higher 

than SET High Dividend 30 Index Portfolio significantly when a 95% confidence interval. 

Keywords: Portfolio, Mean Variance ,Portfolio Performance, SET High Dividend 30 Index  
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1. บทนํา 

 

     ในโลกของการลงทุนผลตอบแทนย่อมมาพร้อมกบัความเส่ียง การจดัการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพคือ การ

กระจายลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนแต่ละคนสามารถรับความเส่ียงไดไ้ม่เท่ากนั การลงทุนในทางเลือกท่ีทีมีความเส่ียงสูง 

ผลตอบแทนก็จะสูงแต่อาจมีความผนัผวน บางคนลงทุนในทางเลือกท่ีมีความเส่ียงน้อยแต่ไดรั้บผลตอบแทน

แน่นอน ประสิทธิการบริหารการลงทุนจึงหมายถึงความสมดุลของผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียืดหยุน่ไดข้องนกั

ลงทุนแต่ละคน “หุ้น” ถือเป็นอีกทางเลือกในการลงทุน หุ้นคือหลกัทรัพยท่ี์บริษทัออกจาํหน่ายเพ่ือระดมทุนมา

ดาํเนินกิจการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิเป็นเจา้ของและออกเสียงตามสดัส่วนหุน้ท่ีถืออยู ่หากกิจการเติบโต มีกาํไร กจ็ะไดรั้บ

ผลตอบแทนตามนโยบายของบริษทั หากผลการดาํเนินงานแย่ลงอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั ผูมี้เงิน

ออมจึงควรลงทุนในบริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนเงินปันผลมากกวา่อตัราดอกเบ้ียออมทรัพยแ์ละเงินเฟ้อรวมกนั เพ่ือ

ชดเชยความเส่ียงจากการลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียง ปัจจุบนัอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) สูงมากกว่าอตัราดอกเบ้ีย

ออมทรัพย ์โดยในเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2558 อตัราดอกเบ้ียออมทรัพยอ์ยูท่ี่ร้อยละ 0.4 นอ้ยกวา่อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน

ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 0.94 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเป็นแหล่งลงทุนท่ี

น่าสนใจสาํหรับผูท่ี้มีเงินออม หุน้ปันผลหรือหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET High Dividend 30 Index (SETHD) เป็น

ตวัเลือกหน่ึงสําหรับการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษทัเหล่าน้ีมีผลการดาํเนินงานเติบโตและ

จ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองเพ่ือใหน้กัลงทุนมีความเช่ือมัน่และถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อไป โดยในปีพ.ศ. 2551 – 2557 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลตอบแทนรวมจากการลงทุน: Total Return Index ของ SET และ mai3 เฉล่ีย

ต่อปีถึงร้อยละ 27 และจากการศึกษา ศกัยภาพของหุน้ปันผลในตลาดหุน้ไทย (พดัชา จุนอนนัตธรรมและสุมิตรา ตั้ง

3 ท่ีมา: http://www.set.or.th/setresearch/setresearch.html  

                                                 

http://www.set.or.th/setresearch/setresearch.html
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สมวรพงศ,์ 2555:10) พบว่า ในปีพ .ศ. 2549 – 2554 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยู่ใน 3 อนัดบัแรกของทุกปีท่ี

ให้อตัราเงินปันผลตอบแทนสูง โดยในปีพ.ศ. 2554 มีอตัราเงินปันผลร้อยละ 4.3 รองจากตลาดไตห้วนัและตลาด

สิงคโปร์ แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีลงทุนแลว้จะไดรั้บผลตอบแทนดงัท่ีคาดหวงั มีผูค้นมากมายท่ีเขา้มาลงทุนแลว้ขาดทุน 

เพราะขาดความรู้ในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ไม่มีแบบแผนในการตดัสินใจ ลงทุนโดยใชเ้พียงการคาดเดาสุดทา้ย

เงินออมท่ีคาดหวงัให้เพ่ิมพูนก็อาจหมดลงได ้ผูล้งทุนจึงควรใช้เคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจและจดัสรรการ

ลงทุน จะช่วยใหไ้ดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัและกระจายความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ศรษฐกิจท่ีผนั

ผวน     

     การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์

ลงทุนโดยใชแ้บบจาํลอง Mean Variance มีอตัราผลตอบแทนและค่าความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET High 

Dividend 30 Index เป็นตวัท่ีบ่งช้ีนํ้ าหนักของหลกัทรัพย์ท่ีจะนาํมาจดัเป็นกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน (Portfolio) ท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีกลยทุธ์คือใหค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ณ อตัราผลตอบแทนหน่ึง และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนเม่ือใชแ้บบจาํลอง Mean Variance กบัการลงทุนในดชันี SET High Dividend 30 

Index นักลงทุนสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดาํเนินการบริหารกลุ่ม

หลกัทรัพยส่์วนบุคคล โดยใหไ้ดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและมีความเส่ียงท่ีสามารถรับได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ หากพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีเป็นรายวนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1) อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดจากกาํไร/ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีไดจ้ากการถือครองหลกัทรัพย ์

     ดงันั้น สามารถคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละหลกัทรัพยเ์ป็นรายวนัไดจ้ากผลรวมของ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากกาํไร/ขาดทุนจากราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์และสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บจากเงินปันผลจ่าย 

 

การหาอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเส่ียง 

     1.อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของการลงทุนกรณีมีหลกัทรัพยเ์พียงชนิดเดียว 

 

µ = 
(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2 +...+ 𝑟𝑟𝑁𝑁)

𝑛𝑛−1
 =

� 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1

    (1) 

 

σ = �
� (𝑟𝑟𝑖𝑖−�̅�𝑟)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1

      (2) 

 

สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย (μ) 
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สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือความเส่ียง (σ) 

     2.คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของการลงทุนกรณีมีหลายหลกัทรัพยห์รือพอร์ตการลงทุน 

 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝑟𝑟𝑖𝑖       (3) 

 

𝜎𝜎𝑝𝑝  = �∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗     (4) 

 

สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของพอร์ต (𝑅𝑅𝑝𝑝) 

สมการท่ี (4) แสดงการคาํนวณความเส่ียงของพอร์ต (𝜎𝜎𝑝𝑝) 

     ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) คือ การวดัอตัราการเคล่ือนไปดว้ยกนั (Move Together) ของ 2 ส่ิง ซ่ึงใน

ท่ีน้ีคือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 2 หลกัทรัพย์ในช่วงเวลาหน่ึง แต่จะทราบพียงว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์2 หลกัทรัพยน์ั้นเคล่ือนไหวสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

      ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) : 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗  เป็นมาตรวัดขนาดความสัมพันธ์ของอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์2 หลกัทรัพยเ์พ่ือใชเ้ปรียบเทียบกนั 

  

ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz  

     Markowitz (1952, อา้งถึงในจิรัตน์, 2544) พบว่า หากคู่ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) น้อยกว่าศูนย ์จะส่งผลให้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา

ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยมี์ค่านอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละ

ชนิด สรุปไดว้่าผูล้งทุนควรลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์หลากหลาย โดยเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีให้

อตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง หรือเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยห์ลากหลายชนิดท่ีมีความเส่ียง

ตํ่าท่ีสุด ณ อตัราผลตอบแทนหน่ึง Markowitz เรียกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีคุณสมบติัขา้งตน้ว่า กลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio) 

 

เส้นตลาดทุน (Capital Market Line : CML )  

     สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558:370) กล่าวว่านกัลงทุนเลือกลงทุนบน

เส้นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระสิทธิภาพเส้นเดียวกนั แต่นํ้าหนกัการลงทุนทั้งในกลุ่มหลกัทรัพยเ์ส่ียงและไม่มีความเส่ียง

แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัการชอบความเส่ียงของแต่ละคน ซ่ึงอยูบ่นเส้นตรงท่ีลากจากจุดอตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความ

เส่ียงไปสัมผสักบัเส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ ในภาวะตลาดดุลยภาพกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนน้ีจะมีการ

กระจายการลงทุนอย่างแทจ้ริง (Market Portfolio) ประกอบดว้ยหลกัทรัพยทุ์กตวัตามสัดส่วนราคาตลาด ดงันั้น

เคร่ืองช้ีวดัอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์กคื็อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดนัน่เอง  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2517 
 

 

 
รูปที่ 1 แสดงเสน้ CML  

ท่ีมา: Nattawoot Koowattanatianchai (2558:62) 

การวดัประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพย์ 

     การวดัประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพย ์(จิรัตน์ สังข์แกว้, 2545: 59)  เป็นการวดัจากอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย

ส่วนเกินจากอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) นํามาเทียบกับค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของอตัราผลตอบแทน หรือเรียกวา่ Sharp’s Index ถูกคิดคน้ข้ึนโดยศาสตราจารย ์William F. Sharpe  

 

Sharpe′s Index  = 
(𝑅𝑅𝑝𝑝−𝑅𝑅𝑓𝑓)

𝜎𝜎𝑝𝑝
     (5) 

 

สมการท่ี (5) แสดงการวดัประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพย ์

หาก 𝑆𝑆𝑝𝑝 มีค่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นมีประสิทธิภาพ

มาก เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัความเส่ียงหน่ึงหน่วย 

     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ศุภวงศ์ จรุงธนาภิบาล (2553) และวีณา เอราวณั (2548) ไดจ้ดักลุ่ม

หลกัทรัพยล์งทุนโดยใชแ้นวคิดดชันีเชิงเด่ียวของชาร์ปและวดัความเส่ียงดว้ยค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวน

ร่วม พบว่า กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์สร้างข้ึนมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ียงัพบงานวิจยัท่ีสร้างกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาสินทรัพย ์(CAPM) ร่วมกบัดชันีเชิงเด่ียว

ของชาร์ป และวดัประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้ค่าดชันี Sharpe และ Traynor แต่มีนโยบายในการปรับพอร์ต

แตกต่างกนั โดยไพโรจน์ คาํพิฑูรย ์(2551) มีการปรับพอร์ตทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ส่วนวิภาพร เจนวิกยั 

(2548) ปรับพอร์ตทุก 6 เดือน ผลคือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์สร้างข้ึนและมีการปรับพอร์ตมีประสิทธิภาพมากกวา่ตลาด 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือก

ทรัพยท่ี์อยู่ในดชันี SET High Dividend 30 Index (SETHD) เพราะเป็นดชันีท่ีเปรียบเหมือนตวัแทนของหุ้นปันผล

รายช่ือหลกัทรัพยใ์นดชันีจะมีการเปล่ียนแปลงทุก 6 เดือน คือเดือนมกราคมและกรกฎาคม ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลอตัราผลตอบแทน

รายวนัของแต่ละหลกัทรัพยใ์นดชันี SETHD ท่ีรวมกบัเงินปันผลแลว้ และราคาปิดรายวนัของดชันี SETHD ผ่าน

ฐานขอ้มูลของสถาบนัวิจยัเพ่ือการประเมินและการออกแบบนโยบาย (FEDR) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย (SETSMART) เกบ็ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ผา่นฐานขอ้มูล

อินเตอร์เน็ตของ The Thai Bond Market Association ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เพ่ือ

นาํมาสร้างกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน(Portfolio) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 การศึกษาน้ีเป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ค่าความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมของอตัราผลตอบแทน เพ่ือจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนใหก้ลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) ระยะเวลา 

1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามแบบจาํลอง Mean Variance ระยะเวลาการลงทุนนบัจากวนัแรกของเดือนท่ีลงทุน

และส้ินสุด ณ วนัแรกของเดือนใหม่ จากนั้นนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและประสิทธิภาพกบักลุ่ม

หลกัทรัพยด์ชันี SETHD และทาํการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของอตัราผลตอบแทนของ

กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนกบัอตัราผลตอบแทนของดชันี SETHD ดว้ย t-test one-tail ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

     ขอ้สมมติฐานน้ีคือ 

𝐻𝐻0 :  𝜇𝜇𝑝𝑝 ≤ 𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻 

อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนไม่มากกวา่หรือเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของดชันี SETHD 

 

𝐻𝐻1  :   𝜇𝜇𝑝𝑝 > 𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻 

อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนมากกวา่อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHD 

  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนตามแบบจาํลอง Mean Variance โดยใชก้ลยุทธ์ Minimum Variance หรือให้มี

ความเส่ียงตํ่าท่ีสุด และไม่มีการทาํ Short Sell เปรียบเทียบกบักลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SET High Dividend 30 Index 

เร่ิมลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2558 มีผลการศึกษาดงัน้ี 

     การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนระยะเวลา 1 เดือน (1M Portfolio) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 2.26 

ส่วนดชันี SETHD ระยะเวลา 1 เดือน (1M SETHD) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.39 จากการลงทุน 48 

คร้ัง พบว่า 1M Portfolio มีอตัราผลตอบแทนรายเดือนท่ีเป็นบวก 33 คร้ัง ส่วน1M SETHD มีอตัราผลตอบแทนราย

เดือนท่ีเป็นบวก 28 คร้ัง ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 อตัราผลตอบแทนระยะเวลา 1 เดือนของ 1M Portfolio และ 1M SETHD 
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1M Portfolio 1M SETHD



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2519 
 

 
     การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนระยะเวลา 3 เดือน (3M Portfolio) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 7.78 

ส่วนดชันี SETHD ระยะเวลา 3 เดือน (3M SETHD) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 1.79 จากการลงทุน 16 

คร้ัง พบวา่ 3M Portfolio มีอตัราผลตอบแทนท่ีเป็นบวกจาํนวน 13 คร้ัง ส่วน 3M SETHD มีอตัราผลตอบแทนราย

เดือนท่ีเป็นบวกจาํนวน 10 คร้ัง ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 อตัราผลตอบแทนระยะเวลา 3 เดือนของ 3M Portfolio และ 3M SETHD 

 

     การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนระยะเวลา 6 เดือน (6M Portfolio) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 13.6 

ส่วนดชันี SETHD ระยะเวลา 6 เดือน (6M SETHD) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 2.01 จากการลงทุน 8 

คร้ัง พบว่า 6M Portfolio มีอตัราผลตอบแทนท่ีเป็นบวกจาํนวน 7 คร้ัง ส่วน 6M SETHD มีอตัราผลตอบแทนท่ีเป็น

บวกจาํนวน 4 คร้ัง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 อตัราผลตอบแทนระยะเวลา 6 เดือนของ 6M Portfolio และ 6M SETHD 

 

     ผลการศึกษาขา้งตน้ พบว่าการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน มีอตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ีย (Average Return) สูงกว่ากลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภวงศ์ 

จรุงธนาภิบาล (2553) และวีณา เอราวณั (2548) ท่ีพบว่ากลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีสร้างข้ึนมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานตํ่ากว่ากลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD เน่ืองจากมีการจดัสรรการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความสัมพนัธ์

กนัหรือมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มจึงทาํให้ความเส่ียงรวมลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกลุ่ม

หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพของ Markowitz อย่างไรก็ตามค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน
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ระยะเวลา 6 เดือน สูงกว่ากลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดจากการลงทุนแต่ละรอบมี

ค่าแตกต่างกนัมาก อีกทั้งมีการจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนใหม่เพียง 8 คร้ังเท่านั้น ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนจึงมี

ค่าสูงทาํใหค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงตามไปดว้ย ดงัขอ้มูลตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการจดักลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) กบักลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD 

กลุ่มหลกัทรัพย ์

การเปรียบเทียบระหวา่ง  การเปรียบเทียบระหวา่ง  การเปรียบเทียบระหวา่ง 

1M 

Portfolio 

1M 

SETHD 

 3M 

Portfolio 

3M 

SETHD 

 6M 

Portfolio 

6M 

SETHD 

จาํนวนคร้ัง 48 48  16 16  8 8 

Average Return 2.26 0.39  7.78 1.79  13.6 2.01 

Excess Return 2.05 0.18  7.13 1.14  12.27 0.68 

Standard Deviation 0.0477 0.0506  0.0753 0.0954  0.1391 0.1026 

Sharpe's Index 0.4286 0.0346  0.9467 0.1197  0.882 0.0663 

Cumulative Return 2.78 1.13  3.2 1.24  2.64 1.13 

P-Value         0.033          0.029          0.040 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

     เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร โดยใชค่้า Sharpe’s Index พบวา่ กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) มีค่า 

Sharpe’s Index สูงกว่าหรือมีประสิทธิภาพการบริหารมากกว่าดัชนี SETHD ทั้ ง 3 รูปแบบ สาเหตุจากกลุ่ม

หลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) มีการจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุนตามค่าความแปรปรวนร่วมของทุกหลกัทรัพย ์กล่าวคือ 

เม่ือราคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง นํ้ าหนกัการลงทุนจึงถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัความแปรปรวนของ

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน แต่กลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD ไม่มีกลยุทธ์การลงทุนแต่อย่างใด เม่ือครบกาํหนดการ

ลงทุนอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจึงเท่ากบัส่วนต่างของราคาของสินทรัพยใ์นขณะนั้นกบัราคาเม่ือเร่ิมตน้ลงทุน ถา้

ดชันีมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวก ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกจ็ะเพ่ิมข้ึน แต่ในความเป็นจริงราคาหลกัทรัพย์

มีความผนัผวนอยู่เสมอ เน่ืองจากตวัของบริษทัหลกัทรัพยเ์องหรือสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ ทัว่โลก 

หากนกัลงทุนไม่มีแนวทางในการลงทุนท่ีเหมาะสม ผลตอบแทนท่ีไดรั้บอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั จากผลการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใชค่้า Sharpe’s Index สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพโรจน์ คาํพิฑูรย ์(2551) ท่ีพบว่า

กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) ท่ีมีการปรับพอร์ตทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีดีกว่า

ตลาด สะทอ้นให้เห็นว่าการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนเชิงรุก (Active Portfolio Management) มีประสิทธิภาพ

การบริหารมากกวา่กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนเชิงรับ (Passive Portfolio Management)  

     นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน (Portfolio) 

มากกว่าอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD ทุกระยะเวลาการลงทุน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและประสิทธิการบริหารกลุ่ม

หลกัทรัพยล์งทุนกบักลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     เม่ือนกัลงทุนจดักลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนโดยใชแ้บบจาํลอง Mean Variance มาช่วยในการวางแผนการตดัสินใจ 

คดัเลือกหลกัทรัพยแ์ละจดัสรรนํ้าหนกัการลงทุน จะทาํใหน้กัลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนตาม

ดชันี SETHD อีกทั้งค่า Sharpe’s Index ของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) สูงกว่ากลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD 

ทุกระยะเวลาการลงทุน กล่าวคือ แบบจาํลองช่วยใหน้กัลงทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น อีกทั้งยงัไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนตามดชันีท่ีมีระยะเวลาการลงทุน

เท่ากนั หากเปรียบเทียบโดยนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีลงทุนมาคิดเป็นอตัราผลตอบแทนสะสม 

(Cumulative Return) กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน มีค่าเท่ากบั 2.78, 3.2 และ 2.64 เท่า ตามลาํดบั 

สูงกว่าการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของดัชนี SETHD ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ซ่ึงมีอัตรา

ผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) เพียง 1.13, 1.24 และ 1.13 เท่า ตามลาํดบั โดยในช่วงเร่ิมตน้การลงทุนของ

กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน (Portfolio) และกลุ่มหลกัทรัพยด์ชันี SETHD จะมีมูลค่าของเงินตน้ไม่แตกต่างกนัมาก คือ

เร่ิมตน้จากจาํนวนเงินตน้ท่ี 1 เท่า จากนั้นค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยและจะเร่ิมแตกต่างกนัมากข้ึนเน่ืองจากเวลาการ

ลงทุนท่ียาวนาน และแนวทางในการลงทุน ดงัรูปท่ี 5 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ย

แบบจาํลอง Mean Variance ทาํให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนตามกลุ่มหลกัทรัพย์ของดัชนี 

SETHD  

 

รูปที่ 5  เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) ของกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุนกับดชันี SETHD 

ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน  

     จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีนกัลงทุนสามารถนาํแบบจาํลอง Mean Variance ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน

ดาํเนินการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนได ้โดยมีเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและขอ้มูลราคาปิดของหุน้

สามญัก็สามารถประยุกต์ใช้ไดโ้ดยมีผลการศึกษาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ นอกจากน้ีนักลงทุนควรหมัน่ศึกษาข้อมูล

ประกอบการลงทุนและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอยู่เสมอ แมว้่าการศึกษาน้ีเป็นการลงทุน

ในหุ้นปันผลท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการลงทุนเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนจากเงินปันผล แต่นกัลงทุนควรมีการ

ปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับเปล่ียนแปลงของตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจอยู่เสมอ เน่ืองจากการบริหารหลุ่ม
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หลกัทรัพยเ์ชิงรุกท่ีมีโอกาสสร้างผลตอบแทนใหน้กัลงทุนไดม้ากกวา่การการบริหารหลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับท่ีลงทุน

ตามดชันี (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557:30) สาํหรับการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น นกัลงทุนควรพิจารณาสภาวะตลาดและพ้ืนฐานกิจการของ

หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนควบคู่ไปดว้ย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมากพอในการประกอบการตดัสินใจลงทุน ในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรเพ่ิมข้อจาํกัดในด้านค่าธรรมเนียมและภาษีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความเป็นจริง 

เน่ืองจากการซ้ือขายบ่อยคร้ังจะเกิดตน้ทุนของค่าธรรมเนียมและภาษีมากกว่า ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บนอ้ย

กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายนอ้ยคร้ังกวา่ในช่วงระยะเวลาเท่ากนั 
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การวเิคราะห์คุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ปรัชณีย ์ลิมป์ศุภฤกษ์  ,สันนุดี เสลารัตน์  

 

บทคดัย่อ 

 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 28 บริษทัโดยทาํการวิเคราะห์อตัราส่วนจากงบ

กระแสเงินสด และการวดัค่าความแปรปรวนในการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีศึกษาอยูใ่นระหวา่งปี พ .ศ . 2555 

ถึง พ .ศ . 2557 ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัในประเภทธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมส่วนใหญ่ มีอตัราส่วนคุณภาพ

กาํไรมีค่าสูงกว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของประเภทธุรกิจ และอตัราส่วนกระแสเงินสดมีค่าสูงกว่า

อตัราส่วนเฉล่ียของประเภทธุรกิจ นอกจากน้ีจากการศึกษาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนพบวา่ กาํไรท่ีเกิดข้ึน

ค่อนขา้งมีความสมํ่าเสมอ 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to the quality of earnings of companies listed on The Stock Exchange 

of Thailand's food and drink sector. Data was analyzed by using Cash Flows Ratios and Variance Analysis. Data 

analyzed in this research was from the year 2012 to 2014. The results indicated that the majority of the 

companies have both the quality of earnings and the cash flow ratios higher than the average of the sectors. In 

addition, when studying the coefficient of variation, the results indicated that earnings are stable.
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บทนํา 

 

 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนโดยในปีพ .ศ.  2557 ขยายตวัประมาณร้อยละ 0.7 

จากปีก่อน เน่ืองจากการใชจ่้ายภายในประเทศ และสถานการณ์ทางการเมืองคล่ีคลาย ภาครัฐกลบัมา

ดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามปกติ ทาํใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย ณ ส้ินปีพ .ศ.  2557มี

ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยปิดท่ี 1,497.67 จุด หรือเพ่ิมข้ึน 15.32% เม่ือเทียบกบัส้ินปีพ .ศ.  2556 ซ่ึงมูลค่าซ้ือ

ขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัยงัคงสูงท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นปีท่ี 3 และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด

ของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย และตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ปรับเพ่ิมข้ึนทาํสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 

15.1 ลา้นลา้นบาท  )ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 2558(                

หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาด (Market Capital) สูงสุด อยู่ลาํดบัท่ี 5 ใน 5 

อนัดบัแรกของหมวดธุรกิจในตลาด ซ่ึงดชันีหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีแนวโนม้สูง

ข้ึนอยู่ลาํดับท่ี 3 ใน5อันดับแรก ระหว่างปี พ .ศ.  2556-2557 แสดงให้เห็นว่าหมวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมถือวา่เป็นหมวดธุรกิจท่ีน่าสนใจเม่ือเทียบกบัหมวดธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีการสนบัสนุนจากภาครัฐ ใน

ปี พ .ศ.  2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก )Kitchen of the World) เพ่ือ

ส่งเสริมการส่งออกวตัถุดิบในการปรุงอาหาร อาหารสด อาหารสาํเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส และอ่ืนๆ รวมทั้ง

ยงัสนบัสนุนให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศเป็นศูนยก์ระจายขอ้มูลการท่องเท่ียวและเป็นแหล่งขาย

สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์และสินคา้อ่ืนๆ จากอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ต่อมาในปี พ .ศ.  2555 รัฐบาล

ไทยไดจ้ดัทาํโครงการ Thailand Food Valley เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปเกษตรและอาหารไทย

ท่ีมีคุณภาพสูง โดยขบัเคล่ือนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือพฒันาดา้นวตัถุดิบ การผลิต คุณภาพ มาตรฐานความ

ปลอดภัย การขนส่ง การสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างศูนย์กระจายสินค้า โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสงัคม ไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนยก์ลางอาหารของโลก 

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํใหห้มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นท่ีน่าสนใจของนกัลงทุน การท่ีจะเลือกลงทุน

ในบริษทัใดบริษทัหน่ึง นกัลงทุนตอ้งมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ หากขอ้มูลนั้นบอกไดเ้พียงกาํไรท่ีเป็น

ตวัเลข แต่ไม่ไดน้าํมาวิเคราะห์ การตดัสินใจนั้นอาจผิดพลาดได ้ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพ

กาํไรของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวด

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

“ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม” หมายถึง ธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรเป็นอาหารพร้อมปรุงหรือ

พร้อมรับประทาน หรือประกอบกิจการร้านอาหาร ตวัแทนจาํหน่ายอาหาร ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร

เคร่ืองด่ืมต่างๆ ยงัรวมถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคร่ืองปรุงรส (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
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“คุณภาพกําไร” หมายถึง กาํไรท่ีแทจ้ริง หรือกาํไรท่ีมาจากรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นประจาํจากการดาํเนินงาน

ตามปกติ ซ่ึงสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงินสดท่ีเพียงพอต่อการเปล่ียนแทนสินทรัพยท่ี์สามารถเส่ือมราคา

ได ้ยงัรวมถึงกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมท่ีมีนยัสาํคญัเสร็จส้ินแลว้ (วริศรา, 2549) 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

คุณภาพกาํไร (Quality of Earning) เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในประเทศอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1930 โดยมี

วิวฒันาการมาจากแนวคิดการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานท่ีตอ้งการคน้หาว่าหลกัทรัพยใ์ดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

มูลค่าสูงหรือตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแท้จริง (Intrinsic Value) มูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ตามแนวคิดน้ีจะ

สามารถตรวจสอบยืนยนัไดจ้ากการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการอย่างละเอียดถ่ีถว้น เพ่ือคน้หาขอ้มูลท่ี

บ่งช้ีวา่หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกนั มีการซ้ือขายในราคาท่ีสูงหรือตํ่ากวา่มูลค่าตลาดในขณะนั้น (วรศกัด์ิ ทุมมา

นนท,์ 2549, หนา้ 99) 

Stickney(1996 อา้งถึงใน วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2549, หนา้ 103) คุณภาพกาํไร หมายถึง ความสามารถของ

กาํไรในการสะทอ้นกระแสเงินสดท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการเกิดกาํไร ถา้กาํไรท่ีเกิดข้ึนตอ้งอาศยัการประมาณท่ี

ซับซ้อนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงกระแสเงินสด สะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรท่ีเกิดข้ึนนั้นมีคุณภาพตํ่า หากกาํไรกับ

กระแสเงินสดเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกนั ถือวา่กาํไรท่ีเกิดข้ึนเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพ 

ตามนิยามของ The Financial Accounting Standards Board (FASB) กล่าวว่า คุณภาพกําไร คือกําไรท่ี

แทจ้ริง (Real earnings) หรือควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ สามารถเปล่ียนกลบัมาเป็น

เงินสดท่ีเพียงพอต่อการเปล่ียนแทนสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้และเป็นกาํไรท่ีมาจากรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็น

ประจาํ รวมทั้งกิจกรรมท่ีมีนัยสําคญัท่ีก่อให้เกิดกาํไร ไดด้าํเนินการเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงหมายถึง กาํไรท่ี

แทจ้ริง หรือกาํไรท่ีมีคุณภาพตอ้งเป็นจาํนวนท่ีอยู่ระหว่างกาํไรสุทธิ กบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

หกัดว้ยรายการท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ัง 

งบกระแสเงินสดมีความสําคญัมากข้ึน เน่ืองจากการพิจารณาเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุน จะไม่ทราบการเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดบญัชีนั้นได ้ เน่ืองจากบาง

กิจการมีผลกาํไร แต่กาํไรนั้นไม่สามารถสะทอ้นถึงความสามารถในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดได ้ทาํให้

กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และลม้ละลายในท่ีสุด ถือวา่กาํไรท่ีเกิดข้ึนเป็นกาํไรท่ีไม่มีคุณภาพ  

จากนิยามของคุณภาพกาํไรท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า คุณภาพกาํไร หมายถึง กาํไรท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินงานตามปกติของกิจการ ซ่ึงสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงินสดได้เพียงพอต่อการเปล่ียนแทน

สินทรัพยท่ี์เส่ือมราคาได ้หรือเป็นกาํไรท่ีมีกระแสเงินสดรองรับ สามารถนาํเงินสดไปใชใ้นกิจการได ้โดย

กาํไรน้ีตอ้งเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่มีความผนัผวนจากกาํไรในอดีต 

จากความหมายของคุณภาพกาํไรท่ีแตกต่างกนั ผูศึ้กษาจึงใหค้วามสาํคญักบัลกัษณะกาํไร

ท่ีมีคุณภาพดงัน้ี 

1. กาํไรท่ีมีคุณภาพควรเป็นกาํไรท่ีไม่มีความผนัผวนจากแนวโนม้กาํไรในอดีต 
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2. กาํไรท่ีมีคุณภาพควรเป็นกาํไรท่ีสามารถเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีของกระแสกาํไรในอนาคต 

3. กาํไรท่ีมีคุณภาพควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของกิจการท่ีมีมาอย่าง

ต่อเน่ือง และควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริงของบริษทั 

วริศรา ดวงตาน้อย (2549, หน้า 2-3, 67-70) ได้ศึกษาถึงคุณภาพกําไรของธุรกิจกลุ่ม

พลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546-2547 ไตรมาส 1 และ

ไตรมาส 2  ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 18 บริษทั ผูศึ้กษาไดแ้บ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และเลือกกลุ่มละ 1 บริษทัมาทาํ

การวิเคราะห์คุณภาพกาํไร ดว้ยเทคนิคดงัน้ี การประเมินผลกระทบนโยบายการบญัชี การประเมินฝ่าย

บริหาร การวดัความแปรปรวน และการใชอ้ตัราส่วนจากงบกระแสเงินสด พบวา่ การเปล่ียนแปลงนโยบาย

ทางบัญชีเป็นผลให้กําไรท่ีได้ไม่สัมพันธ์กับยอดขาย และส่วนมากมีอัตราส่วนงบกระแสเงินสดท่ี

สมํ่าเสมอ ซ่ึงภาพรวมกาํไรของกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพ 

อรฤดี  ศ รีธรา พิพัฒน์  (2550, หน้า  26-30,135-144) ได้ศึกษา ถึง คุณภาพกําไรและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยวิจยัจากงบการเงินรวมของธนาคารระหว่างปี 

พ.ศ.2544-2548 ซ่ึงมีจาํนวนทั้ งส้ิน 10 ธนาคาร ซ่ึงผูวิ้จัยได้แบ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็น 3 กลุ่มตาม

สดัส่วนสินทรัพยร์วม โดยใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์เพ่ือหา

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า คุณภาพกาํไรของธนาคารข้ึนอยู่กบั

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานตามปกติ และรายไดห้ลกัของธนาคาร ซ่ึงสามารถนาํไปใชจ้ดัสรร

ในรูปเงินสดหรือสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย และคุณภาพกาํไรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ซ่ึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่และกลาง มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในระดบัเดียวกนั 

ศิริกัลยา  วิบูลย์กุล (2556, หน้า 27-40, 77-79) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพกาํไร และประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน กรณีศึกษาธนาคารของรัฐ โดยศึกษาจากรายงาน

ประจาํปีของธนาคารผา่นระบบออนไลน ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547-2553 ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างมาศึกษา

จาํนวน 6 ธนาคาร จากทั้งหมด 7 ธนาคาร ในการวดัคุณภาพกาํไรดว้ยการใชอ้ตัราส่วนวิเคราะห์คุณภาพ

กาํไร อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบวา่มีทั้งธนาคารท่ี

กาํไรมีคุณภาพและกาํไรท่ีไม่มีคุณภาพ โดยคุณภาพกาํไรเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ของกิจการ และประสิทธิภาพในการดาํเนินงานจากอตัราส่วนกระแสเงินสดดาํเนินงานสุทธิต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน มีความสมัพนัธ์กนั 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ช่วงปีพ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 จาํนวน 3 ปี ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งหมด 33 บริษทัทั้งน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกทาํการศึกษา 28 บริษทั ส่วนอีก 5 บริษทัท่ีตดัออกนั้น เน่ืองจาก
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บริษทัเพ่ิงเขา้ตลาดหลกัทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 หากนาํมาวิเคราะห์อาจทาํใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือน 

และผูศึ้กษาไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มธุรกิจอาหาร มีจาํนวน 16 บริษทั กลุ่มธุรกิจ

เคร่ืองด่ืม มีจาํนวน 4 บริษทั และกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีจาํนวน 8 บริษทั  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) และศึกษาจากหนงัสือ เอกสารการบรรยาย บทความทาง

วิชาการ ตาํราทางวิชาการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใช้วิเคราะห์คุณภาพกาํไรของบริษทัในหมวดธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนคุณภาพกาํไรของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

สรุปไดด้งัน้ีการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนคุณภาพกาํไรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร พบว่า บริษทั 11 

แห่งท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรแสดงค่าผนัผวนตลอด 3 ปี แสดงใหเ้ห็นว่ากาํไรนั้นไม่สมํ่าเสมอสําหรับ

บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 3 บริษทั สะทอ้นให้เห็นถึงกาํไรท่ี

เกิดข้ึนมีความสมํ่าเสมอไปในทิศทางท่ีดี ส่วนบริษทั 2 แห่งท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรลดลงจากปี พ.ศ. 

2555 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกาํไรท่ีเกิดข้ึนเร่ิมลดลงเร่ือยๆ สาํหรับบริษทัในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม พบวา่ บริษทั 3 

แห่ง ท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรแสดงค่าผนัผวนตลอด 3 ปี แสดงใหเ้ห็นว่ากาํไรนั้นไม่มีความสมํ่าเสมอ

ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรลดลงจากปี พ.ศ. 2555 สะทอ้นให้เห็นถึงกาํไรท่ีเร่ิมลดลง และ

บริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า บริษทั 6 แห่ง ท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรแสดงค่าผนัผวน

ตลอด 3 ปี แสดงใหเ้ห็นวา่กาํไรนั้นไม่มีความ สาํหรับบริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 

2555 จาํนวน 2 บริษทั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกาํไรท่ีเกิดข้ึนมีความสมํ่าเสมอและมีแนวโนม้ดีข้ึน 

ผลการศึกษาอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของกลุ่ม

ธุรกิจอาหาร พบวา่ ปี พ.ศ. 2555 มีบริษทั 9 แห่ง พ.ศ. 2556 มีบริษทั 5 แห่ง และพ.ศ. 2557 มีบริษทั 9 แห่ง

ท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงกว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจอาหาร แสดงว่ากาํไรท่ี

เกิดข้ึนนั้นเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพ ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรตํ่ากวา่อตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ีย

ของกลุ่มธุรกิจอาหาร ถือว่าเป็นกาํไรท่ีไม่มีคุณภาพ สําหรับกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มี

บริษทั 3 แห่ง พ.ศ. 2556 มีบริษทัแห่งเดียว และพ.ศ. 2557 มีบริษทั 2 แห่งท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูง

กวา่อตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม แสดงวา่กาํไรท่ีเกิดข้ึนเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพ ส่วน

บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรตํ่ากว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม กาํไรท่ีได้

เป็นกาํไรท่ีไม่มีคุณภาพและกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม พบวา่ ปี พ.ศ. 2555 มีบริษทั 6 แห่ง พ.ศ. 2556 

มีบริษทั 4 แห่ง และพ.ศ. 2557 มีบริษทั 6 แห่งท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงกว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไร

เฉล่ียของกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ถือว่าเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพ ปี ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพ
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กาํไรตํ่ากว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมสะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรไม่มี

คุณภาพ 

ผลการศึกษาการจดัอนัดบัอตัราส่วนคุณภาพกาํไรของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสรุปไดด้งัน้ีปี พ.ศ. 2555 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดอนัดบัแรกของกลุ่มธุรกิจอาหาร 

ไดแ้ก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2556 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุด

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ส่วนในปีพ.ศ. 2557 บริษทัท่ีมี

อตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) สําหรับ

บริษทัในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ปี พ.ศ. 2555 พบวา่ บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุด

อนัดบัแรกเป็นบริษทัเดียวกนั ไดแ้ก่ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ปี พ.ศ. 2555 พบว่า บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั โออิชิ 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2556 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั โออิชิ 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ส่วนในปีพ.ศ. 2557 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่บริษทั 

อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนคุณภาพกาํไรของกลุ่มธุรกิจในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

สรุปไดด้งัน้ีกลุ่มธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวในปีท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงกวา่อตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของหมวดธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม และกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามลาํดบั ส่วน

ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงสุด คือ กลุ่มธุรกิจอาหาร ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวในปี

ท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรสูงกว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และกล่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ตามลาํดบั แต่ในปี พ.ศ. 2557 ทุก

กลุ่มธุรกิจกลบัมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรตํ่ากว่าอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเฉล่ียของหมวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  

ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานหารหน้ีสินหมุนเวียนของ

บริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมสรุปไดด้งัน้ีการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนกระแสเงินสดของ

บริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร พบว่า บริษทั 9 แห่งท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดแสดงค่าผนัผวนตลอด 3 ปี 

สาํหรับบริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 4 บริษทั ส่วนบริษทั 3 แห่งท่ีมี

อตัราส่วนกระแสเงินสดลดลงจากปี พ.ศ. 2555 สําหรับบริษทัในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม พบว่า บริษทัทั้ง 4 

แห่ง ท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดแสดงค่าผนัผวนตลอด 3 ปี และบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

พบว่า บริษทั 6 แห่ง ท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดแสดงค่าผนัผวนตลอด 3 ปี สาํหรับบริษทัท่ีมีอตัราส่วน

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 1 บริษทั ส่วนบริษทั 1 แห่งท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสด

ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2530 
 

 

ผลการศึกษาอตัราส่วนกระแสเงินสดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนกระแสเงินสดเฉล่ียของ

กลุ่มธุรกิจอาหาร พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีบริษทั 6 แห่ง พ.ศ. 2556 มีบริษทั 4 แห่ง และพ.ศ. 2557 มีบริษทั 7 

แห่งท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงกว่าอตัราส่วนกระแสเงินสดเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจอาหาร ถือว่าบริษทัมี

สภาพคล่อง ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดตํ่ากว่าอตัราส่วนกระแสเงินสดเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจ

อาหาร สะทอ้นถึงบริษทัไม่มีสภาพคล่องสําหรับกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีบริษทัทั้ง 4 

แห่ง พ.ศ. 2556 มีบริษทั 1 แห่ง และพ.ศ. 2557 มีบริษทั 2 แห่งท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงกวา่อตัราส่วน

กระแสเงินสดเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ถือวา่บริษทัมีสภาพ ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดตํ่า

กว่าอตัราส่วนกระแสเงินสดเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ถือว่าบริษทัไม่มีสภาพคล่องทางการเงินและ

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีบริษทั 5 แห่ง พ.ศ. 2556 มีบริษทั 5 แห่ง และพ.ศ. 

2557 มีบริษทั 4 แห่งท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงกวา่อตัราส่วนกระแสเงินสดเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืม แสดงว่าบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนบริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดตํ่ากว่า

อตัราส่วนกระแสเงินสดเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม สะทอ้นถึงบริษทัไม่มีสภาพคล่องทาง

การเงิน 

ผลการศึกษาการจดัอนัดบัอตัราส่วนกระแสเงินสดของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม พบว่าบริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรกในปีพ.ศ. 2555 ของกลุ่มธุรกิจอาหาร 

ไดแ้ก่ บริษทั บริษทั ไทยวาฟูดโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2556 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสด

สูงสุดอนัดับแรก ได้แก่ บริษทั ไทยวาฟูดโปรดักส์ จาํกัด (มหาชน) ส่วนในปีพ.ศ. 2557 บริษทัท่ีมี

อตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่บริษทั ไทยวาฟูดโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับบริษทั

ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ปี พ.ศ. 2555 พบว่า บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก 

ไดแ้ก่บริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน)และบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ปี พ.ศ. 2555 พบว่า 

บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) ปี 

พ.ศ. 2556 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

(มหาชน) ส่วนในปีพ.ศ. 2557 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่บริษทั พรีเมียร์ 

มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน)  

ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจในหมวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม พบวา่ไม่มีกลุ่มธุรกิจใดท่ีมีค่าอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงกวา่อตัราส่วนเฉล่ียของหมวดธุรกิจ แต่

กลุ่มธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั คือ 

กลุ่มธุรกิจอาหาร รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และสุดทา้ยคือกลุ่มเคร่ืองด่ืม ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2557 กลุ่มธุรกิจท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสด สูงสุดคือ  กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือกลุ่ม
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ธุรกิจอาหาร และสุดทา้ยคือกลุ่มเคร่ืองด่ืม โดยท่ีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนกระแสเงินสด ของ

กลุ่มอาหาร และกลุ่มเคร่ืองด่ืมมีผนัผวน แต่กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมกลบัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สรุปไดด้งัน้ี โดยบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารพบว่า บริษทั 2 แห่งท่ีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่า

ค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจอาหาร ส่วนบริษทัอีก 14 แห่งมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่ากว่าค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจ

อาหาร ส่วนบริษทัในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมพบว่า บริษทัเพียงแห่งเดียวท่ีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่

ค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม สาํหรับบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมพบวา่ บริษทั 3 แห่งท่ีค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั )มหาชน (บริษทั อาหารสยาม จาํกดั )มหาชน (และบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั )มหาชน(  

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม สรุปไดด้งัน้ี บริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารพบวา่ บริษทั 4 แห่งท่ีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนสูง

กว่าค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจอาหาร ส่วนบริษทัในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีเพียงบริษทัเดียวท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความ

แปรปรวนสูงกว่าค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ส่วนบริษทัอ่ืนมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม และสาํหรับบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมพบว่า บริษทั 2 แห่งท่ีค่า

สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนสูงกว่าค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ส่วนอีก 6 แห่งท่ีค่า

สมัประสิทธ์ิความแปรปรวนตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลลพัธ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่าบริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรท่ีสูงอาจไม่ไดมี้

อตัราส่วนกระแสเงินสดท่ีสูงตามดว้ย เน่ืองจากอตัราส่วนคุณภาพกาํไรเป็นการเปรียบเทียบกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานกบักาํไรสุทธิทางบญัชี แต่อตัราส่วนกระแสเงินสดเป็นการเปรียบเทียบกระแสเงินสด

กบัหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงเป็นการประเมินสภาพคล่องของบริษทั จึงทาํให้ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความแตกต่างกนั 

โดยทั้ง 2 อตัราส่วนเป็นตวัช่วยประเมินคุณภาพกาํไรท่ีแสดงให้เห็นความสามารถของกาํไรสุทธิในการ

เปล่ียนแทนเป็นเงินสดท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั แต่เม่ือวดัค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 

กลบัเป็นบริษทัอ่ืนท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนนอ้ยท่ีสุด มิใช่บริษทัท่ีมีอตัราส่วนคุณภาพกาํไรท่ีสูง 

หรือบริษทัท่ีมีอตัราส่วนกระแสเงินสดท่ีสูง เน่ืองจากการวดัค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน เป็นการวดั

ความมีเสถียรภาพของกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนเพียงตวัเดียวในระยะเวลา 3 ปี บอกถึงแนวโนม้กาํไรท่ีเกิดข้ึนมี

ความสมํ่าเสมอมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงไม่เก่ียวกบัการเปล่ียนแทนเป็นเงินสด ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งออกมาไม่

เหมือนกนัในแต่ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพกาํไร ซ่ึงในอนาคตควรจะศึกษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเส่ียงทางการเงินของบริษทั เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษัทมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และมีเงินหมุนเวยีนในบริษทั ทาํใหบ้ริษทัสามารถสร้างกาํไรท่ีมีคุณภาพได ้

และทาํใหน้กัลงทุนมีขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้น

บริษทัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และเพ่ือคน้หาองคป์ระกอบย่อยของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ตวัแปรท่ีใชใ้นงานการศึกษาน้ีอยู่ในปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น

อุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทั รวมทั้งส้ิน 25 ตวัแปร โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2548 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 รวมทั้งส้ิน 40 ไตรมาส โดยเลือกบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมาศึกษา 

3 บริษทัท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และ สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบวา่ ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบสามารถจาํแนกไดคื้อ องคป์ระกอบท่ี 1 (ปัจจยัดา้นดชันีช้ีวดั

เศรษฐกิจ) องคป์ระกอบท่ี 2 (ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจมหภาค) และองคป์ระกอบของบริษทัรายบริษทั(ปัจจยั

ดา้นบริษทั) และจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นพบว่า องคป์ระกอบท่ี 2 (ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจมห

ภาค) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัหลกัทรัพย ์CPF และองคป์ระกอบของบริษทัรายบริษทั (ปัจจยัดา้น

บริษทั) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหลกัทรัพย ์CPF และ TF 

คาํสาํคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ ,อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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Abstract 

     The purpose of this independent study is to examine the Economic factors, Industrial Factor and Company Factor 

and Find sub-factor of Return of the Securities: Food and Beverage Sector. The variables used in this study is 

Economic factors, Industrial Factor and Company Factor a total of 25 variables. Using data from secondary sources 

since the first quarter 2005 to fourth quarter 2014 for a period of 40 quarters and used 3 company in food and 

beverages sector and are listed on the Stock Exchange of Thailand since 10 years. Factor Analysis and Multiple 

Linear Regression Analysis is used to analyze the data. The study found that 3 factor consists of 1.Factors of economic 

indicators, 2.Macroeconomic Factors and 3.Company Factor. Multiple Linear Regression Analysis the results showed 

that Company Factor a relationship in the same direction is Return Factor correlation with CPF and TF. In Addition to 

variables that a relationship in the opposite direction Macroeconomic Factors correlation with CPF  

Keywords: Factor Analysis, Return of the Securities:Food and Beverage Sector 

 

1. บทนํา 

     จากอดีตท่ีผ่านมาการลงทุนในประเทศไทยมีทางเลือกท่ีไม่มากนกั แต่ในปัจจุบนันกัลงทุนมีทางเลือกในการ

ลงทุนท่ีหลากหลาย ทาํใหน้กัลงทุนสามารถเลือกท่ีจะลงทุนในอตัราผลตอบแทนตวัเองนั้นตอ้งการ อุตสาหกรรม

อาหารและการเกษตรนบัไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัของไทย เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถเพ่ิม

มูลค่าของสินคา้ตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิต  จากวิกฤตสินเช่ือซบัไพร์มแสดงใหเ้ห็นว่าธุรกิจหมวดอาหาร

และเคร่ืองด่ืมไดรั้บผลกระทบไม่มากนัก และหลงัจากวิกฤตไดผ้่านพน้ไป ทาํให้ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมปรับตวัสูงข้ึน แมเ้กิดผลกระทบจากวิกฤตสินเช่ือซบัไพร์มของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มูลค่า

การส่งออกของสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นการลงทุนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมจึงถือเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานหลกัของ

มนุษยใ์นการดาํรงชีวิต จึงทาํใหธุ้รกิจอาหารมีการเติบโตท่ีสูงข้ึนในอนาคต เน่ืองจากปริมาณการส่งออกเพ่ิมมากข้ึน 

อีกทั้งการท่ีปริมาณประชากรของโลกเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีปริมาณการผลิตอาหารยงัคงเท่าเดิม จึงส่งผลให้

ราคาอาหารปรับตวัสูงข้ึน และส่งผลกระทบไปยงัราคาหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ปรับตัว

เพ่ิมข้ึนดว้ย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดใ้หค้วามสนใจในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เพราะถึงแมว้า่หุน้กลุ่มน้ี

จะไม่ผนัผวนตามวฏัจกัรเศรษฐกิจ แต่ในทุกการลงทุนย่อมมีความเส่ียงอยู่เสมอ ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

     วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทัของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

     ขอบเขตของการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทั โดยใชข้อ้มูล

ในส่วนของดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลเฉพาะกบัอุตสาหกรรม ขอ้มูลบริษทั
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ซ่ึงเป็นปัจจัยภายในและอัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นรายไตรมาส 

ทาํการศึกษาในช่วงปี พ .ศ. 2548 - พ .ศ. 2557 รวม 40 ไตรมาส โดยเลือกบริษทัในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมา

ศึกษา 3 บริษทัท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นกัลงทุนสามารถนาํผลการศึกษามาใชพิ้จารณาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดา้นสภาวะเศรษฐกิจ แนวโนม้การ

เติบโตของอุตสาหกรรมและบริษทั และสามารถนาํผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

2 . ทบทวนวรรณกรรม 

อรอุมา ต้นดี และสมใจ บุญหม่ืนไวย )2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์ของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ และศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล 1 วนั อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ตดับญัชี และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี ใชข้อ้มูลรายไตรมาส ปี พ .ศ . 2551 - 2555 

รวม 20 ไตรมาส ใชวิ้ธีการการศึกษาสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับราคาตลาด

หลกัทรัพย ์ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาด

หลกัทรัพย ์

     ชมพูนุท จิตนาวสาร และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ )2555 (ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห◌่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยศึกษาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราเงินเฟ้อ อั ตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดชันีราคาผูบ้ริโภค ใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาเป็นราย

เดือน ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์การถดถอยพ หุคูณ

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร จากผลการศึกษาพบวา่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนระหว่าง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราเงินเฟ้อและปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกับดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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3.  วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชห้ลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยซ่ึงมีทั้งหมด 38 หลกัทรัพยม์าเป็นประชากร และทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา     

จากการจดัอนัดบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 4 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูล 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558  ดงัน้ี 1.บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั )มหาชน : ( CPF 2.บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั )มหาชน : ( MINT  3.บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั )มหาชน : ( TU และ 4.บริษทั    

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั )มหาชน : ( TF  ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ )Secondary Data) โดยใช้

ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาเป็นรายไตรมาส ระยะเวลาการศึกษาเดือนมกราคม พ .ศ .

2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ .ศ . 2557 รวม 40 ไตรมาส 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณน้ีใชวิ้ธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือคน้หาองค์ประกอบย่อยของตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี จากนั้นนาํองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบ มาทาํการทดสอบเพ่ือหา

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยวิธีการสร้างสมการเชิง

ถดถอย (Multiple Linear Regressions)  

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางที่ 4.1 สถิติเชิงพรรณาของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม 

สถิตเิชิงพรรณาของปัจจัยด้านเศรษฐกจิและปัจจัยอุตสาหกรรม 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ -7.10 18.90 3.51 4.39 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 80.80 107.72 95.91 7.74 

พนัธตัรรัฐบาล อาย ุ10 ปี 3.08 6.09 4.15 0.73 

อตัราเงินเฟ้อ -2.77 7.49 3.02 2.05 

อตัราแลกเปล่ียน 29.80 41.34 33.70 3.20 

ดชันอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 7608.92 17823.07 12341.64 2420.48 

ดชันีค่าเงินบาท 86.25 109.67 98.68 5.48 

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 0.75 5.08 2.52 1.13 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 36.53 53.07 46.81 4.13 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 152.70 251.49 198.21 29.44 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 431.50 1585.67 954.04 327.34 

ดชันีตน้ทุนแรงงานต่อหน่ึงหน่วยการผลิต 91.54 113.23 100.98 5.66 
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ตารางที่ 4.1 สถิติเชิงพรรณาของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม 

สถิตเิชิงพรรณาของปัจจัยด้านเศรษฐกจิและปัจจัยอุตสาหกรรม 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

มูลค่าการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม  (ลา้น

ดอลลาร์ สรอ(. 1613.76 5120.98 3386.55 1089.60 

ดชันีแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

อาหารและเคร่ืองด่ืม 99.72 119.25 109.05 5.10 

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 2862.49 12830.18 6996.95 3456.64 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 117.80 165.74 135.53 12.35 

ดชันีการส่งสินคา้อุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 116.90 158.35 138.21 10.52 

 

ตารางที่ 4.2 สถิติเชิงพรรณาของปัจจยับริษทัรายบริษทั 

  CPF MINT 

  Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

อตัราส่วนสภาพ

คล่อง 
1.05 1.94 1.3370 .26048 .51 1.47 .9080 .25277 

อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว 
.36 .87 .5165 .14363 .15 1.09 .4648 .23075 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
.93 2.25 1.4590 .39043 .99 1.91 1.4520 .26105 

อตัราส่วน

ความสามารถชาํระ

ดอกเบ้ีย 

-1.23 13.88 5.2883 4.10843 2.02 12.04 6.0120 2.40536 

อตัราส่วน

หมุนเวียนสินทรัพย ์
1.12 1.69 1.4205 .14630 .59 .80 .7028 .05149 

อตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย ์ 
2.99 17.19 9.3450 4.49508 6.77 13.90 10.7970 1.92974 

อตัรากาํไรสุทธิ -3.83 14.31 4.0025 3.44212 1.97 17.19 9.8153 3.91926 

อตัราผลตอบแทนผู ้

ถือหุน้  
1.79 30.52 14.2148 8.99065 10.31 23.37 17.9238 3.67020 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2538 
 

 

 
  TF 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.62 5.32 4.23 0.64 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.19 4.75 3.71 0.66 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.13 0.27 0.20 0.04 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย -588.27 176599.00 7571.29 32047.21 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ 0.81 1.16 1.03 0.08 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 12.91 20.94 16.14 2.08 

อตัรากาํไรสุทธิ 7.70 17.59 12.66 2.49 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  13.05 20.80 16.48 2.16 

 

     4.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

     จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใชปั้จจยัในดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นบริษทั โดย

ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะแบ่งเป็นองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม   และองคป์ระกอบ

ของปัจจยัดา้นบริษทัรายบริษทั สามารถจาํแนกองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 4.3 แสดงองค์ประกอบและตวัแปรย่อยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ

ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม   

องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2 

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ 

มูลค่าการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม  (ลา้น

ดอลลาร์ สรอ(.   

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ )ดอลลาร์ 

สรอ(.    

ดชันีค่าเงินบาท   

อตัราดอกเบ้ียพนัธตัรรัฐบาล อาย ุ10 ปี   

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ   
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จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายองคป์ระกอบและตวัแปรยอ่ยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบดงัน้ี 

     องคป์ระกอบท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีท่ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีค่าเงินบาท ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ )ดอลลาร์ สรอ (.ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งปร ะเทศไทย ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืม  มูลค่าการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม )ลา้นดอลลาร์ สรอ (. อตัราดอกเบ้ียพนัธตัรรัฐบาล อายุ 10 ปี 

และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

        องค์ประกอบท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เศรษฐกิจโดยตรงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อ 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงองคป์ระกอบและตวัแปรยอ่ยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นบริษทัรายบริษทั   

CPF MINT TF 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์   

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย     

อตัรากาํไรสุทธิ     

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว     

               

     4.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน )Multiple Linear Regression Analysis) การวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงซอ้น คือการนาํองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบมาทาํการทดสอบหาความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษทัในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 บริษทั โดยมีสมมติฐาน

ดงัน้ี 

สมมติฐาน : ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% 

H0 : β = 0 แสดงว่าองค์ประกอบไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

H1 : β ≠ 0 แสดงว่าองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
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ตารางที่ 4.5 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regression Analysis) 

ตวัแปร  \   บริษัท   CPF MINT TF 

องคป์ระกอบท่ี 1 
Beta -3.711 -1.266 -1.556 

Sig. .139 .699 .269 

องคป์ระกอบท่ี 2 
Beta -4.293 -.416 -.756 

Sig. .080 .898 .586 

องคป์ระกอบของบริษทั CPF 
Beta 10.882   

Sig. .000   

องคป์ระกอบของบริษทั MINT 
Beta  .620  

Sig.  .858  

องคป์ระกอบของบริษทั TF 
Beta   4.354 

Sig.   .004 

      องค์ประกอบท่ี 2 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจมหภาค มีความสัมพนัธ์ในทางตรงกันขา้มอย่างมี

นยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์CPF ท่ีระดบันยัสาํคญั 90%  

      องคป์ระกอบของบริษทั CPF คือ ปัจจยัดา้นบริษทัของบริษทั CPF มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนัอย่างมี

นยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์CPF ท่ีระดบันยัสาํคญั 99% 

องคป์ระกอบของบริษทั MINT คือ ปัจจยัดา้นบริษทัของบริษทั MINT ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์MINT ได ้

องค์ประกอบของบริษทั TF คือ ปัจจยัดา้นบริษทัของบริษทั TF มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนัอย่างมี

นยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์TF ท่ีระดบันยัสาํคญั 99% 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ตารางท่ี 5.1 สรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปรกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ตัวแปร  \   บริษทั CPF MINT TF 

องคป์ระกอบท่ี 1       

องคป์ระกอบท่ี 2 -     

องคป์ระกอบของบริษทั CPF +     

องคป์ระกอบของบริษทั MINT       

องคป์ระกอบของบริษทั TF     + 

หมายเหตุ : +  = มีความสมัพนัธ์ไปในทางเดียวกนั         -  = มีความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้ม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) : CPF องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์CPF อย่างมีนยัสาํคญัไปในทิศทางตรงขา้มคือ องคป์ระกอบท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจมหภาค 

และองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์CPF อยา่งมีนยัสาํคญัไปในทิศทางเดียวกนั

คือ องคป์ระกอบของบริษทั CPF ปัจจยัดา้นบริษทัของบริษทั CPF 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) : MINT ไม่มีองคป์ระกอบใดเลยท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์MINT 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) : TF องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์TF อยา่งมีนยัสาํคญัไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์TF คือ องคป์ระกอบของ

บริษทั TF ปัจจยัดา้นบริษทัของบริษทั TF  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้นมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของจาํนวนขอ้มูลและตวัแปร

ท่ีไม่เพียงพอต่อการจาํแนกองคป์ระกอบยอ่ย 

2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบจะช่วยให้นกัลงทุนสามารถมองภาพรวมในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์นาํมาใช้

เป็นกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

3. หากนักลงทุนตอ้งการท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพย ์1. บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ควร

พิจารณาถึงองคป์ระกอบท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจมหภาค และองคป์ระกอบของบริษทั CPF ปัจจยั

ด้านบริษทัของบริษทั CPF  2.บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จาํกัด (มหาชน) ควรพิจารณาถึง

องคป์ระกอบ องคป์ระกอบท่ี 1 ปัจจยัดา้นดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจ และ องคป์ระกอบของบริษทั TU ปัจจยัดา้น

บริษทัของบริษทั TU 3.บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)  ควรพิจารณาถึง องค์ประกอบของ

บริษทั TF ปัจจยัดา้นบริษทัของบริษทั TF 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบจะช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองความสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรซ่ึงจะช่วยใหง่้ายต่อ

การวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง 

2. ในการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะแก่การนําตัวแปรหลากหลายเข้ามาเพ่ือจับกลุ่ม

ความสมัพนัธ์ทาํใหน้กัลงทุนสามารถมองภาพรวมในการลงทุนไดโ้ดยง่าย 
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การจาํแนกความแตกต่างของบริษทัประกนัวนิาศภยัโดยใช้ปัจจยัเฉพาะบริษทั 

ระหว่างบริษทัที่ดาํรงเงนิกองทุนครบถ้วนตามกฎหมายและดาํรงเงนิกองทุนไม่

ครบถ้วนตามกฎหมาย 

The classify of General insurance by specific variables between solvency 
companies and insolvency companies 

นิตินาท แบบประเสริฐ1 และ ดรธฤตพณ อู่สวสัดิ์.2 

Nitinat Babpraseat and Dr.Thitapon Ousawat 

  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาตวัแปรเฉพาะของแต่ละบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีผลต่อการดาํรงเงินกองทุนไม่

ครบถว้นตามกฎหมาย โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาจากบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด จาํนวน 

67 บริษทั ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ดาํรงเงินกองทุนไม่ครบถว้นตามกฎหมาย )ขาดเงินกองทุน(  จาํนวน 

9 บริษทั และกลุ่มท่ี ดาํรงเงินกองทุนครบถว้นตามกฎหมาย )ไม่ขาดเงินกองทุน(  จาํนวน 58 บริษทั เกบ็ขอ้มูลในช่วง 

พ.ศ . 2552-2558 ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษามีทั้งส้ิน 13 ตวัแปร และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธี Logistic Regression เพ่ือศึกษา

โอกาสท่ีบริษทัประกนัภยัจะขาดเงินกองทุนหรือไม่ขาดเงินกองทุน ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถแบ่งแยก

กลุ่มบริษทัประกันภยัท่ีขาดเงินกองทุนและไม่ขาดเงินกองทุน ออกจากกันได้มี 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ 1(อตัราส่วน

สินทรัพยจ์ดัสรรต่อหน้ีสินผูเ้อาประกนัภยั 2(อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้

จากผลการวิจยัสามารถจาํแนกความแตกต่างของบริษทัประกนัภยัทั้ง 2 กลุ่มได ้โดยมีความแม่นยาํเฉล่ีย 97% ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารธุรกิจประกนัภยัเพ่ือหามาตรการในการป้องกนัการขาด

เงินกองทุนในอนาคต 
 

คาํสาํคัญ: เงินกองทุน  ,ขาดกองทุน ,ประกันวินาศภัย ,การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก  

 

Abstract 

This research aims to study the specific factors affecting the financial general insurance company’s insolvency. In 

this case, the population are the all general insurance companies registered in Thailand, total 67 companies which 

are divided into 2 groups : 1) 9 insolvency companies and 2) 58 operating companies, during period of years 2009-

2015. The variables in this study are total 13 variables which are analyzed by the statistics tools Logistic regression 

(LOGIT) in order to classify the possibility of insolvency companies and solvency companies. The results from the 

LOGIT analysis are significantly variables which can be variables in classify model are  1) allocation assets / policy 

liabilities 2) operating expenses / earned premiums. The model from results correctly classifies 97% of the sample 

at significant 95%. These results can be useful for protect company from insolvency in the future. 

Keywords: Capital, Insolvency, General Insurance, Logistic Regression 
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1. บทนํา 

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจท่ีรับโอนความเส่ียงจากผูเ้อาประกันภัยมาไวท่ี้บริษัทประกันภัยเอง โดยผูเ้อา

ประกนัภยัจะตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัใหบ้ริษทัประกนัภยั และหากเกิดภยัข้ึนตามท่ีตกลงในสัญญาประกนัภยั บริษทั

ประกนัภยัจะตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั ดงันั้น บริษทัประกนัภยัจาํเป็นตอ้งมีฐานะการเงินท่ี

มัน่คง เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า บริษทัจะมีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไดต้ามสัญญาประกนัภยั โดย

หน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั จะวดัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัจากความเพียงพอของ

เงินกองทุน ซ่ึงเงินกองทุน หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ หกัดว้ยสินทรัพยท่ี์ติดภาระผูกพนั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนขอ้กฎหมาย สาํหรับการประเมินว่าบริษทัประกนัภยัมีเงินกองทุนเพียงพอหรือ

ขาดเงินกองทุน จะนาํมูลค่าเงินกองทุน มาเปรียบเทียบกบัมูลค่าความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจประกนัภยัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นประกนัภยั ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้น

ตลาด และความเส่ียงดา้นกระจุกตวั หากบริษทัประกนัภยัมีมูลค่าเงินกองทุนมากกว่ามูลค่าความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น

รวมกนั ถือว่า บริษทัประกนัภยันั้นมีเงินกองทุนครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด และหากบริษทัประกนัภยัมีมูลค่า

เงินกองทุนนอ้ยกว่ามูลค่าความเส่ียงทั้ง 4 ดา้นรวมกนั ถือว่า บริษทัประกนัภยันั้นขาดเงินกองทุน ซ่ึงจากการกาํกบั

ดูแลธุรกิจประกนัภยัท่ีผ่านมา พบปัญหาการขาดเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั ส่งผลใหบ้ริษทัประกนัภยัท่ีขาด

เงินกองทุนตอ้งหยดุขยายการรับประกนัภยัลูกคา้รายใหม่โดยอติัโนมติัตามกฎหมายจนกวา่จะแกไ้ขใหมี้เงินกองทุน

ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดได ้จึงจะสามารถกลบัมารับประกนัภยัไดต้ามเดิม หรือหากไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

การขาดเงินกองทุนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีหน่วยงานกาํกบัไดก้าํหนด หน่วยงานกาํกบัมีอาํนาจในการเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูเ้อาประกนัภยัเป็นอย่างมาก ดงันั้น เพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงท่ีบริษทัจะประสบปัญหาทางการเงิน บริษทัประกนัภยัจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนให้เพียงพอภายใตค้วาม

เส่ียงท่ีบริษทัเผชิญในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงเงินกองทุนจะมีหนา้ท่ีเหมือนเป็นกนัชนรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษทัคาดการณ์ไว ้ในกรณีท่ีบริษทัมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน หรือสินทรัพยท่ี์มีอยูอ่าจจะลดลง 

งานวิจยัน้ี จะศึกษาตวัแปรทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการขาดเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั เพ่ือใชใ้นการ

จาํแนกความแตกต่างของบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีขาดเงินกองทุนและไม่ขาดเงินกองทุน และเป็นสัญญาณเตือนภยั

ล่วงหน้าเพ่ือให้ผูบ้ริหารของบริษทัประกันภยั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถประเมินฐานะทางการเงินของบริษทั

ประกนัภยัและวางแผนทางการเงินเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีในการกาํกบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 

 

ผูผู้ป้ระกอบธุรกิจประกนัภยัจะตอ้งดูแลเร่ืองความมัน่คงทางการเงินของบริษทั โดยรักษาความเพียงพอของ

เงินกองทุนใหค้รบถว้นตามกฎหมาย ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

)สํานกังาน คปภ(.  ท่ีเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั จึงไดอ้อกประกาศฯไวส้าํหรับให้บริษทัประกนัภยั

คาํนวณความเพียงพอของเงินกองทุนเพ่ือให้บริษทัทราบไดว้่า บริษทัมีเงินกองทุนครบถว้นตามกฎหมายกาํหนด
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หรือไม่ )ประกาศ คปภ .เร่ือง กาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขใน

การคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ . 2558, 2558 ( อธิบายถึงส่วนประกอบของเงินกองทุน และ

ความเส่ียงทางการเงินท่ีบริษทัประกนัภยัจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนไวร้องรับ ซ่ึงจากทฤษฎีน้ีผูวิ้จยัจะนาํมาใชใ้นการ

แบ่งแยกกลุ่มของประชากร คือ บริษทัประกนัวินาศภยัออกเป็นกลุ่มท่ีขาดเงินกองทุนและไม่ขาดเงินกองทุน 

 

นอกจากทฤษฎีการกาํกบัดูแลเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทุนแลว้ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีจะนาํมากาํหนดตวั

แปรตน้จาํนวน 13 ตวัแปร ท่ีผูวิ้จยัคาดวา่จะสามารถใชใ้นการจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มบริษทัประกนัวินาศ

ภยัท่ีขาดเงินกองทุนและไม่ขาดเงินกองทุนออกจากกนัได ้ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

1) การวิเคราะห์และติดตามฐานะการเงิน โดยสํานกังาน คปภ.ไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐานของอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีสําคญั เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ Early Warning System หรือ EWS เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ

ผลกระทบอนัอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษทั   )อตัราส่วนทางการเงินในระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ 

และมาตรการกาํกบับริษทัประกนัภยั ตามระบบสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ พ. ศ.2557, 2557) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็น

ขอ้บ่งช้ีถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัฐานะการเงินและระบบงานของบริษทั ซ่ึงหน่วยงานกาํกบัจะใชต้วัช้ีวดัดา้น

อตัราส่วนทางการเงินประกอบกบัองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาใชม้าตรการกาํกบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจากทฤษฎี

น้ีผูวิ้จยัจะนาํมาใชใ้นการกาํหนดตวัแปรทางดา้น EWS จาํนวน 10 ตวัแปร ไดแ้ก่  

- อตัราส่วนสภาพ- อตัราส่วนสภาพคล่อง  

- อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุน ต่อ หน้ีสินผูเ้อาประกนัภยั  

- อตัราส่วนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับท่ีประเมินราคาได ้ต่อ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวมทั้งหมด  

- อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน ต่อ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้

- อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ต่อ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้  

- อตัราส่วนผลตอบแทน ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้ ) ROE) 

- อตัราส่วนกาํไร )ขาดทุน (สะสม ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้  

- อตัราส่วนสินทรัพย ์ต่อ ห น้ีสิน 

- ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้  

- อตัราส่วนการเปล่ียนแปลงหน้ีสินผูเ้อาประกนัภยัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 

2) การกาํกบัดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 การกาํหนดให้บริษทัประกนัวินาศภยัจดัสรรทรัพยสิ์นไวเ้พ่ือเป็นการสํารองสําหรับการจ่ายหน้ีสินตาม

สัญญาประกนัภยั โดยจะตอ้งนาํทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวไ้ปฝากไวท่ี้สถาบนัรับฝากหลกัทรัพยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด

เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน้ีสินตามสัญญาประกนัภยั หากบริษทัประกนัภยัจดัสรรทรัพยสิ์นไวไ้ม่เพียงพอจะถือว่า

กระทาํความผิดตามกฎหมาย )ประกาศ คปภ .เร่ือง การจดั สรรสินทรัพยไ์วส้ําหรับหน้ีสินและภาระผูกพนัตาม

สัญญาประกนัภยัและการฝากสินทรัพยไ์วก้บัสถาบนัการเงิน พ .ศ . 2551, 2551) ซ่ึงจากทฤษฎีน้ีผูวิ้จยัจะนาํมาใชใ้น

การกาํหนดตวัแปร 1 ตวัแปร คือ อตัราส่วนสินทรัพยจ์ดัสรร ต่อ หน้ีสินผูเ้อาประกนัภยั )ม. 27/4( 
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2.2 การกาํหนดใหบ้ริษทัประกนัวินาศภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ี

ไดรั้บเอกสารรายละเอียดประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถว้นแลว้ หากบริษทัประกนัภยัไม่จ่ายค่าสินไหม

ทดแทนตามกาํหนดใหถื้อว่า เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เวน้แต่ จะมีเหตุอนัสมควร ตามประกาศฯ 

)ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือวา่เป็นการ ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

หรือประวิงการคืนเบ้ียประกนัภยัของบริษทัประกนัวินาศภยั(  ซ่ึงจากทฤษฎีน้ีผูวิ้จยัจะนาํมาใชใ้นการกาํหนดตวัแปร 

1 ตวัแปร คือ จาํนวนเงินค่าปรับตามกฎหมายท่ีเกิดจากการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

2.3 การกาํหนดให้บริษทัประกนัวินาศภยัส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินให้กบัสํานักงาน คปภ  .เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการกาํกบัดูแลดา้นการเงิน หากบริษทัประกนัภยัไม่ส่งรายงานทางการเงินหรือส่งชา้ ก็อาจจะทาํให้

หน่วยงานกาํกับติดตามฐานะการเงินของบริษทัไม่ทันท่วงที ซ่ึงจะแบ่งประเภทของรายงานทางการเงินได้ 3 

ประเภท ดงัน้ี 

2.3.1 งบการเงินซ่ึงรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต )ประกาศ คปภ  .เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และ

ระยะเวลา ในการจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ .ศ .

2553( 

2.3.2 รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและกิจการ ซ่ึงจะมีรูปแบบรายงานตามท่ีสาํนกังาน คปภ .กาํหนด ) ประกาศ 

คปภ  .เร่ือง ใหบ้ริษทัประกนัวินาศภยัยื่นรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ กิจการของบริษทั พ .ศ . 2555( 

2.3.3 รายงานการดาํรงเงินกองทุน เพ่ือคาํนวณความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทั )ประกาศนายทะเบียน 

เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการจดัทาํรายงานการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

พ .ศ . 2554( 

ซ่ึงจากทฤษฎีน้ีเก่ียวกบัการส่งรายงานทางการเงินทั้ง 3 ทฤษฎีน้ี ผูวิ้จยัจะนาํมาใชใ้นการกาํหนดตวัแปร 1 ตวัแปร 

คือ จาํนวนคร้ังท่ีไม่ส่งรายงานทางการเงินหรือส่งล่าชา้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด จาํนวน 67 บริษทั 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีขาดเงินกองทุน หรือเคยขาดเงินกองทุน จาํนวน 9 บริษทั ประกอบดว้ย 

1. บริษทั สญัญาประกนัภยั จาํกดั )มหาชน(  ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายปี 2558 

2. บริษทั กมลประกนัภยั จาํกดั )มหาชน(  ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายปี 2558 

3. บริษทั ศูนยสุ์ขภาพประเทศไทย จาํกดั )มหาชน(  ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายปี 2557 

4. บริษทั ยเูน่ียนอินเตอร์ ประกนัภยั จาํกดั )มหาชน(  ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายปี 2557 

5. บริษทั ฟีนิกซ์ ประกนัภยั )ประเทศไทย (จาํกดั )มหาชน(  ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายไตรมาส 3 

ของปี 2555 

6. บริษทั ลิเบอร์ต้ีประกนัภยั จาํกดั ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายไตรมาส 2 ของปี 2554 

7. บริษทั วิคเตอรี ประกนัภยั )ประเทศไทย (จาํกดั  ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายไตรมาส 2 ของปี 2554 
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8. บริษทั เอ .พี.เอฟ . อินเตอร์เนชัน่แนล อินชวัรันส์ จาํกดั ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายปี 2553 

9. บริษทั สมัพนัธ์ประกนัภยั จาํกดั ขาดเงินกองทุนตามรายงานทางการเงินรายไตรมาส 3 ของปี 2552 

เก็บขอ้มูลจากรายงานทางการเงินของบริษทัประกนัภยัแต่ละบริษทั ณ ช่วงก่อนท่ีจะขาดเงินกองทุน 1 ปี จึงทาํให้

บางช่วงเวลาของการเกบ็ขอ้มูลตอ้งเป็นรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

2) บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีไม่เคยขาดเงินกองทุนเลยตลอดช่วงเวลาท่ีผูวิ้จยัทาํการศึกษาขอ้มูล พ .ศ . 2552-2558 

จาํนวน 58 บริษทั จะเกบ็ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินของบริษทัประกนัภยัในช่วงเวลาเดียวกนั  

ซ่ึงช่วงเวลาท่ีบริษทัประกนัภยัขาดเงินกองทุนและช่วงเวลาท่ีผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มูล จะแสดงได ้ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดการเก็บขอ้มูลประชากร  

ช่วงเวลาที่บริษทัประกนัภยั 

ขาดเงนิกองทุน 

ช่วงเวลาที่ผู้วจิัยเกบ็ข้อมูล  

 ก่อนขาดกองทุน)1 ปี( 

จํานวนบริษทัที่เกบ็ข้อมูล จํานวนข้อมูลรวม 

บริษทัที่ขาด

กองทุน 

บริษทัที่ไม่ขาด

กองทุน 

รายปี 2558 รายปี 2557 2 58 60 

รายปี 2557 รายปี 2556 1 58 59 

รายไตรมาส 3 ของปี 2555 รายไตรมาส 3 ของปี 2554 2 58 60 

รายไตรมาส 2 ของปี 2554 รายไตรมาส 2 ของปี 2553 2 58 60 

รายปี 2553 รายปี 2552 1 58 59 

รายไตรมาส 3 ของปี 2552 รายไตรมาส 3 ของปี 2551 1 58 59 

 

ตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีหน่วยงานกาํกบัใชใ้นการกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยัดา้นความมัน่คง

ทางการเงิน ซ่ึงผูวิ้จยัคาดว่าจะสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มบริษทัประกนัภยัท่ีขาดเงินกองทุนและไม่

ขาดเงินกองทุนได้ มีทั้ งหมด 13 ตัวแปร โดยจะแบ่งตัวแปรออกเป็นหมวดหมู่ตามทฤษฎีการกาํกับดูแลธุรกิจ

ประกนัภยัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

1) ตวัแปรท่ีมาจากทฤษฎีอตัราส่วนทางการเงินในระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และมาตรการกาํกบับริษทั

ประกนัภยั หรือ ตวัแปรท่ีกาํหนดจาก EWS จาํนวน 10 ตวัแปร 

2  (ตวัแปรท่ีมาจากกฎหมายท่ีกาํหนดโดยหน่วยง านกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 

2.1 ประกาศ คปภ  .เร่ือง การจดัสรรสินทรัพยไ์วส้าํหรับหน้ีสินและภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยัและการ

ฝากสินทรัพยไ์วก้บัสถาบนัการเงิน พ.ศ . 2551 จาํนวน 1 ตวัแปร 

2.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือว่าเป็นการ ประวิงการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบ้ียประกนัภยัของบริษทัประกนัวินาศภยั จาํนวน 1 ตวัแปร 

2.3 ประกาศ คปภ . เร่ือง ให้บริษทัประกนัวินาศภยัยื่นรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและกิจการของบริษทั 

จาํนวน 1 ตวัแปร 
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ส่วนตวัแปรตาม เป็นตวัแปรหุ่น )Dummy Variable) มี 2 ค่า คือ  

0 หมายถึง บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีขาดเงินกองทุน  

1 หมายถึง บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีเงินกองทุนครบถว้นตามกฎหมาย  
 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมด 13 ตัวแปร นํามาทดสอบสถิติเชิงพรรณนา )Descriptive 

Statistics) เพ่ือดูค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม ค่าเฉล่ียรวม และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรอิสระทั้ ง 2 กลุ่ม

ประชากร 
 

ตรวจสอบเง่ือนไขเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Logistic Regression ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

- ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้น ) Multicollinearity) ทดสอบโดยใชส้ถิติ Collinearity โดยดู

ค่า Pearson Correlation หากมีค่าสูง แสดงว่า อาจมีปัญหา Multicollinearity ผูวิ้จยัจะตดัตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์

ร่วมกนัสูงเกินไปออก 

- ทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียทีละตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม  คือ บริษทัท่ีขาดเงินกองทุนและไม่ขาด

เงินกองทุน ดว้ยสถิติ One-Factor ANOVA หาก P-value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าเฉล่ียของตวัแปรนั้น 

ของกลุ่มบริษทัท่ีขาดเงินกองทุนกบัไม่ขาดเงินกองทุน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ผูวิ้จยัคาดว่าตวั

แปรอิสระนั้นจะสามารถใชแ้บ่งแยกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีขาดกองทุน กบั บริษทัท่ีไม่ขาดกองทุนได ้

 

สร้างสมการ Logistic Regression 

 

𝑒𝑒β0+ β1X1+⋯+ βnXn

1 + 𝑒𝑒β0+ β1X1+⋯+ βnXn
 

     

     สมการท่ี (1) แสดงถึงโอกาสท่ีบริษทัประกนัภยัจะขาดกองทุน 

 

1 - P (ขาดกองทุน( 

 

      สมการท่ี (2) แสดงถึงโอกาสท่ีบริษทัประกนัภยัจะไม่ขาดกองทุน 

โดยท่ี β = สมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณการขอ้มูล 

X = ตวัแปรทางการเงิน 

e = natural logarithms มีค่าโดยประมาณ 2.718 

การคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการ จะใชวิ้ธี Enter or Direct Simultaneous Method ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติ และผูวิ้จยัจะทาํการประมวลผลขอ้มูลพร้อมกนัคร้ังเดียวแบบ Pool 

 

 

(1) 

 (2) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางการเงินทั้งหมด 13 ตวัแปร โดยวิธี Pearson Correlation พบวา่ 

มีบางตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเอง ผูวิ้จยัจึงไดต้ดับางตวัแปรออก เน่ืองจากตวัแปรเหล่าน้ีสามารถอธิบาย

โดยใชต้วัแปรท่ียงัคงอยูไ่ด ้นอกจากน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํตวัแปรทั้งหมด 13 ตวัแปร มาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

เบ้ืองตน้ ดว้ยวิธี One-factor ANOVA พบว่า มี 7 ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียของกลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีขาดกองทุน

และไม่ขาดกองทุนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

 

ตารางที่  2  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มเบ้ืองตน้ ดว้ยวิธี One-factor ANOVA 

ตวัแปร 

ค่าเฉลีย่ 

P-value กลุ่มขาด

กองทุน 

กลุ่มไม่ขาด

กองทุน 

อตัราส่วนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับท่ีประเมินราคาไดต่้อเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม

ทั้งหมด  
33.40 81.37 0.00 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ต่อ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 181.48 53.66 0.00 

อตัราส่วนกาํไร )ขาดทุน( สะสม ต่อ ส่วนของผูถื้อหุ้น -2306.58 -66.91 0.00 

อตัราส่วนการเปล่ียนแปลงหน้ีสินผูเ้อาประกนัภยั เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน 
134.60 -16.28 0.00 

อตัราส่วนสินทรัพยจ์ดัสรร ต่อ หน้ีสินผูเ้อาประกนัภยั )ม.27/4(  58.32 224.59 0.01 

จาํนวนเงินค่าปรับตามกฎหมาย ท่ีเกิดจากการประวิงค่าสินไหม

ทดแทน 
1.27 0.20 0.00 

จาํนวนคร้ังท่ีไม่ส่งงบการเงินหรือส่งงบการเงินล่าชา้ 6.33 0.53 0.00 

 

ผูวิ้จยัจึงไดน้าํตวัแปรตน้ 7 ตวัแปร ไปประมวลผลดว้ยวิธี Logistic Regression พบตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีสามารถแบ่งแยกกลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีขาดกองทุนกบัไม่ขาดกองทุนทั้งหมด 2 ตวัแปร ผูวิ้จยัจึงไดน้าํ

เฉพาะ 2 ตวัแปร ไปประมวลผลดว้ยวิธี Logistic Regression อีกคร้ัง ไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

- X1 หมายถึง อตัราส่วนสินทรัพยจ์ดัสรรต่อหน้ีสินผูเ้อาประกนัภยั 

- X2 หมายถึง อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้
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Logistic Response function ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

 

P (ขาดกองทุน = (
𝑒𝑒0.049 X1− 0.039 X2

1+𝑒𝑒0.049 X1− 0.039 X2 

 

     สมการท่ี (3) แสดงถึงโอกาสท่ีบริษทัประกนัภยัจะขาดกองทุน 

 

P (ไม่ขาดกองทุน = (1 - P (ขาดกองทุน(  

 

     สมการท่ี (4) แสดงถึงโอกาสท่ีบริษทัประกนัภยัจะไม่ขาดกองทุน 

 
𝑃𝑃 (ขาดกองทุน)
𝑃𝑃 (ไม่ขาดกองทุน)

 = 𝑒𝑒0.049 X1− 0.039 X2 

 

     สมการท่ี (5) แสดงถึง Odd Ratio หรือ ค่าท่ีแสดงโอกาสท่ีบริษทัประกนัภยัจะขาดกองทุนวา่เป็นก่ีเท่าของโอกาส

ท่ีบริษทัจะไม่ขาดกองทุน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาตวัแปรทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการขาดเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั เพ่ือใชใ้นการ

จาํแนกประเภทบริษทัท่ีขาดกองทุนและบริษทัท่ีมีเงินกองทุนครบตามกฎหมาย เพ่ือสร้างแบบจาํลองด้วยวิธี 

Logistic Regression โดยใชวิ้ธี Enter ในการคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบว่า ตวัแปรท่ี

สามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มระหวา่งบริษทัท่ีขาดกองทุนและบริษทัท่ีไม่ขาดกองทุน มี 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

- อตัราส่วนสินทรัพยจ์ดัสรรต่อหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั )ตามมาตรา 27 / 4 พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั(  

- อตั ราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้

เม่ือทดสอบระดบัความถูกตอ้งของแบบจาํลอง พบว่า สามารถจาํแนกกลุ่มบริษทัท่ีขาดกองทุนและบริษทัท่ีไม่

ขาดกองทุนไดถู้กตอ้งโดยรวม คิดเป็น 97 % โดยมีความถูกตอ้งในการ จาํแนกกลุ่มท่ีขาดกองทุน เท่ากบั 77.80 % แล ะ 

มีความถูกตอ้งในการจาํแนกกลุ่มท่ีไม่ขาดกองทุน เท่ากบั 100% 

ผูวิ้จยัสามารถแยกวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ทีละตวัแปร ไดด้งัน้ี  

 

-ตวัแปร X1 คือ อตัราส่วนสินทรัพยจ์ดัสรรต่อหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึง การจดัสรร

ทรัพยสิ์นโดยบริษทัประกนัภยัจะตอ้งนาํทรัพยสิ์นไปฝากไวก้บัสถาบนัรับฝากหลกัทรัพยใ์หเ้พียงพอต่อภาระหน้ีสิน

ตามสัญญาประกนัภยั หากบริษทัประกนัภยัไม่สามารถจดัสรรทรัพยสิ์นใหเ้พียงพอต่อหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั

ได ้แสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไม่ชาํระหน้ีสินผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

ของ X1 ท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง มีค่า 0.049 มีค่าเป็นบวก และเม่ือคาํนวณ Odd ratio พบว่า ถา้ X1 เปล่ียนแปลงไป 1 

(4) 

(5) 

(3) 
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หน่วย โอกาสท่ีบริษทัจะขาดเงินกองทุนเปล่ียนแปลงไป 1.051 % ในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า ถา้อตัราส่วนน้ี

สูงหรือบริษทัประกนัภยัมีสินทรัพยม์ากเพียงพอในการรองรับหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสญัญาประกนัภยั โอกาสท่ี

แบบจาํลองจะจาํแนกให้ความน่าจะเป็นในการขาดกองทุนเขา้ใกล ้1 หรือ โอกาสในการขาดกองทุนของบริษทั

ประกนัภยัจะนอ้ยลง 

-ตวัแปร X2 คือ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้แสดงถึง การบริหาร

จดัการค่าใชจ่้ายทัว่ไปนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน รวมถึงนโยบายการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัใหค้ลอบคลุม

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน หากบริษทัประกนัภยัไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ก็อาจส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุน

ในการดาํเนินงาน โดยค่าสัมประสิทธ์ิของ X2 ท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง มีค่า -0.039 มีค่าเป็นลบ และเม่ือคาํนวณ Odd 

ratio พบว่า ถา้ X2 เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย โอกาสท่ีบริษทัจะขาดกองทุนเปล่ียนแปลงไป 0.962 % ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม หมายความว่า ถา้อตัราส่วนน้ีสูงหรือบริษทัประกนัภยัมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูงเม่ือเทียบกบั

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั โอกาสท่ีแบบจาํลองจะจาํแนกใหค้วามน่าจะเป็นในการขาดกองทุนเขา้ใกล ้ 0 หรือ

โอกาสในการขาดกองทุนของบริษทัประกนัภยัจะสูงข้ึน 

 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรตน้ทั้ง 2 ตวัแปร พบว่า อตัราส่วนสินทรัพยจ์ดัสรรต่อหน้ีสินผูเ้อา

ประกนัภยัมีอิทธิพลต่อโอกาสในการขาดเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัมากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่าสัมบูรณ์ของ

สัมประสิทธ์ิมากท่ีสุด คือ 0.049 รองลงมา คือ และ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็น

รายได ้มีค่าสมับูรณ์ของสมัประสิทธ์ิมากท่ีสุด คือ 0.039 ตามลาํดบั 

 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไดส้ร้างแบบจาํลองท่ีสามารถจาํแนกประเภทระหว่างบริษทัประกันวินาศภยัท่ีขาด

เงินกองทุนและไม่ขาดเงินกองทุน โดยใช้ตวัแปรเฉพาะแต่ละบริษทั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบถึงตวัแปรท่ีสาํคญัสามารถสะทอ้นถึงสถานภาพของบริษทัประกนัภยั และใชเ้ป็นสัญญาณเตือน

ภัยล่วงหน้าถึงความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกันภัย เพ่ือให้สามารถควบคุม และป้องกันไม่ให้บริษทั

ประกนัภยัเขา้สู่สภาวะลม้เหลวทางการเงิน โดยการควบคุมตวัแปรตน้ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเกิดปัญหาทางดา้น

ความมัน่คงทางการเงิน เช่น การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานให้ลดลง หรือหาแนวทางการขยายการรับ

ประกนัภยัเพ่ือให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนให้เกิด Economy of Scale การจดัสรรทรัพยสิ์นใหเ้พียงพอต่อหน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั  

 

งานวิจยัน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองขนาดของประชากรท่ีนาํมาศึกษา เน่ืองจากบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา มีเพียง 67 บริษทั อีกทั้ง ขนาดประชากรท่ีเป็นกลุ ◌่มบริษทัท่ีขาดกองทุนยงั

มีจาํนวน 9 บริษทั ซ่ึงถือว่ามีจาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบับริษทัท่ีไม่ขาดกองทุนท่ีมีจาํนวน 58 บริษทั ซ่ึงอาจมีผลต่อ

ความเท่ียงตรงในการศึกษา นอกจากน้ี บริษทัประกนัวินาศภยัทั้งหมดมีขนาดธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินบางอตัราส่วน เช่น อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการรับ

ประกนัภยั ซ่ึงบริษทัประกนัภยัท่ีมีขนาดใหญ่ อาจมีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ือง Economy of Scale  
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สําหรับผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยัเร่ืองการขาดกองทุนของบริษทัประกนัภยัในคร้ังต่อไป ควรมีการนาํตวัแปรเชิง

คุณภาพมาร่วมวิเคราะห์กบัตวัแปรเชิงปริมาณดว้ย เช่น คุณสมบติัผูบ้ริหารของบริษทัประกนัภยั ความเป็นอิสระของ

แต่ละฝ่ายงานภายในบริษทั ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัประกนัภยัเลือกใช ้ความเห็นในรายงานผูส้อบบญัชี เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิม

ความแม่นยาํในการสร้างแบบจาํลองในการจาํแนกประเภทมากข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2558. “ประกาศ คปภ  .เร่ือง กาํหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทั

ประกนัวินาศภยั พ.ศ . 2558.” 

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2557. “อตัราส่วนทางการเงินในระบบ

สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และมาตรการกาํกบับริษทัประกนัภยั ตามระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้.” 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2551. “ประกาศ คปภ  .เร่ือง การจดัสรร

สินทรัพยไ์วส้าํหรับหน้ีสินและภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยัและการฝากสินทรัพยไ์วก้บัสถาบนัการเงิน 

พ .ศ . 2551.” 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2551.  “ ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือว่าเป็นการ ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบ้ีย

ประกนัภยัของบริษทัประกนัวินาศภยั.” 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2553.  “ ประกาศ คปภ  .เร่ือง หลกัเกณฑ ์

วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา ในการจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั

ประกนัวินาศภยั พ .ศ . 2553.” 

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2555.  “ ประกาศ คปภ  .เร่ือง ให้บริษทั

ประกนัวินาศภยัยื่นรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและกิจการของบริษทั พ.ศ . 2555.” 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั .2554.  “ ประกาศนายทะเบียน เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการจดัทาํรายงานการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ .ศ .

2554.” 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใช้ความต้องการปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

Customer Clustering of Café and Restaurant in Bangkok Based on Marketing 

Mix 7Ps Factor 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีต่อการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท 

Café & Restaurant และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการ

ร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มดว้ย, การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ยอ่ย โดยใชก้ารทดสอบ ANOVA และ Chi-Square Test ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้น

ผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของ รสชาติของอาหารท่ีแตกต่างและเป็นจุดเด่นของร้าน ดา้นราคา ในเร่ืองของ มีการแสดงราคา

อาหารและเคร่ืองด่ืมไวอ้ยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในเร่ืองของร้านอาหารมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของ มีส่วนลดพิเศษเน่ืองในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ ดา้นบุคคลหรือ

พนกังาน ในเร่ืองของ พนกังานมีความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นขั้นตอนการ

ใหบ้ริการพนกังาน ในเร่ืองของ มีการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมก่อนการเสิร์ฟอาหาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในเร่ืองของ มี

โต๊ะเกา้อ้ีหลายรูปแบบใหเ้ลือก และสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฯออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือกลุ่มถูกและดี มี

จาํนวน 59 คน เนน้ความคุม้ค่า ใชเ้งินอย่างระมดัระวงัและมีเหตุมีผล ตอ้งการอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ี

ถูกใจมีราคาเหมาะสมมีราคาท่ีถูกกว่าร้านอ่ืนๆ เดินทางดว้ยรถไฟฟ้า กลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มช่างเลือกสรร จาํนวน 77 

คน กลุ่มน้ีจะค่อนขา้งเป็นกลุ่มท่ีพิถีพิถนั ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งดา้นของรสชาติของอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

วตัถุดิบท่ีใช้ต้องมีคุณภาพดี รวมไปถึงการให้บริการของพนักงานในร้านจะต้องมีความรู้ในเร่ืองอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และตอ้งการท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ กลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มหลงใหลในโปรโมชัน่ จาํนวน 64 คน คาํนึงถึง

ความคุม้ค่าของสินคา้และบริการเป็นหลกั จะสนใจในเร่ืองของโปรโมชั่นต่างๆ ส่วนลดพิเศษของทางร้าน การ

ส่งเสริมดา้นการตลาดต่างๆ 
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Abstract 

The purpose of this research is to examine the affects of 7Ps marketing mix factors (product, price, place, 

promotion, people, process, and physical evidence) on consumers of Café & Restaurant services. Data for the study 

was collected through a survey passed upon 200 people who uses Café & Restaurant services in Bangkok. The data 

was then analysed using statistics methods including frequency rates, percentages, mean, standard deviation, cluster 

analysis, analysis of variance (ANOVA), and chi-square test. Results of the study shows that the majority of the 

people prefer products which are good in taste and unique for each café or restaurant. Furthermore, they prefer 

prices of food & beverages should be clearly displayed in the menu. As for the location or place of the cafés and 

restaurants, customers highlighted on the importance of sufficient parking lots. In the promotional aspect, 

customers are interested in discounts or special price offers. Moreover, people are found to be favouring waiters or 

waitresses who are knowledgable about their products and who can give good product recommendations. In 

addition, they demanded that drinks should be provided before appetisers or main courses are served. Lastly, in the 

aspect of physical evidence, the results shows that customers cafés and restaurants where there are a variety of 

seats to choose from. Overall, the 200 people surveyed can be divided into three different groups. The first group 

also known as the best buyers consisted of 59 people. They are described to be rational buyers which are in favour 

of products that suit their tastes and are reasonable in price. They also most likely get to the café or restaurant by 

using public transportation. The second group consisted of 77 people are perfectionists. They pay close attention 

to the details in the service whether it’s taste, ingredients used in dish, knowledge level of the staffs, or parking 

location. The third or last group containing 64 people are portrayed as promotion hunters. This group of people 

highly consider the value of cost and mainly look for discounts or promotions. This research included uncommon 

factors that could, to a large extent, affect customer loyalty and commitment which could be used to differ their 

behaviour over time. The study could also benefit businesses - it can be used to determine marketing strategies for 

future uses. 

 

Keywords: Clustering, Customer, Marketing Mix, Café and Restaurant 
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1. บทนํา 

 

      ธุรกิจร้านอาหารประเภท Café & Restaurant จดัอยู่ในกลุ่มร้านอาหารประเภท ร้านอาหารระดบักลาง(casual 

dining) ท่ีเป็น stand alone เท่านั้น เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบพอเหมาะสมควร เน้นบรรยากาศแบบ

สบายๆ เป็นกนัเอง ราคาอาหารระดบัปานกลาง เป็นธุรกิจท่ีมีการใหบ้ริการและมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร

เคร่ืองด่ืมและของหวาน เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 น.ถึง 23.00 น. โต๊ะท่ีนัง่มีดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ 

counter bar แบบ sofa และแบบเกา้อ้ีธรรมดา มีบริการทั้ง indoor และ outdoor มีราคาตั้งแต่ 150 บาทจนถึง 500 บาท

ข้ึนไป นิยมแต่งร้านใหมี้สไตลเ์ป็นเอกลกัษณ์ท่ีสวยเพ่ือเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ลูกคา้สามารถใช้

บริการอยู่ท่ีร้านไดเ้ป็นเวลานาน เป็นสถานท่ีรับประทานอาหารสําหรับครอบครัว เป็นท่ีสังสรรค์ของกลุ่มเพ่ือน 

หรือเป็นสถานท่ีสบายๆเหมาะแก่การนัง่ทาํงานกไ็ด ้ยกตวัอยา่งเช่น Greyhound Café, Audrey café &  Bistro  

     หากไม่มีกลยุทธ์ใดท่ีจะมาใชจู้งใจใหลู้กคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ จะกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ผูวิ้จยัจึง

จดัทาํการวิจยัฉบบัน้ีข้ึนโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ร้านอาหารประเภท Café & Restaurant และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารประเภท 

Café & โดยงานวิจยัน้ีจะใช้ตัวแปรดา้นความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการฯ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้น

บุคคลหรือพนกังาน, ดา้นขั้นตอนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงผลวิจยัจากการศึกษาปัจจยัดา้น

ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือกาํหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ

ดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหาได ้และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฯ จากผลวิจยัจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ

กาํหนดรายละเอียดกลยทุธ์เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้ายส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

     ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีทางบริษทัสามารถออกแบบและควบคุมได ้ ซ่ึงตวั

แปรเหล่าน้ีมาเป็นตวัช่วยในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Kotler, 1997, p. 92) ส่วนประสมทาง

การตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีสาํคญัอยา่งทางการตลาด เพราะเป็นการวางกลยทุธ์ของบริษทัรวมการ

ตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน เพ่ือใหธุ้รกิจสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย ซ่ึงมีดว้ยกนัทั้งหมด 7 องคป์ระกอบคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคลหรือพนกังาน, ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

      Schiffman and Kanuk (1987 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน,์ 2540) กล่าวว่า พฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ประเมิน หรือการบริโภค ผลิตภณัฑบ์ริการและแนวความคิดต่างๆ ซ่ึง
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ผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมในการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกนัเช่น เงิน เวลาและกาํลงั เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการ

ต่างๆ อนัประกอบดว้ยคาํถาม เช่นวา่ ซ้ืออะไร ซ้ือทาํไม ซ้ือเม่ือไร ซ้ืออยา่งไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ือบ่อยแค่ไหน 

2.3 การแบ่งส่วนตลาด 

      การกาํหนดตลาดออกเป็นส่วนๆ (Segment) ตามลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคหรือองค์กรท่ีเหมือนกนั มีความ

ตอ้งการคลา้ยกนั และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ชุดเดียวกนัในทิศทาง

เดียวกนั เพ่ือใหเ้ห็นโอกาสท่ีมีอยูใ่นแต่ละตลาดและสามารถเลือกตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัความเช่ียวชาญของ

องคก์รได ้(ประดิษฐ ์ภิญโญภาสกลุ, 2552) 

     การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค อาจพิจารณาไดจ้ากตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง หรือหลายตวัแปรต่อไปน้ีรวมกนั คือ 

     - ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง ภาคกลาง จงัหวดัท่ีมีจาํนวนประชากร 1 ลา้นคนข้ึนไป เป็นตน้ 

     - ประชากรศาสตร์ เช่น ช่วงอาย ุเพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ 

     - จิตวิทยา เช่น ระดบัชั้นทางสงัคม วิถีการดาํเนินชีวิต บุคลิกภาพ เป็นตน้ 

     - พฤติกรรม เช่น การเป็นลูกคา้ ความถ่ีของการซ้ือ ประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการ ความภกัดีต่อแบรนด ์

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากร 

     จากจาํนวนร้านอาหารทัว่ประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนทั้งหมด 10,506 ร้านเป็นร้านอาหารท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพ

ทั้งหมด 4,642 ร้าน คิดเป็น 44% (ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียวปี 2558) มีมูลค่าตลาดในปี 57 275,000 ลา้นบาท (ท่ีมา : 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทยปี 2558) คิดเป็น 44% ของ 275,000  ลา้นบาทเท่ากบั 121,000 ลา้นบาท และจากร้านอาหารท่ีมี

การจดัทะเบียน 4,642 ร้าน มีร้านท่ีเขา้ขอบเขตอยูป่ระมาน 764 ร้าน คิดเป็น 16% จากมูลค่าตลาดทั้งหมดในกรุงเทพ

เท่ากบั 121,000 ลา้นบาท คิดเป็น 19,360 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนประมาน 200 บาท คิดเป็น 19,360,000 ÷ 

200 = 96,800 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารประเภท Café & 

Restaurant ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้สุ่มมา 200 คน ทาํการแบ่งกลุ่มด้วยวิธี Hierarchical เพ่ือให้ได้

จาํนวนกลุ่มย่อยท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ ์ต่อมาทาํการแบ่งกลุ่มย่อยดว้ยวิธี K-Means เพ่ือหาลกัษณะเด่นของ

แต่ละกลุ่มยอ่ย วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA เพ่ือวิเคราะห์วา่คาํถามท่ีใชน้ั้น

มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มย่อยโดยใชก้ารทดสอบ Chi-

Square เพ่ือวิเคราะห์วา่กลุ่มยอ่ยกบัขอ้มูลส่วนบุคคล มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในเร่ืองใดบา้ง โดยจะ

สรุปผลเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม  
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

200 คน โดยลงพ้ืนท่ีเพ่ือแจกและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองท่ี โดยอาศยัการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota 

Sampling) กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจากร้านอาหารประเภท Café & Restaurant โดยการเก็บแบบสอบถามจาก

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน จาก 5 เขต ใน 50 เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มเขตข้ึนมา 5 เขต มี

จาํนวนตวัอยา่งท่ีเท่าๆกนั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตจะเท่ากบั 40 คน  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     งานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและค่าทางสถิติเพ่ือแปลผลการวิจยัดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาซ่ึงเป็นการนาํขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด มาอธิบายลกัษณะโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในรูปของขอ้มูลค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ความถ่ี และค่าร้อยละ และส่วนท่ี 2 เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้น

งานวิจยัน้ีคือ Cluster Analysis, ANOVA และ Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย 7 ดา้นคือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคลหรือพนักงาน, ดา้น

ขั้นตอนการใหบ้ริการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

คือ รสชาติของอาหารท่ีแตกต่างเป็นจุดเด่นของร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ รสชาติของเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างเป็น

จุดเด่นของร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.22 การจดัจานมีความสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปอพัลง Social network มีค่าเฉล่ีย 4.02  

มีการใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เช่น เน้ือววัวากิวระดบัพรีเม่ียม เน้ือหมูคุโรบุตะ เน้ือปลาแซลมอนจากนอร์เวย ์มี

ค่าเฉล่ีย 3.98 มีรายการอาหารใหเ้ลือกมากกวา่ 100 รายการ มีค่าเฉล่ีย 3.55 

ด้านราคา 

     ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ มี

การแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมาคือ ปริมาณของอาหารท่ีไดรั้บเหมาะสม

กบัราคา มีค่าเฉล่ีย 4.35 ปริมาณของเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ีย 4.33 ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้าน

ท่ีเป็น Café & Restaurant อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.01 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

     ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่คือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.19 รองลงมาคือ อยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS,MRT มีค่าเฉล่ีย 

4.15 ทาํเลท่ีตั้งอยูท่ี่ในเขตเมืองเช่น สาธร บางรัก ปทุมวนั วฒันา คลองเตย มีค่าเฉล่ีย 3.60 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

     ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ มีส่วนลดพิเศษเน่ืองในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เช่น ในเดือนเกิด มีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ 

ร่วมสนุกโดยการ check-in กบัทางร้านเพ่ือรับส่วนลดหรือของรางวลัจากทางร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.06 กิจกรรมพิเศษให้

เขา้ร่วมตามเทศกาลต่างๆ เช่น วนัวาเลนไทน์ วนัพ่อ วนัแม่ มีค่าเฉล่ีย 4.05 การบอกโปรโมชัน่ใหม่ๆของร้านผ่าน

ส่ือต่างๆ เช่น Facebook Instargram line มีค่าเฉล่ีย 3.99 

ด้านบุคคลหรือพนักงาน 

     ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังานของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่คือ พนกังานมีความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมา

คือ พ่อครัว (Chef) มีความเช่ียวชาญ มีใบประกาศนียบตัรผา่นการอบรมต่างๆและไดรั้บรางวลัต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.91      

บาริสตา้ (Barista) มีความเช่ียวชาญ มีใบประกาศนียบตัรผ่านการอบรมต่างๆและไดรั้บรางวลัต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.84 

พนกังานท่ีใหบ้ริการสามารถจดจาํช่ือของลูกคา้ไดทุ้กคน มีค่าเฉล่ีย 3.33 

ด้านข้ันตอนการให้บริการ 

     ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นขั้นตอนการให้บริการของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ มีการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมก่อนการเสิร์ฟอาหาร มีค่าเฉล่ีย 3.79 รองลงมาคือ มีการโทรตามเม่ือถึงคิว

ของลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.76 มีเคาเตอร์บาร์ท่ีสามารถมองเห็นได ้สาํหรับบาริสตา้ (Barista) ไวช้งเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ีย 

3.65 มีการเปิดครัว (Open Kitchen) เพ่ือใหเ้ห็นถึงกระบวนการวิธีการทาํอาหารของ Chef มีค่าเฉล่ีย 3.49 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

     ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ของกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่คือ มีโต๊ะเกา้อ้ีหลายรูปแบบให้เลือกนั่ง เช่น เกา้อ้ีไม ้เกา้อ้ีแบบมีเบาะรอง เกา้อ้ีแบบโซฟา มี

ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมาคือ มีสวนหยอ่มไวส้าํหรับรับประทานอาหารนอกร้าน และ การจดัพ้ืนท่ีสาํหรับนัง่รอคิว ให้

มีความสวยงามเขา้กบัตวัร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.06 

     ส่วนท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มถูกและดี 

     มีจาํนวน 59 คน กลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงและมกัจะไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่ม

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท และจะมีพฤติกรรมในการเลือกท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการใน

ร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ในช่วงเวลา 16.01 น. – 19.00 น. กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบับริการในเร่ือง

ของรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างเป็นจุดเด่นของร้าน ปริมาณของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บจะตอ้ง

เหมาะสมกับราคารวมทั้ งราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับร้านท่ีเป็น Café & Restaurant อ่ืนๆ และสถานท่ีตั้ งของร้าน

จะตอ้งอยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS,MRT เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง 
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กลุ่มช่างเลือกสรร 

     มีจาํนวน 77 คน กลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายและมกัจะไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มอาชีพ ขา้ราชการ เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 - 30,000 บาท และจะมีพฤติกรรมในการเลือกท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการในร้านอาหาร

ประเภท Café & Restaurant ในช่วงเวลา 16.01 น. – 19.00 น. กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบับริการในเร่ืองของรสชาติ

ของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างเป็นจุดเด่นของร้าน รวมถึงจะตอ้งมีการใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เช่น เน้ือววัวากิว

ระดบัพรีเม่ียม เน้ือหมูคุโรบุตะ เน้ือปลาแซลมอนจากนอร์เวย ์และยงัจะตอ้งมีการจดัจานให้มีความสวยงาม เพ่ือ

เหมาะแก่การถ่ายรูปอพัลง Social network พนกังานของร้านจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถ

แนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี กลุ่มน้ียงัตอ้งการจาํนวนท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอเพ่ือความสะดวกสบายในการเขา้มาใชบ้ริการ 

กลุ่มหลงใหลในการส่งเสริมการขาย 

     มีจาํนวน 64 คน กลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงและมกัจะไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาชีพ ขา้ราชการ เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท และจะมีพฤติกรรมในการเลือกท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการในร้านอาหารประเภท Café 

& Restaurant ในช่วงเวลา 13.01 น. – 16.00 น. กลุ่มน้ีจะเนน้ในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาดของร้าน จะตอ้งมี

ส่วนลดพิเศษเน่ืองในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เช่น ในเดือนเกิด มีกิจกรรมพิเศษใหเ้ขา้ร่วมตามเทศกาลต่างๆ เช่น 

วนัวาเลนไทน์ วนัพ่อ วนัแม่ และมีการแจง้บอกโปรโมชัน่ใหม่ๆของร้านผ่านส่ือต่างๆ เช่น Facebook Instargram 

หรือ line และท่ีสาํคญัจะตอ้งมีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลและอภิปราย 

     ส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลและอภิปรายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย 7 

ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคลหรือพนกังาน

, ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยสามารถสรุปผลและอธิปรายไดด้งัน้ี 

     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ รสชาติของอาหารท่ีแตกต่าง

และเป็นจุดเด่นของร้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กีรติ พรมต๊ะ และ พิพฒัน์ เขาทอง (2556) ท่ีพบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นรสชาติของอาหารชวนอยากใหก้ลบัมาทานอีกคร้ัง  

     2. ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีการแสดงราคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กีรติ พรมต๊ะ และ พิพฒัน์ เขาทอง (2556) ท่ีพบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นราคาของอาหารเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของร้านและเป็นท่ี

ยอมรับของบุคคลทัว่ไป การท่ีไม่สอดคลอ้งกนันั้น เน่ืองจากการศึกษาทั้ง 2 ฉบบัมีขอ้แตกต่างคือ การศึกษาฉบบัน้ี

เป็นการศึกษากลุ่มประชากรตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร แต่การศึกษาท่ีนาํมาเปรียบเทียบ ศึกษาเฉพาะในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

     3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของร้านอาหารมีท่ี

จอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มทัวนั กศุลอภิบาล (2555) ท่ีพบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากท่ีสุดเร่ืองอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน การท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น เน่ืองจากเพราะ
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การศึกษาท่ีมาเปรียบเทียบเป็นการใหบ้ริการร้านกาแฟสดท่ีไม่มีการจาํหน่ายอาหาร แตกต่างกบัการศึกษาฉบบัน้ีท่ีท่ี

เป็นบริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant     

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีส่วนลดพิเศษ

เน่ืองในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เช่น ในเดือนเกิด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กีรติ พรมต๊ะ และ พิพฒัน์ 

เขาทอง (2556) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ การลดราคาสินคา้หรือการจดัชุดเมนูสุดคุม้ 

การท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น เน่ืองจากเพราะการศึกษาท่ีมาเปรียบเทียบเป็นการให้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น แตกต่างกบั

การศึกษาฉบบัน้ีท่ีท่ีเป็นบริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant     

     5. ดา้นบุคคลหรือพนกังาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ พนกังานมีความรู้

ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถแนะนาํไดเ้ป็นอย่างดีลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มทัวนั กุศล

อภิบาล (2555) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากท่ีสุดเร่ืองความกระตือรือร้นในการให้บริการของ

พนกังาน การท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น เน่ืองจากว่าทางผูวิ้จยัมองเห็นว่าความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน 

เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีพนักงานทุกคนควรมีและผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยู่แลว้ จึงไม่ไดน้าํเขา้มาถามในการตอบ

แบบสอบถาม 

     6. ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการพนกังาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีการ

เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมก่อนการเสิร์ฟอาหาร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กีรติ พรมต๊ะ และ พิพฒัน ์เขาทอง (2556) 

ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือรายการอาหารท่ีสั่ง มีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ การ

ท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น เน่ืองจากว่าทางผูวิ้จยัมองเห็นว่ารายการอาหารท่ีสั่ง มีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ เป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีทางร้านอาหารตอ้งทาํไดแ้ละผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอย่างแน่นอน จึงไม่ไดน้าํเขา้มาถามในการ

ตอบแบบสอบถาม 

     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีโต๊ะเกา้อ้ีหลาย

รูปแบบใหเ้ลือกนัง่ เช่น เกา้อ้ีไม ้เกา้อ้ีแบบมีเบาะรอง เกา้อ้ีแบบโซฟา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มทัวนั  

กุศลอภิบาล (2555) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเร่ืองบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้าน 

การท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น เน่ืองจากเพราะการศึกษาท่ีมาเปรียบเทียบเป็นการให้บริการร้านกาแฟสดท่ี แตกต่างกบั

การศึกษาฉบบัน้ีท่ีท่ีเป็นบริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant ท่ีลูกคา้จะเขา้มาใชบ้ริการเป็นเวลานาน 

     ส่วนท่ี 2 เป็นการสรุปผลและอภิปรายขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Café & 

Restaurant สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยสามารถสรุปผลและอธิปรายแต่ละกลุ่มมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

     1. กลุ่มถูกและดี กลุ่มน้ีจะเนน้ในเร่ืองของความคุม้ค่าของสินคา้หรือบริการท่ีจะไดรั้บเพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความ

ระมดัระวงัในการใชเ้งินมาก ใชเ้งินอย่างมีเหตุมีผล ทาํให้ตอ้งการไดรั้บอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีถูกใจมี

ราคาเหมาะสมและมีราคาท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืนๆ และเป็นกลุ่มท่ีมกัจะเดินทางดว้ยรถไฟฟ้า BTS, MRT เป็นหลกั     

     2. กลุ่มช่างเลือกสรร กลุ่มน้ีจะค่อนขา้งเป็นกลุ่มท่ีพิถีพิถนั ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกอยา่งจะตอ้งดีเยี่ยมไม่วา่จะ

เป็นในดา้นของรสชาติของอาหารหรือเคร่ืองด่ืม วตัถุดิบท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพดี และการจดัจานอาหารจะตอ้งมีความ

สวยงามอีกดว้ย รวมไปถึงการใหบ้ริการของพนกังานในร้านจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถ

แนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี กลุ่มน้ีจะนิยมเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั เพราะตอ้งการท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ 
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     3. กลุ่มหลงใหลในโปรโมชั่น จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มท่ี 1 โดยจะคาํนึงถึงความคุม้ค่าของสินคา้และ

บริการเป็นหลกั ในเมนูจะตอ้งมีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวอ้ย่างชดัเจน จะสนใจในร้านท่ีมีการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆและจะมองหาในเร่ืองของโปรโมชัน่ต่างๆ ส่วนลดพิเศษของทางร้าน ใหค้วามสนใจใน

เร่ืองของการส่งเสริมทางการตลาดของร้านคา้เป็นพิเศษ เน่ืองจากวา่เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดค่้อนขา้งตํ่า      

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     จากศึกษาปัจจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการตลาด 7Ps ท่ีมีต่อการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Café & 

Restaurant ของผูบ้ริโภค สามารถช่วยในการวางแผนการดาํเนินธุรกิจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหต้รงตาม

ความต้องการของผู ้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant เ ม่ือพิจารณาแล้ว มี

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวิจยั ดงัน้ี  

     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ปัจจยัท่ีตรงกบักลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดจะเป็นในเร่ืองของ รสชาติของอาหารท่ีแตกต่างเป็น

จุดเด่นของร้าน ดงันั้นผลการวิจยัสามารถช่วยเจา้ของธุรกิจวางแผนการดาํเนินงานโดย การใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ของรสชาติของอาหาร จะตอ้งมีการพฒันาคิดคน้สูตรข้ึนมาใหม่ท่ีเป็นสูตรพิเศษของเฉพาะของทางร้านท่ีแตกต่าง

และมีรสชาติอร่อยลงตวั 

     2. ดา้นราคา พบวา่ปัจจยัท่ีตรงกบักลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดจะเป็นในเร่ืองของ มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม

ไวอ้ย่างชดัเจน ดงันั้นผลการวิจยัสามารถช่วยเจา้ของธุรกิจวางแผนการดาํเนินงานโดย การทาํเมนูรายการอาหาร

ใหม่ท่ีแสดงรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกๆชนิดท่ีทางและมีใหบ้ริการและจะตอ้งมีการทาํราคาติดไวเ้พ่ือใหลู้กคา้

ไดม้องเห็นอยา่งชดัเจน 

     3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ปัจจยัท่ีตรงกบักลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดจะเป็นในเร่ืองของ มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ดงันั้นผลการวิจยัสามารถช่วยเจา้ของธุรกิจวางแผนการดาํเนินงานโดย จะตอ้งมีการจดัสรรพ้ืนท่ีของทางร้านอย่างดี 

เพ่ือใหมี้ท่ีจอดรถท่ีรองรับกบัปริมาณของลูกคา้ ใหเ้หมาะสมไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ปัจจยัท่ีตรงกบักลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดจะเป็นในเร่ืองของ มีส่วนลดพิเศษเน่ือง

ในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เช่น ในเดือนเกิด ดงันั้นผลการวิจยัสามารถช่วยเจา้ของธุรกิจวางแผนการดาํเนินงาน

โดย ทางร้านจะตอ้งมีการอพัเดทเทศการต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ทั้งโอกาสพิเศษต่างๆของตวัลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของทาง

ร้านอยู่ตลอด และจะเป็นตอ้งมีการให้สิทธิพิเศษเน่ืองในเทศกาลต่างๆเหล่านั้น เช่น ส่วนลดค่าอาหาร ของขวญั

พิเศษจากทางร้าน เป็นตน้ 

     5. ดา้นบุคคลหรือพนกังาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ พนกังานมีความรู้

ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมสามารถแนะนาํไดเ้ป็นอย่างดีลูกคา้ดงันั้นผลการวิจยัสามารถช่วยเจา้ของธุรกิจวาง

แผนการดาํเนินงานโดย จะตอ้งมีการเทรนพนกังาน จดัการฝึกอบรมในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของความรู้

ทางดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม เร่ืองของมารยาท การแสดงออก การพูดจา เร่ืองของการแต่งกายใหส้ะอาดเรียบร้อย 

รวบถึงการอบรบใหพ้นกังานมีใจรักในการบริการ 

     6. ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการพนกังาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีการ

เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมก่อนการเสิร์ฟอาหาร ดังนั้นผลการวิจัยสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจวางแผนการดาํเนินงานโดย 
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ปรับเปล่ียนขั้นตอนในการเสิร์ฟอาหาร ไม่ว่าอย่างไรจะตอ้งนาํเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟใหลู้กคา้ก่อนเสมอ หรือถา้ลูกคา้มี

การสัง่เคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งใชเ้วลานานในการทาํ อาจจะมีการเสิร์ฟเป็น welcome drink ใหก้บัลูกคา้ก่อนระหวา่งรอ 

     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีโต๊ะเกา้อ้ีหลาย

รูปแบบใหเ้ลือกนัง่ เช่น เกา้อ้ีไม ้เกา้อ้ีแบบมีเบาะรอง เกา้อ้ีแบบโซฟา ดงันั้นผลการวิจยัสามารถช่วยเจา้ของธุรกิจ

วางแผนการดาํเนินงานโดย ควรมีการจดัสรรรูปแบบของโต๊ะและเกา้อ้ีท่ีนัง่ ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกบั

พฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้แต่ละคน เช่น ท่ีนัง่สําหรับนัง่รับประทานอาหารเป็นครอบครัว ท่ีนัง่สําหรับนั่ง

ทาํงาน ท่ีนัง่สาํหรับนัง่พูดคุยพบปะสงัสรรคก์บักลุ่มเพ่ือน เป็นตน้ 

     นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Café & Restaurant สามารถ

จดักลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการกาํหนดเป้าหมาย เม่ือพิจารณาแลว้ มีขอ้เสนอแนะสาํหรับ

การศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

     1. กลุ่มถูกและดี เป็นกลุ่มท่ีมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินมาก ใชเ้งินอย่างมีเหตุมีผล เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี

รายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางและจะมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหเ้จา้ของกิจกรรมจะตอ้งคาํนึง

ในเร่ืองของราคาและปริมาณของอาหารและเคร่ืองด่ืมใหมี้ความเหมาะสม ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํเมนูท่ีมีรสชาติท่ี

อร่อยถูกใจและเป็นเอกลกัษณ์ของเฉพาะทางร้านท่ีไม่สามารถหาทานไดท่ี้ร้านอ่ืน หรือในบางเมนูอาจจาํเป็นท่ี

จะตอ้งลดคุณภาพของวตัถุดิบลงเพ่ือใหร้ะดบัของราคาอยู่ในระดบัท่ีลูกคา้กลุ่มน้ียอมรับได ้และในเร่ืองของสถาน

ท่ีตั้งของร้านควรจะหาพ้ืนท่ีหรือทาํเลท่ีตั้งท่ีใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT ดว้ย เพ่ือเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการในเร่ืองของการเดินทางมายงัร้านอาหารของลูกคา้กลุ่มน้ีท่ีนิยมเดินทางมาดว้ย BTS, MRT 

     2. กลุ่มช่างเลือกสรร เป็นกลุ่มท่ีพิถีพิถนั ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะฉะนั้นเจา้ของกิจการกจ็าํเป็นตอ้งใส่ใจใน

ทุกๆรายละเอียดเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม วตัถุดิบท่ีใช ้รวมไปถึงการจดัจาน

ให้ดูสวยงานและน่ารับประทาน ทั้งในเร่ืองของการอบรมพนกังาน จะตอ้งมีการจดัอบรมให้บ่อยคร้ังเพ่ือทาํให้

พนกังานมีใจรักในการบริการและจาํเป็นตอ้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัในเร่ืองของอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่พนกังานทุกๆ

คน เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีในความสําคญัในเร่ืองของท่ีพนักงานมีความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมและสามารถ

แนะนาํไดเ้ป็นอย่างดี การตกแต่งร้านท่ีสวยงามและทนัสมยั และร้านจะตอ้งมีการจดัสรรพ้ืนท่ีของร้านสาํหรับเป็น

พ้ืนท่ีในการจอดรถใหเ้พียงพอ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มน้ี 

     3. กลุ่มหลงใหลในโปรโมชัน่ เป็นกลุ่มท่ีคาํนึงถึงความคุม้ค่าของสินคา้และบริการเป็นหลกั สนใจในเร่ืองของ

การทาํการส่งเสริมทางการตลาดของร้านเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการวางแผนการทาํการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีดี เนน้ในเร่ืองของการทาํโปรโมชัน่ไม่ว่าจะเป็นการใหส่้วนลด หรือการใหข้องขวญัของรางวลั

ต่างเทศกาลพิเศษต่างๆ มีการทาํบตัรสมาชิกเพ่ือมอบสิทธิพิเศษใหก้บัลูกคา้ รวมถึงการจดักิจกรรมเพ่ือใหลู้กคา้ได้

ร่วมสนุกกบัทางเร่ืองเน่ืองในวนัเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน ์วนัพ่อ วนัแม่ ซ่ึงเป็นการทาํ CRM (Customer 

relationship management) คือกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและจํา เ ป็นต้อง มีการ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆเพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ไดอ้พัเดทและทราบถึงขอ้มูลข่าวสารของทางร้านในขณะนั้น 

อาจจะทาํผา่นทางส่ือออนไลน ์ผา่นทาง Social network เพ่ือเป็นการประหยดัต่อตน้ทุนและจะสามารถช่วยใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด เช่น Facebook Line Instagram เป็นตน้ 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 

Consumer's Buying Decision Process of Super Hygienic Pork in Mueang District 

Lop Buri Province    

นายวทิยา ธนาพรรณรัตน์1, อาจารยด์ร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ2, รองศาสตราจารยย์พุาวรรณ วรรณวาณิชย์3 

 

2

3บทคดัย่อ 

 การวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณา ดว้ยวิธีการสาํรวจ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่วนประสมการตลาด โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ชุด ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใชค้วาม

น่าจะเป็น  สุ่มตวัอย่างแบบตามพ้ืนท่ี และกาํหนดสัดส่วนตามขนาดของพ้ืนท่ีในการจดัจาํหน่าย หา้งสรรพสินคา้

และร้านขายเน้ือสุกรปลอดสารในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัลพบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานดว้ยสถิติ t-test และ F-test ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกร

ปลอดสาร แต่พฤติกรรมการซ้ือดา้นความถ่ีในการซ้ือ และวนัท่ีสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เน้ือสุกรปลอดสารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อ, เนือ้สุกรปลอดสาร, ลพบรีุ 
 

Abstract 

 This research is a survey research to study on the decision-making process of consumers for buying super 
hygienic pork in the city of Lop Buri province. The questionnaire was used to collect data from a sample of 400 
set by using Probability Sampling with Area Sampling and determined in proportion to the size distribution of 
department stores and super hygienic pork selling shops in the city of Lop Buri. The data were analyzed using 
descriptive statistics including frequency, percentage, average and standard deviation, and inferential statistics with 
statistical t-test and F-test analysis at the 0.05 significance level. 

The results showed that different personal factors do not affect to the decision process for buying super 
hygienic pork products. But difference consumers buying behavior including purchasing frequency and 
convenience time will impact on the decision to buy super hygienic pork products with statistically significant at 
the 0.05 level. 
 

Keywords: Buying Decision Process, Super Hygienic Pork, Lop Buri 
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1.บทนํา 
 

จากการแข่งขนัท่ีสูงในอุตสาหกรรมอาหาร และปศุสัตว ์ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีการใชส้ารเคมีเพ่ือเร่งการ

เติบโต เพ่ิมความแขง็แรง ส่งเสริมสุขภาพสตัว ์แต่กระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการอาหารท่ีปลอดภยัต่อ

สุขภาพ และกระแส Food safety ทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพ่ือให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน

สุขอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภาพสตัว ์และลดการกีดกนัทางการคา้ (Gustafson and Bowen,1997) 

เน้ือสุกรเป็นหน่ึงในบรรดาสินคา้ปศุสตัวท่ี์มีมาตรฐาน ปลอดภยั ไร้สารตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาดดี นาํไปแปรรูป ประกอบอาหารไดห้ลากหลาย ราคาไม่สูงนกั มีอตัราการผลิต

และการบริโภคสูงข้ึน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการผลิต การส่งออก และการบริโภคสุกร ของประเทศไทย ปี 2553 – 2558 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 

อตัราเพ่ิม 

(ร้อยละ) 2558* 

ปริมาณการผลิต1/  (ลา้นตวั) 12.099 11.886 12.828 13.072 12.823 2.14 13.083 

                              (ลา้นตนั) 0.968 0.951 1.026 1.046 1.026 2.14 1.047 

ปริมาณส่งออก2/     (ตนั) 9,724 12,027 14,416 15,957 16,207 13.93 17,000 

ปริมาณการบริโภค3/ (ลา้นตนั) 0.922 0.901 0.984 0.985 0.973 1.99 0.999 
  

ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 

หมายเหตุ : * ขอ้มูลคาดคะเน 

ท่ีมา : 1/, 3/ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2/ กรมศุลกากร 
 

จากความสาํคญัดงักล่าวผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ตั้งแต่การตระหนักถึง

ความตอ้งการ การหาขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ประเมินทางเลือก ตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือเน้ือสุกรปลอดสาร 

เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นฐานขอ้มูลสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ ์เคร่ืองมือทางการตลาด และแนวทางการผลิตให้

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 ผูวิ้จัยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือเน้ือสุกรปลอดสาร โดยมีสมมติฐาน 2 ขอ้ คือ 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะ

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสารของผูบ้ริโภคต่างกนั และ 2.ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การซ้ือท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสารของผูบ้ริโภคต่างกนั ส่วน

ในดา้นของประโยชนท่ี์ไดรั้บจากงานวิจยัน้ีคือ เพ่ือทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร, 

ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารและนาํผลการศึกษาไป

ใช้ในการสร้างกรอบความคิดการวางแผนพฒันากลยุทธ์ในการเลือกใช้เคร่ืองมือทางการตลาดไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มูลเชิงวิชาการ และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัสาํหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในเชิงการอา้งอิง 

และการวิจยัต่อยอด 
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2.  การทบทวนวรรณกรรม 

 

 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรหลกัท่ีสาํคญั

ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 วุฒิ สุขเจริญ (2559) อา้งถึง Schiffman and Kanuk (2010) ได้เสนอแบบจาํลองเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ปัจจยัท่ีกาํหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึงมีการเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมของผูบ้ริโภค มีกระบวนการ 3 ขั้น คือ 1) ขั้น

ปัจจยันาํเขา้ (Input) หมายถึงปัจจยัภายนอก เช่น สินคา้ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และมีความต้องการในสินคา้และบริการ 2) ขั้นกระบวนการ (Process) หมายถึง

ผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกทาํใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยเร่ิมจากความตระหนักถึง

ความตอ้งการ แลว้จึงเร่ิมคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ และการประเมินทางเลือก กระบวนการตดัสินใจซ้ือไดรั้บอิทธิพล

จากปัจจยัภายในซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการระบุว่าจะซ้ือหรือไม่ และตอ้งการสินคา้หรือ

บริการในลกัษณะใด 3) ขั้นผลลพัท์ (Output) หมายถึงผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้มีการ

ทดลองใช ้หากเกิดความพึงพอใจอาจทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า ทุกคร้ังท่ีมีการใชสิ้นคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคจะมีการ

ประเมินความพึงพอใจซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป  

2.2 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 อ้างถึงใน ศริญญา ฉินังกูร, 2552) ได้กล่าวว่า การศึกษาลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์นั้น มีสมมติฐานว่าคนท่ีอยู่ในกลุ่มลกัษณะทางประชากรเดียวกันจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ี

คล้ายคลึงกัน ส่วนคนท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศึกษา 

2.3 ศิริวรรณ และคณะ (2546 อา้งถึงใน สุนิสา จบับาง, 2552) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง การผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการสร้างสินคา้และบริการ การ

กาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย ซ่ึงไดมี้การออกแบบเพ่ือใชส้าํหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ และการส่งเสริม

การตลาดของผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย Kotler and Keller (2009) กาํหนดส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

(Product) การกาํหนดราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

2.4 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 อา้งถึงใน สุทศันีย ์เตชะมานะกูล, 2556) ไดอ้ธิบายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการซ่ึงคาดวา่จะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม

การตัดสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและการใช้สินคา้ โดยศึกษาเพ่ือหาคาํตอบ 7 

ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึง 1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 3) ทาํไมผูบ้ริโภค

จึงซ้ือ 4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และ 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

2.5 Kotler (2012) ไดศึ้กษาและสรุปขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีอยู่ 5 ขั้นตอนคือ 

1) การตระหนักถึงปัญหา 2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ และ 5) 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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3.วธีิดําเนินการวจิัย 

 

1. ระเบียบวิธีวิจยั ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารของ

ผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณา ดว้ยวิธีการสาํรวจ โดยแบ่งลกัษณะของ

การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีทาํการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผูศึ้กษาได้จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ท่ีมาซ้ือเน้ือสุกรปลอดสาร และ ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพ่ือ

ใชป้ระกอบในการทาํศึกษานั้น ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ เอกสารงานศึกษา

ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาศึกษาในคร้ังน้ี 

2. ขั้นตอนการวิจยั ใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด ประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 6 ขอ้ พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีซ้ือเน้ือสุกรปลอดสาร จาํนวน 9 ขอ้ และระดบัการ

ตดัสินใจต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสารของผูบ้ริโภค จาํนวน 20 ขอ้ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ี

ผู ้ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าท่ีมาซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารใน

หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายเน้ือสุกรปลอดสาร ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพ่ือใช้

ประกอบในการทาํศึกษานั้น ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ เอกสารงานศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเร่ิมจากการสืบคน้ ขอ้มูลทุติยภูมิจากตารางการคน้ควา้

ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และใชเ้ทคนิคการศึกษาเชิงพรรณนา และใชเ้ทคนิคการศึกษาเชิง

สํารวจ โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของลูกค้า และระดับ

ความสาํคญัของปัจจยัต่างๆในกระบวนการตดัสินใจซ้ือเน้ือสุกรปลอดสาร 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง และไดค้ดัเลือกจนไดจ้าํนวนแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์ และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) โดยใชก้าร

วิเคราะห์ค่าสถิติประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์การทดสอบความ

แตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่าสถิติ t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกว่า 

2 กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ F-test และใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือทดสอบผลต่างอย่างมี

นยัสาํคญันอ้ยท่ีสุด  
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4.ผลการศึกษา 

 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็นตารางต่างๆไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 2 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มท่ีมีฐานนิยม 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริโภคซ้ือผลติภัณฑ์            400 100.00 

เพศ                                        หญิง 237 59.25 

อายุ                                        21 ถึง 30 ปี 

สถานภาพ                             สมรส 

142 

183 

35.50 

45.75 

ระดบัการศึกษา                     ปริญญาตรี 216 54.00 

อาชีพ                                    พนกังานบริษทัเอกชน 117 29.25 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน              10,001 ถึง 30,000 บาท 207 51.75 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าฐานนิยมของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.25 มีอาย ุ21 ถึง 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.25 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

51.75 

ตารางที่ 3 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หวัขอ้ท่ีมีฐานนิยม 

พฤตกิรรมของลูกค้า จาํนวน (คน) ร้อยละ 

วตัถุประสงค์ที่ซ้ือ                   นาํไปบริโภคเอง 359 89.75 

ความถี่ที่ซ้ือ                             1 ถึง 2 วนัต่อสปัดาห์ 241 60.25 

ประเภทผลติภัณฑ์ที่ซ้ือ           เน้ือ (สะโพก/สนันอก/สนัใน/สนัคอ) 239 39.57 

ปริมาณในการซ้ือต่อคร้ัง         1 ถึง 2 แพค 248 62.00 

วนัที่สะดวกซ้ือ                        ทุกวนั 195 48.75 

ช่วงเวลาที่สะดวกซ้ือ               18.01 ถึง 21.00 น. 197 49.25 

สถานที่สะดวกซ้ือ                   บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 150 24.47 

บุคคลที่มอีทิธิพลในการซ้ือ     ตวัเอง 272 48.57 

เหตุผลในการซ้ือ                      มัน่ใจวา่ปลอดภยั ไม่มีสารตกคา้ง 218 35.74 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร ส่วนใหญ่นาํไปบริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 89.75 

มีความถ่ีในการซ้ือสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 60.25 ซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทเน้ือ (สะโพก/สันนอก/สันใน/

สนัคอ) คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีปริมาณการซ้ือคร้ังละ 1 ถึง 2 แพค คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีความสะดวกในการซ้ือทุก
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วนั คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีความสะดวกในการซ้ือช่วงเวลา 18.01 ถึง 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีความสะดวก

ในการซ้ือท่ีบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 24.47 ตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 

48.57 และมัน่ใจวา่ปลอดภยั ไม่มีสารตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 35.74 

ตารางที่ 4 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆในกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร 

การตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ S.D. แปรผล 

การตระหนักถึงปัญหา (คุณภาพเน้ือสุกรปลอดสาร) 4.02 0.595 มาก 

การค้นหาข้อมูล (ความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต)                3.81 0.738 มาก 

การประเมนิผลทางเลือก (ยี่หอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน) 4.00 0.575 มาก 

การตดัสินใจซ้ือ (ความสด สะอาด และปลอดภยั) 4.02 0.614 มาก 

พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ (พึงพอใจต่อความสด สะอาด และปลอดภยั) 3.95 0.647 มาก 

รวม 3.96 0.507 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างตระหนกัถึงปัญหาจากปัจจยัคุณภาพเน้ือสุกรปลอดสารในระดบัมาก

ท่ีสุด ค้นหาข้อมูลด้านความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตมากท่ีสุด ประเมินโดยพิจารณายี่ห้อท่ีมีเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานมากท่ีสุด ตดัสินใจซ้ือเพราะความสด สะอาด ปลอดภยัมากท่ีสุด และมีความรู้สึกหลงัการซ้ือโดยพึงพอใจ

ต่อความสด สะอาด และปลอดภยั มากท่ีสุด โดยการตระหนกัถึงปัญหาและการตดัสินใจซ้ือมีผลใหผู้บ้ริโภคเขา้สู่

กระบวนการซ้ือมากท่ีสุด ส่วนการคน้หาขอ้มูลมีผลใหผู้บ้ริโภคเขา้สู่กระบวนการซ้ือตํ่าท่ีสุด 

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร ของผูบ้ริโภคต่างกนั  

ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร ของ

ผูบ้ริโภคต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
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การตระหนกัถึงปัญหา - - -  - - 

การคน้หาขอ้มูล - - - - - - 

การประเมินผลทางเลือก -  -  - - 

การตดัสินใจซ้ือ - - - - - - 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ - - - - - - 

รวม - - - - - - 

หมายเหตุ  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่า t-test การ

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test (One-Way ANOVA) และการทดสอบ 

Least Significant Difference (LSD) โดยพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี อายุ 21 – 30 ปี ใหค้วามสาํคญักบั

การประเมินผลทางเลือก และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญักบัการตระหนกัถึงปัญหา 

และดา้นการประเมินผลทางเลือก 
 

5.อภิปรายผลการวจิัย 

 

 ผลการศึกษาดา้นปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร

ประเภทเน้ือ (สะโพก/สันนอก/สันใน/สันคอ) ไปเพ่ือบริโภคเอง โดยสะดวกท่ีจะซ้ือทุกวนั ซ้ือคร้ังละ 1-2 แพค 

ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. มีความสะดวกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ณ บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลือกซ้ือเพราะตนเอง และ

มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะมัน่ใจว่าปลอดภยั ไม่มีสารตกคา้ง ซ่ึงในภาพรวมของปัจจยัพฤติกรรมสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธานี ภาคอุทยั และคณะ (2548) ท่ีผลวิจยัพบวา่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ซ้ือเน้ือสุกรเพ่ือนาํไปบริโภคในครัวเรือน 

มีความถ่ีในการซ้ือ 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ ผูซ้ื้อเลือกคุณภาพของเน้ือสุกร และเห็นวา่เน้ือสุกรท่ีจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์

เก็ตมีคุณภาพมากกว่าในตลาดสด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติศกัด์ิ มะรินทร์ (2551) ท่ีผลวิจยัพบว่า ตวัเองมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ความถ่ีของการบริโภค 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 

 ผลการศึกษาด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรปลอดสาร ท่ีพัฒนาแนวคิดมาจาก

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาด หรือเรียกว่า 4P’s  โดยทาํการสาํรวจ และวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นการตระหนกัถึงปัญหาในดา้นคุณภาพท่ีสูง

กว่าเน้ือสุกรทัว่ไป และให้ความสําคญัในระดบัมากในประเด็นการคน้หาขอ้มูลจากความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต 

ประเด็นการประเมินทางเลือกจะพิจารณาจากยี่หอ้ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ประเด็นการตดัสินใจซ้ือจะซ้ือ

จากความสด สะอาด ปลอดภยั และประเด็นดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ก็ยงัคงเป็นเร่ืองความสด สะอาด ปลอดภยั

เช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทศันีย ์เตชะมานะกลู (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเน้ือหมูดาํคูโรบูตะของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตในดา้นความ

สนใจเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพอยู่ในระดบัสูงมาก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงเร่ืองความสะอาดและปลอดภัยของ

ผลิตภณัฑท่ี์นาํมาปรุงอาหาร สอดคลอ้งกบั Wheatley (2001) ศึกษาความความพึงพอใจในเน้ือสุกรแบบธรรมชาติ

และอินทรีย ์พบว่า เน้ือสุกรท่ีเล้ียงแบบวิธีธรรมชาติ วิธีอินทรีย ์มีความเป็นไปไดท้างการตลาด เน่ืองจากสามารถ

ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดใ้นดา้นอาหารปลอดภยั และสอดคลอ้งกบั Elbrønd and Bjerg (2012) ศึกษาแรงจูงใจในการ

ซ้ือเน้ือสัตวอิ์นทรีย ์ในประเทศเดนมาร์ก พบว่า ผูบ้ริโภคเห็นพอ้งกนัมากท่ีสุดคือการมีสุขภาพท่ีดีข้ึนจากการเลือก

ซ้ือเน้ือสตัวอิ์นทรีย ์

 ผลการทดสอบสมมติฐานกบัปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นพฤติกรรม ก็พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรปลอดสาร แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบั พนิดา กาหลง (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารเร่งเน้ือ

แดงของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบวา่ ความถ่ี ช่วงเวลา ค่าใชจ่้าย และสถานท่ี ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเน้ือ
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สุกรปลอดสารเร่งเน้ือแดง มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ สถานภาพ อายุ  ระดบัการศึกษา

สูงสุด การประกอบอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว จาํนวนสมาชิก และพ้ืนท่ีพกัอาศยั ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ือเน้ือสุกรปลอดสารเร่งเน้ือแดงท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัสุนิสา จบับาง (2552) 

ศึกษาปัจจยัการส่ือสารและการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสุกรอนามยั S-Pure ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยท่ีผูบ้ริโภคให้ระดับความสําคญัในหลายด้านท่ีมาจากดา้น

ผลิตภณัฑ ์(Product) อาทิ คุณภาพสูงกวา่เน้ือสุกรทัว่ไป ความสด สะอาด ปลอดภยั เป็นตน้ 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

1.ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ควรเนน้การส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น การส่ือสารผ่านโลกออนไลน์ การใชช่้องทาง 

Smart Phone ให้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

คุณภาพ อยู่ในวยัทาํงาน มีความสามารถในการรับข่าวสารไดสู้งกว่ากลุ่มอ่ืน ไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพ

มาตรฐาน ท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มาตรฐานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ GMP HACCP FOOD SAFETY 

2.ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ควรกาํหนดแนวทาง และแผนการดาํเนินการในดา้น การขอพ้ืนท่ีวาง 

สินคา้เพ่ิมข้ึน หรือจดัแสดงสินคา้โดยจดัทาํบรรจุภณัฑเ์ป็นแพคในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. สัปดาห์ละ 1 – 2 วนั 

ในห้างสรรพสินคา้ ในประเด็นของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจนอ้ย เช่น ขา/น่อง สามชั้น ควรมีการส่งเสริม

การตลาด เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการใช ้และควรมีการสาธิตเมนู และ/หรือมีสูตรในการปรุงอาหารควบคู่กนัไป โดย

ประกอบอาหารให้ลูกคา้ชิม ไดท้ดลองทาํ และไดส้ัมผสัผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปแลว้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือ

ผลิตภณัฑสุ์กรปลอดสารไปบริโภคเอง 

               3.ผูป้ระกอบการควรวางแผนการดาํเนินการสร้างความเช่ือมัน่ต่อผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือกระตุ้น

ผูบ้ริโภคในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยเฉพาะในดา้นการตระหนักถึงปัญหา ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้น

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ พบว่าประเด็นท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญัและมีเหตุผลทางสถิติ คือ ความสด สะอาด 

ปลอดภยัของผลิตภณัฑสุ์กรปลอดสารและมาจากผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดของร้านแฮมเบอร์เกอร์ประเภท  Food truck 

Consumer segmentation of Hamburger store Food truck style in Bangkok by 

using the importance of marketing mix 

นายธนิศร์ ชุตกิานนท์1 ศักดพิล เจือศรีกลุ2 

Thanit Chutikanont and Sakdipon Juasrikul 

  

บทคดัย่อ 

      การวิจัยในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดของร้าน

แฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck และศึกษาถึงการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดของร้านแฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยวิธี

ทาํแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ในเขตกรุงเทพมหานคร 200 คน และใช้

วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มตวัอย่าง, ใช้วิธี One Way ANOVA ใน

การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรม

การบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธี Chi-square และปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น   

     จากการศึกษาสามารถแบ่งลกัษณะกลุ่มผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck ไดเ้ป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี กลุ่ม

ยอ่ยท่ี 1 (Oriented-Based) เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นการบริการและกระบวนการใหบ้ริการเป็นหลกั อยา่งไรก็ดี

กลุ่มย่อยท่ี 1 มีใหค้วามสาํคญัในทางเดียวกนัในดา้นของผลิตภณัฑแ์ละราคากบักลุ่มย่อยท่ี 2 (Product-Based) เป็น

กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์และมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง Social media แต่ในดา้นการส่งเสริม

การตลาดและบุคลากรกลุ่มน้ีจะให้ความสําคญันอ้ยกว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ถึงแมก้ลุ่มย่อยท่ี 2 จะมี

ความคลา้ยคลึงกบักลุ่มยอ่ยท่ี1 แต่กย็งัมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัในดา้นอ่ืนๆอยูด่ว้ย กลุ่มยอ่ยท่ี 3 (Ignore) เป็นกลุ่มท่ีไม่

นิยมรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ แต่ในกรณีท่ีต้องเลือกรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ กลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มท่ีจะให้

ความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดในดา้นอ่ืนๆ เช่น ราคา มากกว่ากลุ่มท่ี 1 และ 2  ส่วนดา้น

ของช่องทางจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพจะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ี 2  

 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), แฮมเบอร์เกอร์, ฟู้ดทรัค 
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Abstract 

      This research aims to investigate the importance of the marketing mix of Hamburger store, focusing on the 

food truck service and to study customer’s clusters by using the important level of marketing mix of Hamburger 

store, particularly food truck service. Gathering 200 consumers of Hamburger stores in Bangkok via questionnaire, 

the quantitative data was analyzed by employing Hierarchical and K-Means Cluster analysis and One Way 

ANOVA to test the differences of group of consumer. Further, correlation analysis of privacy data of consumers 

and consumption habits of Hamburger’s customer was tested by Chi-square and marketing mix (7Ps). 

     The results indicate that the important level of the marketing mix of Hamburger store (Food truck service) can 

be characterized consumers into 3 subgroups, including Oriented-Base consumer, Product-Based consumer and 

Ignore consumer. First subgroup, namely Oriented-Based consumers, mainly concerns about service and process. 

This subgroup is consistent with the second subgroup regarding to product and price. Second subgroup, namely 

Product-Based consumer, mainly concerns about product and tracking information about business via social media. 

However, this group has less attention on marketing and human resources than first subgroup. Hence, it illustrates 

that consumer in second subgroup were similar to the first subgroup but they still have different points. Lastly, 

Ignore consumer is our third subgroup who does not prefer to eat Hamburger. However, if they have to eat 

Hamburger, they seem to concern about food’s product and marketing mix such as price more than others subgroup. 

In addition, in term of place and physical seem similar to second subgroup. 

 

Keywords: Marketing Mix, Hamburger, Food truck 

 

1. บทนํา 

 

      ยุคของกระแสนิยมหรือวฒันธรรมของผูบ้ริโภคมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีให้ความสําคญัของความสะดวก

รวดเร็วและยงัใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีอยู่ในกระแสนิยมของส่ิงแวดลอ้มในการใชชี้วิตดว้ยรูปแบบความแปลกใหม่

ของสินคา้และบริการต่างๆท่ีเกิดข้ึนทาํให้เกิดความตอ้งการมากข้ึนในการตอบสนองความตอ้งการให้กบัชีวิต 

ปัจจุบนัในประเทศไทยไดมี้การนาํรูปแบบลกัษณะธุรกิจร้านอาหารเคล่ือนท่ีหรือท่ีเรียกว่า Food truck ไดเ้ขา้มามี

บทบาทของธุรกิจอาหารในปัจจุบนั จึงทาํให้การบริโภคของผูค้นเกิดการเปล่ียนแปลงไปและมีทางเลือกใหม่

มากกว่าเดิม ซ่ึงอาหารส่วนใหญ่ท่ีขายใน Food truck จะเป็นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดท่ีรับประทานง่าย สะดวก 

รวดเร็ว เช่น แฮมเบอร์เกอร์, ฮอตดอก, ขนมหวาน, ไอศกรีม และเคร่ืองด่ืมอยา่งกาแฟ เป็นตน้  

      ปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกัใหค้วามสาํคญักบัความสะดวก และรวดเร็ว มีวิถีการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีเร่งรีบ พร้อมทั้งมีการเปิดรับและมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ต่างๆ หรือ 

Social media จึงทาํใหผู้วิ้จยัไดเ้ร่ิมมองเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหารเคล่ือนท่ี แต่ทวา่

ผูป้ระกอบการในปัจจุบนัมกัจะมีความตอ้งการในการประกอบธุรกิจแต่ยงัขาดประสบการณ์และความรู้ จึงทาํธุรกิจ
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ไม่ประสบผลสาํเร็จในดา้นต่างๆทาํใหผู้วิ้จยัตอ้งการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์ ในกรุงเทพมหานคร

โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลและความรู้ในดา้นต่างๆมาใชใ้นการประกอบธุรกิจรถ

อาหารเคล่ือนท่ี เพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จในดา้นต่างๆ จากขอ้มูลดงักล่าว ของ Food truck ในประเทศไทยในปัจจุบนั 

      จากขอ้มูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม ธุรกิจ Food truck ในประเทศไทยไดรั้บความนิยมจึงทาํให้ผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่ รวมถึงผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก จากขอ้มูลประเภทอาหารของ Food truck ท่ีมีจาํหน่ายใน

ปัจจุบัน จะเป็นในลกัษณะ Fast food ส่วนใหญ่อาทิ อาหารตะวนัตกอย่าง แฮมเบอร์เกอร์, ฮอทดอก, พิษซ่า, 

แซนดวิ์ช ซ่ึงเป็นอาหารท่ีสามารถรับประทานกนัเป็นอาหารม้ือหลกัไปจนถึงของทานเล่น ดว้ยลกัษณะของรูปแบบ

การจาํหน่ายสินคา้และการใหบ้ริการ เป็นในรูปแบบท่ีมีเมนูอาหารเฉพาะ มีการสร้างเอกลกัษณ์ มีการออกแบบตวั

สินคา้ท่ีชดัเจน ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวของเจา้ของธุรกิจ Truck Get Rich (มณเฑียร เจริญพงษ)์ ท่ีปรึกษาผูรั้บออกแบบ

และตกแต่งรถ Food truck ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจในปัจจุบนัวา่ “ธุรกิจรถขายอาหารเคล่ือนท่ีในประเทศไทยจาก

อดีตมียอดจาํหน่ายรถขายอาหารอยู่ท่ี 1-2 คนั ต่อเดือนแต่ในปัจจุบนัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนท่ี 10-15 คนั ต่อเดือน จาก

การประเมินธุรกิจ คาดวา่ในอนาคตจะมีรถขายอาหารเพ่ิมมากข้ึนอีกกวา่ 50 คนั ข้ึนไปเน่ืองจาก ค่ากระแสนิยมของ

คนในปัจจุบนั และผูค้นส่วนใหญ่ตอ้งการมีอาชีพอิสระเป็นจาํนวนมาก 

      จากลกัษณะจุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกิจ Food truck จุดแขง็คือ ไม่จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนมาก

เกินไป ถา้เปรียบเทียบกบัร้านอาหารประเภทอ่ืน เพราะไม่จาํเป็นท่ีมีหนา้ร้านเน่ืองจากเป็นรถขายอาหารเคล่ือนท่ี 

สามารถสะดวกในการเคล่ือนยา้ย พร้อมทั้งมีการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์เป็นการประชาสัมพนัธ์ไปในตวั จึงประหยดั

ในส่วนของการใช้งบโฆษณาธุรกิจได ้จุดอ่อน คือ ท่ีตั้งหรือสถานท่ีในการขายอาหาร ในบางพ้ืนท่ีก็พบเจออุป

สรรคใ์นดา้นปัญหาการจอดขายและท่ีจอดรถไม่เพียงพอสาํหรับผูบ้ริโภค รวมถึงราคาสินคา้ค่อนขา้งสูงเพราะมีการ

ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และสินคา้ตอ้งมีความสดใหม่เสมอ รวมถึงสภาวะอากาศและมีการใชพ้ื้นท่ีอยา่งจาํกดัในส่วน

ของรถขายอาหาร 

      ปัจจุบนัผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมมีการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจประเภท Food truck ซ่ึงผูวิ้จยัมองว่าธุรกิจลกัษณะน้ีกาํลงัเป็นท่ี

นิยมของสงัคม และสามารถตอบโจทยใ์หก้บัผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้ดว้ยลกัษณะธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ในการแข่งขนัท่ี

สูงข้ึน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนไม่สูงมากและสามารถใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนในการลงทุนไดอ้ย่าง

รวดเร็ว จึงทาํให้เกิดผูป้ระกอบการเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ทั้งน้ีจากอดีตผูวิ้จยัเคยประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารและบริการ แต่ไม่สามารถประสบผลสาํเร็จเพราะขาดประสบการณ์ และความรู้ในการบริหารธุรกิจ จึง

ไม่สามารถกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และใชก้ลยุทธ์ในการบริหารการตลาดอยา่งไม่ถูกตอ้ง อาทิเช่นการใชปั้จจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยา่ง ดา้นของสินคา้และบริการ ดา้นการตั้งราคาขายสินคา้ ดา้นการบริหารบุคลากร

ในองคก์ร จึงส่งผลใหผู้วิ้จยัประสบปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงตอ้งการนาํความรู้จากการศึกษาใน

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคในคร้ังน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้ งสามารถนําผลจาก

การศึกษามาใชใ้นการกาํหนดแนวทางไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพ่ือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดในการท่ีจะเร่ิมสร้างธุรกิจใหม่

ข้ึน ซ่ึงทาํใหผู้วิ้จยัเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดของร้าน

แฮมเบอร์เกอร์ และศึกษาการแบ่งกลุ่ม ผูบ้ริโภคโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของร้าน
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แฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck และใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการวดัระดบัความสาํคญัในแต่ละดา้น 

เพ่ือตอ้งการทราบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในดา้นใด และสามารถทราบถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ จาก

ผลขอ้มูลในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 4) ดา้นส่งเสริม

การตลาด 5) ดา้นบุคคล 6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 7) ดา้นกระบวนการ ท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์และนาํมากาํหนด

กลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือลดความเส่ียงจากอุปสรรคต่์างๆ และทราบถึงแนวทางในการกาํหนดกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้

ความสาํคญัในแต่ละดา้น เพ่ือจะไดน้าํผลขอ้มูลมาวิเคราะห์ในการตดัสินใจและคน้หากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสอดคลอ้ง

ตามท่ีธุรกิจไดก้าํหนด นอกจากน้ียงัสามารถนาํผลท่ีได้จากศึกษาไปใช้ในการพฒันาทั้งดา้นสินคา้และบริการ 

เพ่ือใหส้ามารถเพ่ิมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั้งใชเ้ป็นแนวทาง เพ่ือใหธุ้รกิจเกิดประโยชนสู์งสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Kotler, 2546) อธิบายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือมีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการ

ผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีทราบคือ “ 4 Ps ” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) เน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจเป็นในรูปแบบลกัษณะ

สินคา้และบริการ ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีส่วนประสมทางการตลาดโดยใช ้“ 7 Ps ” มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยมีการ

เพ่ิมอีก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ บุคลากร (People) ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบ้ริการ (Process)  

     2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์แนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(กาํพล สุทธิพิเชษฐ์ 

,2552) อธิบายถึง การวิเคราะห์ตลาดและคา้นหาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing ว่าจะแบ่งส่วน

ของตลาดออกเป็นส่วนย่อย (Segmentation) จากนั้นก็กาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือ

เลือกตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง (Real Prospective) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือและ

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีดียิ่งข้ึน และ กระบวนการแบ่งส่วน

ตลาดและเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีทาํใหท้ราบถึงสินคา้หรือบริการของเราว่าอยู่ส่วนไหน

ของตลาด ซ่ึงการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) ของผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงออกจากกนัซ่ึงจะเป็น

ตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market Segment) เพ่ือท่ีจะเลือกตลาดเป้าหมายและใชส่้วนประสมทาง

การตลาดเฉพาะอย่าง เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ท่ีตอ้งการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) โดยแบ่งจากส่วน

ตลาดตามหลกัภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) แบ่งส่วนลกัษณะตามหลกัประชากรศาสตร์ (Demographic 

segmentation) การแบ่งส่วนตลาดตามจิตวิทยา (Psychographic segmentation) การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม 

(Behavioristic segmentation) 
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3. วธีิการศึกษา 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1  เป็นแบบ

สํารวจรายการ (Check list) มีจาํนวนทั้งหมด 6 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั คาํถามดกั (screening question), 

เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ในส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ดา้นความตอ้งการบริโภคแฮมเบอร์เกอร์และผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck เป็นลกัษณะคาํถามแบบสาํรวจ

รายการ (Check list) มีจาํนวนทั้งหมด 5 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 3 ขอ้

และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck 2 ขอ้ ในส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck โดยคาํถามทั้งหมด 

43 ขอ้ เป็นลกัษณะแบบ Likert-Scale 5 ระดบั โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด หรือ 7 Ps ซ่ึงแบ่งเป็นระดบั

ความสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์15 ขอ้ ดา้นราคา 6 ขอ้ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 5 ขอ้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4 ขอ้ 

ดา้นบุคลากร 3 ขอ้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 5 ขอ้ และดา้นกระบวนการการให้บริการ 5 ขอ้ โดยเก็บจากกลุ่ม

ตวัอย่างตามคุณสมบติัของผูวิ้จยัท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงมีการอธิบายและช้ีแจงใหก้บักลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีนิยมทานแฮมเบอร์เกอร์ 

จาํนวน 200 คน โดยใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอย่าง (Simple random sampling) และวิธีเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี 

(Area Cluster Sampling) มีรายละเอียดและลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. เลือกแบบการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) สุ่มจากวิธีจบัสลากในการเลือกกลุ่มประชากรจาก

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีคาดวา่มีผูท่ี้สนใจบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงจะสามารถนาํมาเป็นตวัแทนใน

การเก็บขอ้มูล โดยมีทั้งหมด 11 เขตดงัน้ี เขตคลองเตย พระนคร บางรัก จตุจกัร วงัทองหลาง บางเขน ดินแดง หว้ย

ขวาง พระโขนง ลาดพร้าว สาทร 

2. เลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพ้ืนท่ีในการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของ

สาํนกังานเขตในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 11 เขต โดยแบ่งกลุ่มแต่ละฝ่ังในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นกลุ่มกรุงเทพ

ฝ่ังเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางเขน เขตลาดพร้าว กลุ่มกรุงเทพฝ่ังกลาง ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขต

ดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตวงัทองหลาง กลุ่มกรุงเทพฝ่ังใต ้ประกอบดว้ย เขตคลองเตย เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขต

สาทร เขตพระโขนง  

      การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

จากนั้นจึงจะทาํการใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองมือ

ทางสถิติท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ตารางแสดงจาํนวนร้อยละในการอธิบายข้อมูล

เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรโดยใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายตวัแปรพฤติกรรมการบริโภค

แฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และวิธี K-Means 

เพ่ือการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งคาํถามท่ีเก่ียวกับส่วน
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ประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้านเพ่ือทําการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความแตกต่างในการแบ่งกลุ่มผู ้บริโภค

แฮมเบอร์เกอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และทําการทดสอบโดยใช้ ANOVA และ Chi-Square เพ่ืออธิบาย

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มท่ีบริโภคแฮมเบอร์เกอร์โดยใชร้ะดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด (7 Ps) และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภค 

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย และสรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคของร้านแฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck 

      จากผลการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวนทั้งหมด 102 คน มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายรับเฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่เคยบริโภค

แฮมเบอร์เกอร์จากเน้ือววั มีความถ่ีในการซ้ือหรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์อยู่ระหว่าง 1 – 2 คร้ังต่อเดือน เคยบริโภค

แฮมเบอร์เกอร์จากร้านอาหาร Fast food ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ต่อคร้ัง อยู่

ระหว่าง 51 – 150 บาท และเลือกใชบ้ริการร้านอาหารจาก Food truck โดยซ้ือหรือบริโภคในสถานท่ีทางร้านจดัไว ้

ซ่ึงผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์ในเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดงัน้ี  

      ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัคือ ให้ความสําคญักบัความสะอาด และถูก

สุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์เป็นอนัดบัมากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมาการใหเ้ลือกระดบัความสุกของ

เน้ือเป็นอนัดบัมากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และความสาํคญัในการใชเ้น้ือววั ท่ีมีลกัษณะ เป็นเน้ือหัน่สไลดบ์าง

ซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.9 ด้านราคา (Price) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัคือ การท่ีมีราคา

ของสินคา้บอกอยา่งชดัเจนเป็นอนัดบัแรกซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมาการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของ

แฮมเบอร์เกอร์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และใหค้วามสาํคญักบัราคากบัชนิดเน้ือท่ีใชป้ระกอบอาหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.61 รองลงมาตามลาํดบั ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัคือ การใหข้อ้มูล

สถานท่ีจดัจาํหน่ายจากทางส่ือออนไลนเ์ช่น Facebook, Instagram มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 รองลงมาใหค้วามสาํคญักบั

สถานท่ีท่ี Food truck มีจาํหน่ายตามงานอีเวนตต่์างๆ และมีสถานท่ีจอดรถขายเป็นประจาํ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 

และให้ความสําคญักบัการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑผ์่านหนังสือแนะนาํร้านอาหารยอดนิยมมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.04 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัคือ ใหค้วามสาํคญักบั

ช่วงเวลารับโปรโมชัน่ เช่น ซ้ือในช่วงเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือไดรั้บส่วนลดอนัดบัมากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 

รองลงมาบตัรส่วนลดราคาจากส่ือออนไลน์ เช่น Line โดยใช ้QR Code มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และใหค้วามสําคญั

กบัการมีส่วนลดในช่วงเทศกาล สาํหรับลูกคา้ท่ีมาเป็นคู่จะไดรั้บส่วนลด มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 ด้าน

บุคลากร (People) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัคือ ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีมีจิตบริการท่ีอนัดบัมาก

ท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมาให้ความสําคญักบัพนกังานสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการอาหารไดมี้

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และ พนกังานท่ีสามารถมีการจดจาํลูกคา้ไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ด้านลักษณะทางกายภาพ 

(Physical) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัคือ บริเวณท่ีรับประทานอาหารของ Food truck โดยบริเวณพ้ืนท่ี

ของร้านมีความสะอาดเป็นอนัดบัมากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาใหค้วามสาํคญักบัเก่ียวกบักล่ินหอม

ของอาหารท่ีดึงดูดใหท่้านเขา้มาใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และใหค้วามสําคญักบัการตกแต่งของร้าน Food 
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truck ท่ีมีความหรูหรา สวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) 

ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัคือ มีการบริการท่ีถูกตอ้งซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 เป็นอนัดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาการมีขั้นตอนในการซ้ือท่ีไม่ยุ่งยากซบัซอ้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.69 ตามลาํดบั 

การแบ่งกลุ่มยอ่ยของผูบ้ริโภคของร้านแฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck 

     จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มย่อยของผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมี

ความแตกต่างกนัในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในแต่ละกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

     Cluster 1 Oriented-Based เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเน้นดา้นการบริการเป็นหลกั โดยจะให้ความสําคญักบัความ

สะอาด และถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงควรจะมีราคาของสินคา้บอกอย่างชดัเจน ในบริเวณพ้ืนท่ีของร้าน 

Food truck ต้องมีความสะอาด และมีการบริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ควรมีขั้นตอนในการซ้ือไม่ยุ่งยากซับซ้อน

จนเกินไป และควรมีพนกังานขายท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการ ในส่วนของดา้นผลิตภณัฑอ์ย่างส่วนผสมของรสชาติ

ซอสเทอริยากิ การใชเ้น้ือววัท่ีมีลกัษณะเป็นเน้ือบดอดักอ้นและเน้ือหัน่สไลดบ์าง การหมกัของเน้ือทั้งสมุนไพรและ

ไวน์ และส่วนผสมของไขมนัจากเน้ือววัท่ีใช้ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนัก จะเน้นในด้าน

กระบวนการในการบริการเป็นส่วนใหญ่เป็นพิเศษจะไม่ค่อยสนใจเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนใหญ่ 

     Cluster 2 Product-Based เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความทนัสมยั และมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่น Social media 

โดยจะใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของความสะอาด และถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ และการมี

รสชาติซอสบาร์บีคิว มีให้เลือกขนาดความหนานุ่มของเน้ือ ดา้นราคาควรมีราคาสินคา้บอกอย่างชัดเจน ดา้น

ช่องทางจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญัโดยการเปิดรับหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีจาํหน่ายผ่านทาง Social media อย่าง 

Facebook, Instagram ในดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นบุคลากรจะให้ความสําคญันอ้ยกว่ากลุ่มท่ี 1 ในดา้น

ลกัษณะทางกายภาพบริเวณท่ีรับประทานอาหารของ Food truck โดยบริเวณพ้ืนท่ีตอ้งมีความสะอาด และควรมีกล่ิน

หอมของอาหารท่ีดึงดูด ในดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ พนกังานควรมีการบริการท่ีดีและถูกตอ้ง ดงันั้นกลุ่มน้ี

จะเป็นลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคมีความนิยมรับประทานอาหารจาก Food truck จะเน้นในด้านความสะดวก และมี

พฤติกรรมโดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง Social media เป็นหลกั 

     Cluster 3 Ignore เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่นิยมรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะใหค้วามสําคญั

ดา้นผลิตภณัฑข์องความสะอาด และถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ ให้ความสําคญัดา้นราคา มีราคาของสินคา้

บอกอย่างชดัเจน มีราคาท่ีเหมาะสมชนิดเน้ือท่ีใช้และปริมาณของแฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงจะให้ความสําคญัในดา้นน้ี

มากกว่ากลุ่ม 1 และ 2 ในด้านของช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นลกัษณะทางกายภาพจะใกลเ้คียงกับ กลุ่มท่ี 2 

(Product-Based) แต่ในส่วนของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ 

การมีส่วนลดในช่วงเทศกาล การหมกัของเน้ือ โดยหมกัจากสมุนไพร ความคงทนของบรรจุภณัฑ์ ท่ีใช้บรรจุ

แฮมเบอร์เกอร์ รูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีสีสันสวยงามของแฮมเบอร์เกอร์ ขนาดของแฮมเบอร์เกอร์ในขนาดใหญ่ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจะแตกต่างกบักลุ่มท่ี 1 และ 2 อย่างชดัเจนในการให้ความสําคญัในดา้นต่างๆของส่วนประสม

ทางการตลาด จะไม่ค่อยนิยมบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck 
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อภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม 

ซ่ึงพบวา่มีลกัษณะในปัจจยัส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม สรุปไดด้งัน้ี 

     Cluster 1 Oriented-Based เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเนน้ดา้นการบริการและกระบวนการเป็นหลกั ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพคือพนกังานบริษทัเอกชน มี

รายรับต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท บริโภคแฮมเบอร์เกอร์ประเภทเน้ือววัจากร้านอาหารประเภท Fast food เช่น 

McDonald's, Burger king มีความถ่ีในการซ้ือหรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ 1 – 2 คร้ัง ต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

หรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ต่อคร้ัง ตํ่ากว่า 50 บาท แสดงให้เห็นว่า Cluster 1 เลือกรับประทาน

ร้านอาหาร Fast food ท่ีมีราคาตํ่าในทอ้งตลาดอย่างเช่น McDonald's และเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Food 

truck มากท่ีสุด โดยซ้ือเดินรับประทานในบริเวณของสถานท่ี เช่น งานอีเวนต์ Cluster 1 และ Cluster 2 มีความ

สอดคลอ้งดา้นผลิตภณัฑโ์ดยจะใหค้วามสาํคญักบัความสะอาด และถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงควรจะมี

ราคาของสินคา้บอกอยา่งชดัเจน ในบริเวณพ้ืนท่ีของร้าน Food truck ตอ้งมีความสะอาด และมีการบริการท่ีถูกตอ้ง 

รวดเร็ว ควรมีขั้นตอนในการซ้ือไม่ยุ่งยากซบัซอ้นจนเกินไป และควรมีพนกังานขายท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการ ใน

ส่วนของดา้นผลิตภณัฑอ์ย่างส่วนผสมของรสชาติซอสเทอริยากิ การใชเ้น้ือววัท่ีมีลกัษณะเป็นเน้ือบดอดักอ้นและ

เน้ือหัน่สไลดบ์าง การหมกัของเน้ือทั้งสมุนไพรและไวน ์และส่วนผสมของไขมนัจากเน้ือววัท่ีใช ้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงั

ไม่ค่อยให้ความสําคญัมากนกัจะเนน้ในดา้นกระบวนการในการบริการเป็นส่วนใหญ่เป็นพิเศษจะไม่ค่อยสนใจ

เก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนใหญ่ 

     Cluster 2 Product-Based เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเนน้ผลิตภณัฑ ์และมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่าน Social media 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายรับต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท เคยบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จากเน้ือววัจากร้านอาหาร

ประเภท Fast food เช่น McDonald's, Burger king มีความถ่ีในการซ้ือหรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ 3 – 4 คร้ัง ต่อเดือน 

แสดงให้เห็นว่า Cluster 2 มีโอกาสซ้ือหรือบริโภคซํ้ ามากกว่า Cluster 1 มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือบริโภค

แฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ต่อคร้ัง มากกว่า 251 บาทข้ึนไป แสดงให้เห็นว่า Cluster 2 เลือกรับประทาน

ร้านอาหาร Fast food ท่ีมีราคาสูงในทอ้งตลาดอย่างเช่น Burger king และเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Food 

truck มากท่ีสุด โดยซ้ือหรือบริโภคในสถานท่ีท่ีจดัไวใ้ห ้โดยจะใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของความ

สะอาด และถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ และการมีรสชาติซอสบาร์บีคิว มีใหเ้ลือกขนาดความหนานุ่มของเน้ือ 

ดา้นราคาควรมีราคาสินคา้บอกอย่างชดัเจน ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญัโดยการเปิดรับหรือติดตาม

ขอ้มูลสถานท่ีจาํหน่ายผ่านทาง Social media อย่าง Facebook, Instagram ในดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้น

บุคลากรจะใหค้วามสาํคญันอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 1 ในดา้นลกัษณะทางกายภาพบริเวณท่ีรับประทานอาหารของ Food truck 

โดยบริเวณพ้ืนท่ีตอ้งมีความสะอาด และควรมีกล่ินหอมของอาหารท่ีดึงดูด ในดา้นกระบวนการการให้บริการ 

พนกังานควรมีการบริการท่ีดีและถูกตอ้ง ดงันั้นกลุ่มน้ีจะเป็นลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคมีความนิยมรับประทานอาหารจาก 

Food truck จะเนน้ในดา้นผลิตภณัฑ ์และมีพฤติกรรมโดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง Social media แสดงให้

เห็นวา่ Cluster 2 ถึงแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกบั Cluster 1 แต่กย็งัมีความแตกต่างท่ีมีจุดเด่นตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ 
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     Cluster 3 Ignore เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่นิยมรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 15 

– 25 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ หรืออาชีพอิสระ และนกัศึกษา มี

รายรับต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท เคยบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จากเน้ือหมูและเน้ือววัจากร้านอาหารประเภท Fast 

food เช่น McDonald's, Burger king มีความถ่ีในการซ้ือหรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์น้อยกว่า 1 คร้ัง ต่อเดือน มี

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ต่อคร้ัง มากกว่า 251 บาทข้ึนไป แสดงให้เห็นว่า 

Cluster 3 เป็นกลุ่มท่ีเ ลือกรับประทานอาหารอย่างละเอียดและขาดการรับรู้ในตัวสินค้าจากร้านอาหาร

แฮมเบอร์เกอร์ประเภท Food truck และเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Food truck มากท่ีสุด โดยซ้ือกลบับา้น 

โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะให้ความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑข์องความสะอาด และถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ ให้

ความสําคัญด้านราคา มีราคาของสินค้าบอกอย่างชัดเจน มีราคาท่ีเหมาะสมชนิดเน้ือท่ีใช้และปริมาณของ

แฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงจะใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีมากกวา่กลุ่ม 1 และ 2 ในดา้นของช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพจะใกลเ้คียงกบั Cluster ท่ี 2 แต่ในส่วนของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการชาํระ

เงินผ่านแอพพลิเคชัน่ การมีส่วนลดในช่วงเทศกาล การหมกัของเน้ือ โดยหมกัจากสมุนไพร ความคงทนของบรรจุ

ภณัฑ ์ท่ีใชบ้รรจุแฮมเบอร์เกอร์ รูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีสีสนัสวยงามของแฮมเบอร์เกอร์ ขนาดของแฮมเบอร์เกอร์ใน

ขนาดใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจะแตกต่างกบักลุ่มท่ี 1 และ 2 อย่างชดัเจนในการใหค้วามสาํคญัในดา้นต่างๆของ

ส่วนประสมทางการตลาด จะไม่ค่อยนิยมบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck ในส่วนของการตั้งราคาของทั้ง 3 

Cluster ดูจากรายรับเฉล่ียต่อเดือนท่ีเท่ากนัของแต่ละกลุ่มคือ มีรายรับต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

 

สรุปผลการศึกษา 

      จากผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 คน และได้มีการแบ่งกลุ่มผู ้บริโภค

แฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck โดยใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการ

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ในดา้นอ่ืนๆเพ่ือใหเ้หมาะสมแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแบ่งไดอ้ยา่งตรงตาม

ความตอ้งการและลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดท้ั้งส้ิน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

      Cluster 1 Oriented-Based กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเนน้ดา้นการบริการและกระบวนการเป็นหลกั แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มน้ี 

เลือกรับประทานร้านอาหาร Fast food ท่ีมีราคาตํ่าในทอ้งตลาด ดงันั้นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช ้คือกลยุทธ์ดา้น

ราคา ตั้งราคาแฮมเบอร์เกอร์ใหมี้ราคาถูก เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้กลุ่มน้ี ในส่วนการใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ความ

สะอาดและถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ ดา้นราคา มีราคาบอกอยา่งชดัเจน และบริเวณพ้ืนท่ีของร้านตอ้งมีความ

สะอาด กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช ้กลยุทธ์ดา้นความสะอาดโดยเลือกวตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ท่ีใชร้ะบบ QHS 

(Quality Hygiene and Safety) และกลยุทธ์ดา้นการบริการ และ กระบวนการผลิต มีขั้นตอนการบริการท่ีถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และผลิตอยา่งเป็นระบบเพ่ือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดกบัผูบ้ริโภค 

      Cluster 2 Product-Based กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเนน้ผลิตภณัฑ ์และมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่น Social media แสดง

ให้เห็นว่า กลุ่มน้ีเลือกรับประทานร้านอาหาร Fast food ท่ีมีราคาสูงในทอ้งตลาด แต่ยงัให้ความสําคญักับด้าน

ผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของความสะอาดและถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ การมีรสชาติของซอสและขนาดความหนา

นุ่มของเน้ือให้เลือกสรร ดา้นราคา มีราคาสินคา้บอกอย่างชัดเจน ดงันั้นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนํามา
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ประยุกตใ์ช ้กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์สามารถสร้างสินคา้ใหเ้กิดความแตกต่างกบัผูบ้ริโภค โดยการเพ่ิมตวัเลือกของ

วตัถุดิบ และเมนูอาหาร อย่างเช่น มีใหเ้ลือกชนิดของเน้ือท่ีใชอ้ย่างเน้ือเกรด Premium เป็นตน้ ดว้ยลกัษณะกลุ่ม

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือโดยไม่สนในส่วนของราคาสินคา้ เป็นกลุ่มท่ีบริโภคบ่อยคร้ัง ซ่ึงใหค้วามสาํคญั

กับด้านช่องทางจัดจําหน่าย โดยการเปิดรับหรือติดตามข้อมูลสถานท่ีจําหน่ายผ่านทาง Social media อย่าง 

Facebook, Instagram ใชก้ลยทุธ์ช่องทางจาํหน่าย และกลยทุธ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ในการจดัพ้ืนท่ีใหเ้พียงพอต่อ

การจาํหน่ายสินคา้ และมีการใหข้อ้มูลผา่นทาง Social media เป็นหลกั 

      Cluster 3 Ignore กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่นิยมรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีบริโภค

แฮมเบอร์เกอร์จากเน้ือหมูและววัจากร้านอาหาร Fast food บริโภคแฮมเบอร์เกอร์เฉล่ียนอ้ยกว่า 1 คร้ัง ต่อเดือน มี

ค่าใชจ่้ายในการบริโภคต่อคร้ัง มากกว่า 251 บาทข้ึนไป แสดงให้เห็นว่า เป็นกลุ่มท่ีเลือกรับประทานอาหารอย่าง

ละเอียดแต่ยงัขาดการรับรู้ในตวัแฮมเบอร์เกอร์จาก Food truck และเลือกใชบ้ริการ Food truck มากท่ีสุด โดยซ้ือ

กลบับา้น ซ่ึงใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑข์องความสะอาดและถูกสุขอนามยัของแฮมเบอร์เกอร์ ดา้นราคา มีราคา

ของสินคา้บอกอย่างชดัเจน และมีราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีมากกว่ากลุ่ม 1 และ 2 ดงันั้น กล

ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํมาประยุกตใ์ช ้กลยทุธ์สร้างการรับรู้ โดยใช ้4I คือ 1) Inform ใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือก

หลากหลาย ทั้งในเร่ืองการรับรู้ข่าวสาร การบริโภคสินคา้และบริการ 2) Invite ทาํ Market Test กบักลุ่มผูบ้ริโภค

เพ่ือสามารถทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี  3) Invent การสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัสินคา้และบริการ 

เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 4) Improve พฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และการบริการใหต้รงกบัความตอ้งการ

ใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

      ประโยชน์จากการศึกษาคร้ังนี ้

1. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มาวิเคราะห์และกาํหนดประเด็น

ในการหากลุ่มเป้าหมายในการวางแผนด้านการตลาดได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสามารถทราบถึงความต้องการของ

ผูบ้ริโภคในดา้นต่างและสามารถใชเ้ป็นทางเลือกไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดต้ามวตัถุประสงคต์ามท่ีผูวิ้จยัไดต้ั้งไว ้ในการกาํหนดกลุ่มผูบ้ริโภค และสามารถ

ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

3. สามารถนาํเอาขอ้มูลมากาํหนดทางเลือกและแกปั้ญหาในการเลือกผลิตสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค เพ่ือใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จสูงสุด 

 

      ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ศึกษาเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมโดยจากพ้ืนท่ีในต่างจงัหวดัท่ีมีธุรกิจประเภท Food truck ในจงัหวดันั้นๆ เพ่ือให้

สามารถไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มผูบ้ริโภคประเภท Food truck 

2. ศึกษาเพ่ิมเติมนอกจากกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีนิยมบริโภคแฮมเบอร์เกอร์จากร้านอาหารประเภท Fast food โดยใช้

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นผูท่ี้เคยบริโภค Food truck เท่านั้น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารญีปุ่่น โดยใช้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Clustering customers of Japanese food in Bangkok using service marketing mix. 

อทิธิพล อ่อนพลบั1 และ พศิมร กเิลนทอง2 

Ittipon Onplub and Pitsamorn Kilenthong 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้วิจยัเร่ืองน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่น เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่น และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหาร โดยใช้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่น โดยเก็บ

ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 15 ปีข้ึนไป และเคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 200 คน การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 15 – 25 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีระดบัรายได ้ตํ่ากว่า15,000 บาท ดา้นพฤติกรรม การไปรับประทานอาหาร

นอกบา้นตามร้านอาหารบ่อยแค่ไหน, ความเห็นอย่างไรต่ออาหารของร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเลือกเขา้, รู้จกัร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นท่ีรับประทานเป็นประจาํไดอ้ย่างไร มีความแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด โดยแบ่งได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1. กลุ่ม Specially, 2.กลุ่ม Quality, 3.กลุ่ม Full Service  

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่น, ส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

Abstract 

The objectives of this study research are; To study the Japanese food consumers’ behavior. To study the importance 

of Service Marketing Mix that influence to the Japanese food consumers’ behavior. and To study the cluster of the 

consumers by applied the importance of Service Marketing Mix that influence to the Japanese food consumers’ 

behavior. This study research collected data from 200 people of male and female whom aged above 15 years that 

ever consume the Japanese food in Bangkok. This study found that the majority of Japanese food consumers are 

female at the aged between 15-25 years who are under-graduated and mostly are students/post graduate students 

with incomes below 15,000 baht per month. The customers’ behavior; These consumers usually visit to the 

restaurant, What is your opinion about the Japanese restaurant that you visit, How do you know your favorite 

Japanese restaurant is difference. The majority of Japanese food’s customers are mostly concern in process. Which 

will be classified into 3 groups are; Group 1 Specially, Group 2. Quality, and Group 3. Full Service.                    

 Keywords: The customers’ behavior at Japanese food consumers, Service Marketing Mix  
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นกาํลงัเป็นท่ีสนใจของนกัธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากอนัเน่ืองมาจากปัจจุบนัพบว่า 

กระแสวฒันธรรมญ่ีปุ่นไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยและกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทยในปัจจุบนัไม่ว่า 

จะเป็นเร่ืองการแต่งกาย เส้ือผา้ อาหาร ในปี 2558 มีมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นประมาณ 22,000 ลา้นบาท 

และมีแนวโนม้เติบโต 10 – 15 เปอร์เซ็นตต่์อปี และในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมามีอตัราการเติบโต 15-เปอร์เซ็นต ์ต่อปี 

พบว่าในปี 2556 มีมูลค่า 15,895 ลา้นบาท ในปี 2557 มีมูลค่า 18,700 ลา้นบาท ในปี 2558 มีมูลค่า 22,000 ลา้นบาท 

และมีธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นท่ีเปิดให้บริการในไทยมากกว่า 1900 แห่ง ซ่ึงเป็นลาํดบัท่ี 5 ของโลกโดยลาํดบัท่ี 1 คือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2 จีน, 3 เกาหลีใต,้ 4 ใตห้วนั 

     

 

 

 

 

รูปที่ 1  มูลค่าตลาดอาหารญ่ีปุ่น พ.ศ. 2556 – 2558 

ท่ีมา: องคก์รส่งเสริมร้านอาหารญ่ีปุ่นสาํนกังานสาขาประเทศไทย (JRO), 2558  

     ส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในปี 2014 โดยมีผูน้าํทางการตลาด 2 แบรนดห์ลกัคือแบรนดฟู์จิ 

โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจขนาดย่อยๆในเครือข่ายซ่ึงไดแ้ก่ 1.ภตัตาคารอาหารฟูจิ 2.โคโค่อิชิบนัยา่ 3.ชินไดกุ 4.ซูชิ 

ซูคิจิ 5.แบงค็อก คิทเช่น 6.บาสซีร่ี นาคากาวะ 7.สินคา้ภายใตแ้บรนดฟ์ูจิ และ แบรนดโ์ออิชิ โดยประกอบไปดว้ย

ธุรกิจขนาดย่อยๆในเครือข่ายซ่ึงไดแ้ก่ 1.สินคา้ภายใตแ้บรนดโ์ออิชิ 2.โออิชิแกรน 3.โออิชิ บฟัเฟ่ 4.ชาบูชิ 5.นิคุยา่ 

6.โออิชิ ราเมน 7.คาคาชิ 8.สินคา้ภายใตแ้บรนดโ์ออิชิฟูดส์ (70 เปอร์เซ็นต)์ และท่ีเหลือเป็นธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น

แบรนอ่ืนๆ (30 เปอร์เซ็นต)์ 

 

รูปที่ 2  ส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในปี 2557 
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ท่ีมา: บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน), ปี 2557  

     ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีสัดส่วนการบริโภคอาหารแต่ละประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ อาหารไทยเป็นอนัดบัท่ี 1 ประมาณ 47 

เปอร์เซ็นต ์และอนัดบัท่ี 2 ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีเหลืออีก 31 เปอร์เซ็นตเ์ป็นอาหารนานาชาติประเภทต่างๆ 

เช่น อาหารฝร่ัง จีน เกาหลี เป็นตน้ 

 
รูปที่ 3  สดัส่วนของผูบ้ริโภคอาหารแต่ละประเภทในประเทศไทย 

ท่ีมา: ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, ปี 2557  
 

     ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรและความสาํคญัของปัญหา ในสถานการณ์ปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตในธุรกิจอาหาร

ญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมากจึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่เขา้สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึนและ

การแข่งขนัในเร่ืองราคากย็ิ่งมีการแข่งขนัสูงตาม  ดงันั้นจึงเป็นโจทยท่ี์ทาํใหเ้ราตอ้งหากลุ่มเป้าหมายและตอบสนอง

ความตอ้งการเหล่านั้นใหไ้ดดี้กวา่คู่แข่งไดอ้ยา่งไร 

     ความสําคญัของงานวิจยั งานวิจยัจะช่วยทาํให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มและนําไป

วางแผนหรือวางกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมในกลุ่มนั้นๆ และจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร อีกทั้งยงัทาํใหธุ้รกิจ

สามารถรักษาลูกคา้เดิมและเพ่ิมลูกคา้ใหม่ไดใ้นเวลาเดียวกนัโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการเขา้

มาช่วยในการบริหารจดัการองคก์ร 

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

        1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

        3. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่น โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ช่วยในการจดักลุ่มลูกคา้และเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     2. ช่วยในการรับรู้โอกาสและความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่นยงัไม่ไดรั้บโดยใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสม

การตลาดบริการเขา้มาช่วย 

     3. เพ่ือช่วยในการวางแผนและดาํเนินงานในอนาคตเพ่ือตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541)   ไดใ้หค้วามหมายของ 

“พฤติกรรมผูบ้ริโภค” วา่เป็นกระบวนการคน้หาขอ้มูลเม่ือมีขอ้มูลแลว้กจ็ะเกิดการซ้ือและการใชร้วมถึงส่งผลไปยงั

การประเมินตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นและมีความเป็นไปได้ว่าส่ิงนั้นสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ

ส่วนตวัของบุคคลนั้นได ้

     2.2 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2552) ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด คือ

การนาํเอากลยุทธ์ 3 รูปแบบทางการตลาดมาประยุกต์ใชร่้วมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงการแบ่งส่วนตลาด, ส่วนท่ี

สองการกาํหนดตลาดเป้าหมาย และสุดทา้ยการกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์

     2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552) ไดใ้ห้

ความหมายของ “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ” หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ท่ีบริษทั

นาํมาใชร่้วมการเพ่ือสามารถท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั

ในแต่ละส่วน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, การจดัจาํหน่าย, การส่งเสริมดา้นการตลาด, ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ, ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ, ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางดา้นกายภาพ 
 

     2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

        2.4.1 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

(อุทยัรัตน ์ยี่สุ่นเทศ, 2546) 

        2.4.2 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค : กรณีศึกษาภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่น

ชาบูชิ (รุจิรา ถาวระ, 2549) 

        2.4.3 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟูจิในห้างสรรพสินคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร (ปัญญดา บุญสิน, 2551) 

        2.4.4 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น

ในศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (นภดล เจริญวิริยะธรรม, 2553) 

        2.4.5 งานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ร้าน ริว ชาบู ชาบูสาขาสยาม 

สแควร์ (วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต,์ 2556) 

        2.4.6 งานวิจยัเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นยา่น Community 

Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ, 2557) 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 กรอบแนวความคิดสาํหรับการวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากร 

     ประชาการท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาของงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ คิดจากสัดส่วนของผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร เทียบกบัประชากรของกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง จาํนวน 

4,630,562 คน และสัดส่วนของผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่นมีจาํนวน  22 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะเท่ากับประชากรท่ีศึกษา 

(4,630,562 x 0.22) = 1,018,724 คน(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

     กลุ่มตวัอย่าง 

     เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบกลุ่มประชากรท่ีแน่นอนและจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชก้ารเปรียบเทียบจากตาราง

ข อ ง  Krejcie and Morgan ( ท่ี ม า  : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. Educational and Psychological 

Measurement, 1970 : 608-609) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 384 คนโดยท่ีจะส่งผลต่อการประมาณค่าคลาดเคล่ือน 

ต่อสัดส่วนต่างๆของประชากร ท่ีในระดบัท่ี ±5 เปอร์เซ็นต ์ภายใตใ้นระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95เปอร์เซ็นต ์โดยทั้งน้ี

  - ผูท่ี้เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่นท่ี

มีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  - พฤติกรรมการบริโภค 

  - ขอ้มูลเชิงประชากรศาสตร์ 

 

ประชากรที่จะศึกษา 

กลุ่มท่ี 1          กลุ่มท่ี 2 

 

กลุ่มท่ี….       กลุ่มท่ี K  

 

ประชากรกลุ่ม

 

ตวัแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิง

ปริมาณ) 

ระดบัความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ 

  1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

 2. ดา้นราคา 

 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 5. ดา้นบุคลหรือตวัพนกังาน 

 6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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ผูวิ้จยัไดมี้ขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเวลาท่ีจาํกดั ดา้นการเดินทางท่ีจาํกดั หรือดา้นงบประมาณท่ีจาํกดั 

ผูวิ้จยัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะลดการเกบ็ขอ้มูลจากจาํนวน 384 ชุด เหลือเพียงจาํนวน 200 ชุด ส่งผลต่อการประมาณค่า

คลาดเคล่ือน ต่อสัดส่วนต่างๆของประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น ±6.93 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ในระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยผูวิ้จยัไดค้าํนวณมาจากเวบ็ไซด ์http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 
      

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจะทาํการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง

จากสํานักยุทธศาสตร์และการประเมินผล กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2557) ซ่ึงใน

กรุงเทพมหานครมีจาํนวนเขตพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 50 เขต โดยจาํแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ 1.ในเขตกรุงธนเหนือ, 

2.ในเขตกรุงธนใต,้ 3.ในเขตกรุงเทพเหนือ, 4.ในเขตกรุงเทพใต,้ 5.ในเขตกรุงเทพตะวนัออก, 6. ในเขตกรุงเทพกลาง 

โดยผูวิ้จยัไดเ้ลือกสุ่มสถานท่ีในการท่ีจะเก็บขอ้มูลโดยใหค้วามสาํคญัไปท่ี หา้งสรรพสินคา้ อนัเน่ืองมาจากผูวิ้จยั

เห็นว่าเป็นช่องทางท่ีจะดําเนินธุรกิจ โดยจะทําการเลือกเก็บข้อมูลในแต่ละเขตท่ีเลือกไว้โดยจะเก็บใน 

หา้งสรรพสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 1.โรบินสนัลาดหญา้, 2.บ๊ิกซีสาขาเพชรเกษม 2, 3.บ๊ิกซีลาดพร้าว, 4.สยามเซ็นเตอร์วนั, 

5.ศูนยก์ารคา้เพียวเพลส, 6.สุพรีม คอมแพล็กซ์ และงานวิจยัในคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงลกัษณะและ

ขอ้มูลเชิงปริมาณในรูปแบบของแบบสอบถาม 
 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 
      

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม โดยการนาํเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือมาคาํนวณหาค่า

ทางสถิติ โดยท่ีจะใช้เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี 3 เคร่ืองมือ ซ่ึงไดแ้ก่ Cluster Analysis, Chi – Square Test และ

สุดทา้ยคือ ANOVA มาช่วยในการคาํนวณหาค่าดงักล่าว และทาํการแบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธีHierarchical และ K-Means 

Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ตารางที่ 1 สรุปผลการทาํ Cluster Analysis โดยวิธี Hierarchical (Ward’s Method)   

 

จาํนวน Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการ

ยุบรวม (Coefficient)  

%ความแตกต่างก่อนการยุบรวมใน

ลาํดบัถัดไปเทียบกบัในลาํดบัปัจจุบัน 

7 127.293 2.3% 

6 154.174 2.7% 

5 160.673 2.7% 

4 175.820 2.9% 

3 300.509 4.8% 

2 716.357 11.1% 

1   
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     จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ เป็นผลจากการใชวิ้ธี Ward’s Method ในการรวมกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ Stage ซ่ึง

ขอ้มูลดงักล่าวสามารถจะบอกว่าการรวมกลุ่มตวัอย่างคู่ใดบา้งท่ีจดัอยู่กลุ่มเดียวกนั ซ่ึงค่าระยะห่างดงักล่าว คือ ค่า 

Coefficient (Squared Euclidean Distance)   

 

 
 

รูปที่ 5 กราฟการเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เม่ือนาํมารวมกลุ่ม 

      

 จากรูปท่ี 3 แสดงกราฟเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient ซ่ึงสามารถจะเห็นไดว้า่

กลุ่มย่อยจะมีจาํนวนเท่าไหร่ท่ีจะมีขนาดท่ีเหมาะสม จากการแบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม เน่ืองจากพิจารณาจากกราฟท่ีตรง

จุดสูงสุดของกราฟคือจุด 2 ซ่ึงสามารถ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ดว้ยการแบ่ง Cluster แค่ 2 กลุ่ม จะไม่สามารถเห็น

กลุ่มหรือ Cluster ท่ีอยู่ตรงกลางไดเ้พราะฉะนั้น จุดถดัไปท่ีควรจะนาํมาแบ่งกลุ่ม คือ จุด 3 ซ่ึงเป็นจาํนวนกลุ่มท่ีมี

ความเหมาะสมและสามารถบริหารจดัการไดง่้าย 

     ตารางที่ 2 สรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 93 46.5 

2 41 20.5 

3 66 33 

รวม 200 100.0 

     จากตารางท่ี 2 กลุ่ม 1 มีจาํนวนมากท่ีสุดจาํนวนทั้งส้ิน 93 คน ร้อยละ 46.5  กลุ่ม 2 มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือจาํนวน

ทั้งส้ิน 41 คน ร้อยละ 20.5 และสุดทา้ยคือกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนทั้งส้ิน  66 คน ร้อยละ 33 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลข้อมูลลกัษณะโดยทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนมากหรือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวนทั้งส้ิน 103 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 51.5 และ

เพศชายมีจาํนวนทั้งส้ิน 97 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 48.5 อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 15 – 25 ปี มีจาํนวนทั้งส้ิน 97 

คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 48.5 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีจาํนวนทั้งส้ิน 143 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อย

ละเท่ากบั 71.5 มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีจาํนวนทั้งส้ิน 76 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 38.0 มีระดบัรายได ้ตํ่า

กวา่15,000 บาท มีจาํนวนทั้งส้ิน 75 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 37.5 
 

 

สรุปผลข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนมากหรือส่วนใหญ่ ไปรับประทานอาหารนอกบา้นตามร้านอาหาร มากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน มี

จาํนวนทั้งส้ิน 70 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 35.0 ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเลือกใชบ้ริการเป็นประจาํ มีจาํนวนเท่าผู ้

เลือกเท่ากนัซ่ึงไดแ้ก่ ฟูจิ (Fuji) และ ยาโยอิ(Yayoi) จาํนวนทั้งส้ิน 45 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 22.5 ใชบ้ริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่น 1-2 คร้ังต่อเดือน มีจาํนวนทั้งส้ิน 105 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 52.5 โดยปกติแลว้จะมา

รับประทานอาหารญ่ีปุ่น สมาชิกภายในครอบครัว จาํนวนทั้งส้ิน 75 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 37.5 ผูต้ดัสินใจ

เลือกร้านหากท่านจะรับประทานอาหารญ่ีปุ่น ตนเอง มีจาํนวนทั้งส้ิน 65 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 32.5 

เหตุผลสาํคญัท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ตอ้งการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น มีจาํนวนทั้งส้ิน 129 คน โดยท่ีคิดเป็น

ร้อยละเท่ากบั 64.5 การใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ เขา้ร้านเดิมประจาํ จาํนวนทั้งส้ิน 104 คน โดยท่ีคิดเป็น

ร้อยละเท่ากบั 52.0 สาเหตุท่ีกลบัมาใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นร้านเดิม อนัเน่ืองมากจาก รสชาติอร่อย จาํนวนทั้งส้ิน 

95 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 47.5 ท่านมีความเห็นอย่างไรต่ออาหารของร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีท่านเลือกเขา้ คือ 

อาหารมีรสชาติอร่อย จาํนวนทั้งส้ิน 92 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 46.0 ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ 18.01-21.00 

น. จาํนวนทั้งส้ิน 73 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 36.5 เวลาท่ีใชใ้นการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น 1 ชัว่โมง – 1 

ชัว่โมงคร่ึง จาํนวนทั้งส้ิน 113 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 56.5 จาํนวนผูท่ี้มาใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วน

ใหญ่มีจาํนวน 2 คน จาํนวนทั้งส้ิน 70 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 35.0 ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีท่านใชบ้ริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่น 500 -1,000 บาท จาํนวนทั้งส้ิน 77 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 38.5 ประเภทอาหารญ่ีปุ่นท่ีท่าน

ช่ืนชอบท่ีสุด ซาซึมิ จํานวนทั้ งส้ิน 44 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 22.0 ท่านรู้จักร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีท่าน

รับประทานเป็นประจาํไดอ้ยา่งไร คือ เพ่ือน/คนรู้จกัแนะนาํ จาํนวนทั้งส้ิน 73 คน โดยท่ีคิดเป็นร้อยละเท่ากบั 36.5 

 

สรุปผลการศึกษาจากระดบัความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด 

     กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากหรือส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการในดา้น กระบวนการ เป็น

อนัดบัท่ีสูงท่ีสุด และรองลงมา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นพนักงานซ่ึงมีคะแนนเท่ากนั ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และอนัดบัสุดทา้ยมีคะแนนเท่ากนั ไดแ้ก่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน

ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.17 ดา้นราคาให้

ความสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.16 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
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ให้ความสําคญัท่ีสุดในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทางมายงัร้าน โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.91 ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวนั สงกรานต ์วนัปีใหม่ 

ฯลฯ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.91 ดา้นบุคลากรใหค้วามสาํคญัท่ีสุดในเร่ือง ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.17 ดา้นกระบวนการในการทาํงานให้ความสําคญัท่ีสุดในเร่ือง 

รายการอาหารท่ีสั่งมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.24 ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพให้ความสําคญัท่ีสุดในเร่ือง ความสะอาดภายในร้านและรอบบริเวณร้าน โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 

4.15   

 

สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่น โดยใช้ระดบัความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

     กลุ่ม 1 ช่ือ Specially ในกลุ่มน้ีผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามสาํคญัในทุกดา้นของส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียสูง

กว่าทุกกลุ่มเม่ือนาํมาเปรียบเทียบ ยกเวน้เพียงเร่ืองเดียวท่ีให้ความสําคญัน้อยกว่ากลุ่มท่ี 2 นัน่คือ ใชว้ตัถุดิบท่ีมี

คุณภาพ 

     กลุ่ม 2 ช่ือ Quality ในกลุ่มน้ีผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสําคญัในดา้นของส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียสูงกว่า

กลุ่มท่ี 1 ในเร่ือง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (4.59) ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นของผลิตภณัฑ ์

     กลุ่ม 3 ช่ือ Full Service ในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดมีค่านอ้ยกว่า

กลุ่มอ่ืนเกือบทุกดา้น ยกเวน้ในดา้น ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นพนกังาน ท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มท่ี 2   
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

     กลุ่ม 1 ช่ือ Specially ในกลุ่มน้ีผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสาํคญัในดา้นกระบวนการ เร่ืองรายการอาหารท่ีสั่งมีความ

ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ ดงันั้นควรเนน้ในดา้นน้ีมากกว่าดา้นอ่ืน ทางร้านจะมีการจดเมนูโดยการใชเ้คร่ือง

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นตวัช่วยเพ่ือลดความผิดพลาดรวมถึงทุกการสัง่อาหารในแต่ละคร้ังพนกังานจะมีการทวนรายการ

อาหารใหลู้กคา้ฟังอย่างเสมอ รวมถึงทุกคร้ังท่ีมีการเสิร์ฟอาหารจะมีการทวนอาหารใหฟั้งอีกรอบเพ่ือย ํ้าว่ารายการ

อาหารถูกตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้สัง่  

     กลุ่ม 2 ช่ือ Quality ในกลุ่มน้ีผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ในเร่ือง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ

ทางร้านหรือผูป้ระกอบการควรจะเนน้เร่ือง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีรายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย โดยทาง

ร้านจะมีการนาํเขา้ของวตัถุดิบท่ีมีท่ีมีคุณภาพสูงและมีความสดใหม่อยู่เสมอและมีการคิดคน้เมนูต่างๆใหก้บัลูกคา้

ในกลุ่มน้ีเป็นพิเศษเช่น ยาํปลาเซลมอนสมุนไพร หรือจะเป็นอาหารในฤดูการต่างๆ ท่ีทางร้านจะมีการคดัสรรค์เมนู

ต่างๆออกมาเพ่ือไม่ให้ซํ้ าหรือจาํเจ เพ่ือเป็นตวัเลือกให้กบัผูบ้ริโภค แต่ก็ยงัคงรสชาติความเป็นอาหารญ่ีปุ่นอย่าง

แทจ้ริง 

     กลุ่ม 3 ช่ือ Full Service ในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดมีค่านอ้ยกว่า

กลุ่มอ่ืนเกือบทุกดา้น แต่ในกลุ่มน้ีใหค้ะแนนมากสุดกบัดา้นพนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ซ่ึงควร

มีการอบรมพนักงานให้ทาํงานอย่างมืออาชีพตั้งแต่ลูกคา้กา้วเขา้มาในร้าน พนักงานควรจะมีการกล่าวตอ้นรับ
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ทกัทายลูกคา้ ใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการทาํงานในการให้บริการลูกคา้ ยิ้มแยม้แจ่มใส ทั้งน้ีพนกังาน

จะตอ้งทาํงานอย่างเป็นระบบโดยอาจจะมีการแบ่งสันปันส่วนในการทาํงาน มีการแบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจน เพ่ือความ

รวดเร็วในการปฏิบติังาน ซ่ึงดีสาํหรับลูกคา้ดว้ยเพราะลูกคา้จะไดไ้ม่ตอ้งรอนาน   
 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 

     1. ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ดงันั้นควรมีการ

ขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา่งมากยิ่งข้ึน 

     2. ในการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาลงลึกในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค่านิยมของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจบริโภคอาหารญ่ีปุ่นซ่ึงในแต่ระช่วงอายุมีประสบการณ์และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลทาํให้

เกิดการศึกษาในเชิงลึกมากกวา่และยงัสามารถไปพฒันาเป็นแบบแผนการตลาดของอาหารญ่ีปุ่นได ้
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคตขิองผู้บริโภคด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤตกิรรมการซ้ือขนมประเภทเยลลีเ่หลวกึง่นํา้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Assessment the Relationship between Consumers’ Attitudes toward Marketing 

Mix and Semi-Liquid Jelly Buying Behavior in Bangkok Metropolitan 

ภูมิพฒัน์ สงวนทรัพย์1 และ  ดร.สวรส ศรีสุดโต2 

Phumipat Sanguansab and Dr. Sawaros Srisutto 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็น

แนวทางให้นักการตลาด ในการออกแบบส่วนประสมทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย โดยนาํสถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติสมการถดถอย มาวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการซ้ือขนม

ประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีผลต่อพฤติกรรม

การใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังในทิศทางบวก โดยเฉพาะเร่ืองของ

หีบห่อบรรจุภณัฑ ์และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

จ่ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังในทิศทางลบ  

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ทัศนคติ, ส่วนประสมทางการตลาด,  เยลลีเ่หลวก่ึงนํา้ 

 

Abstract 

This research aims to investigate the relationship between consumers’ attitudes on the marketing mix and their 

buying behaviors of Semi-Liquid Jelly in Bangkok Metropolitan. This research provides the guideline for marketers to 

plan the marketing mix responded to customers’ needs. The personal data was analyzed by applying several statistics 

including percentage, mean, and standard deviation. Moreover, to test the relationship between marketing mix and 

consumers’ buying, the regression analysis was. The results found that the marketing mix of products positively 

influenced the consumers’ spending habits of buying Semi-Liquid Jelly specifically the packaging of products.  The 

marketing mix of promotion negatively influenced the consumers’ spending habits of buying Semi-Liquid Jelly. 

Keywords: Buying behavior, Attitude, Marketing Mix, Semi-Liquid Jelly 
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1. บทนํา 

 

ขนมเยลล่ีจะมีลกัษณะยืดหยุ่นได ้จากสารท่ีทาํใหเ้กิดลกัษณะนุ่มและยืดหยุ่นเป็นวุน้ท่ีนิยมใชใ้นผลิตภณัฑซ่ึ์ง

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) โปรตีน คือ เจลาติน (gelatin) ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีสกัดจากหนังหมู  (2) 

ประเภทคาร์โบไฮเดรต ท่ีสกัดจากสาหร่าย มีลักษณะเป็นผง เช่น คาร์ราจีแนน (carrageenan) แซนแทนกัม 

(xanthangum) เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้เยลล่ีในทอ้งตลาดจะมี 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ แบบเยลล่ีแบบชนิดเหลวก่ึงนํ้ าและ

แบบเยลล่ีชนิดแหง้ 

ในตลาดของขนมเยลล่ีในปัจจุบนักาํลงัเป็นท่ีความนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภค ดว้ยมูลค่ากว่า 1,600 ลา้นบาทในปี 

2555 และในปี 2556 มูลค่ากวา่ 1,606 - 1,712 ลา้นบาทหรือเติบโตสูงสุด 7% ต่อปี (Marketeer, 2558) ซ่ึงเป็นท่ีดึงดูด

ใหผู้ผ้ลิตรายใหม่เขา้มาในตลาดท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม โดยผูผ้ลิตรายหลายมีการแข่งขนัพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ืองโดย

การพฒันาสินคา้ของผูผ้ลิตบางรายนาํเน้ือผลไมเ้ขา้ไปเป็นส่วนผสมกบัเยลล่ี บางรายมีการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์

ความสะดวกในการรับประทานมากและมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ๆท่ีแตกต่างออกไปหรือมีการใส่อาหาร

เสริมเขา้ไปในขนมเยลล่ี เช่น คอลลาเจน วิตามินซี เป็นตน้ 

การศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑข์นมเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค มีประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค และส่งผลใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จในการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์นมเยลล่ีเหลว

ก่ึงนํ้า 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีส่วนในการตดัสินใจในการกระทาํกิจกรรมทางการตลาด เป็นการศึกษาและวิจยัการใช้

สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (ดร.เรวตัร์ 

ชาตรีวิศิษฏ, 2553)  ท่ีสามารถคน้หาคาํตอบและช่วยใหผู้ผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้สามารถนาํมาวางแผนหรือกล

ยทุธ์การตลาด (marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการตั้ง

คาํถามพ่ือคน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใชห้ลกั 6W1H เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 อยา่ง หรือ 7O ซ่ึงสามารถอธิบายความหมาย

ไดว้า่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงตลาดเป้าหมาย 

(Target Market) หรือ ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย Occupants ทางดา้นประชากรศาสตร์, ภูมิศาสตร์, จิตวิทยา หรือจิต

วิเคราะห์และ พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

และตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์Objects คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product component) 

และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (Competitive differentiation) 
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3. ทําไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบถึงวตัถุประสงค์ซ้ือ 

Objectives ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา, ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม และ ปัจจยั

เฉพาะบุคคล 

 4. ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบถึงขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ Operations ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา, การคน้หาขอ้มูล, การประเมินผลทางเลือก, ตดัสินใจซ้ือและ 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

5. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงบทบาท

ของกลุ่มต่าง ๆ Organizations ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม, ผูท่ี้มีอิทธิพล, ผูต้ดัสินใจซ้ือ, ผู ้

ซ้ือและผูใ้ช ้

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือต้องการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 

Occasions เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน, ช่วงเวลาใดของวนั, โอกาสพิเศษ

หรือเทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ เป็นตน้ 

 7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึง สถานท่ี, ช่องทางหรือ

แหล่ง Outlets ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เกต็, ร้านขายของชาํ เป็นตน้ 

 

Kotler P. ( 1997, อา้งถึงใน Marketing Management Analysis ) กล่าววา่ การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ของสินคา้ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ "ส่ิงท่ีนาํไปเสนอขายในตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค" เม่ือ

ไดศึ้กษาถึงแนวคิดทางการตลาดจะพบวา่ การตอบสนองต่อความตอ้งการผูบ้ริโภคนั้น จะรวมถึงความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท์ั้งทางดา้นกายภาพ (ตวัสินคา้หรือบริการ) จิตวิทยา (เช่ือมัน่, ภาพลกัษณ์สินคา้ ฯลฯ) และสงัคม

วิทยา (เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ฯลฯ) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชห้รือบริการของผลิตภณัฑน์ั้น 

2. ดา้นราคา (Price) การตั้งราคาถือเป็นส่วนสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ มกัจะมีอยู่หลายปัจจยัท่ีสาํคญัในการ

กาํหนดราคา อาทิเช่น ประเภทสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการผลิต สภาวะของการแข่งขนัภายในตลาด ช่องทางการจดั

จาํหน่ายสินคา้ การส่งเสริมการตลาด ราคาวตัถุดิบท่ีราคาไม่คงท่ี เป็นตน้ สาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม การกาํหนดราคา

ขายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง ถือเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) คือ กิจกรรมหรือวิธีการทางธุรกิจท่ีทาํใหสิ้นคา้และบริการท่ีกระจายเขา้

สู่ตลาด โดยตอ้งมีการเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ลกัษณะของช่องทางการจาํหน่ายหลกั

แบ่งเป็นทางตรง (ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการจาํหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง) และทางออ้ม 

(ผูผ้ลิตสินคา้และบริการมีการจดัจาํหน่ายโดยผา่นพ่อคา้คนกลาง) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) กิจกรรมต่างๆหรือการส่งเสริมการตลาดท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเพ่ิม

ยอดขาย เม่ือทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นแบบใด เพ่ือสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือเขา้ถึงและ

ตอบสนองผูบ้ริโภคได ้การส่งเสริมการตลาดนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงงบประมาณค่าใชจ่้ายดว้ยเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีคุม้ค่า
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โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค มี 3 ส่วนสําคญั คือ 1.ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 2.ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้รโภค (Buyer’s 

black box) 3.การตอบสนอง (Buyer’s Response) 

 

2.2 กรอบแนวคิด 

 
นกัการตลาดส่วนใหญ่มกัจะใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือจึงนาํเสนอกรอบดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี  1    อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือเยลล่ีเหลวงก่ึงนํ้า 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่าง

ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือ ประชากรผูเ้คยรับประทานขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ีมีอายุ

ระหว่าง 15-60 ปี จากจาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครช่วงอายุดงักล่าว 4,873,838 คน จากประชากร

ทั้ งหมด 8,305,218 คน (ท่ีมา : สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

3.1.2 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใชต้าราง Krejcie and Morgan ,1970 คาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 379 ตวัอย่าง ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ทาํให้ระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 5% แต่เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดั

ทางดา้นเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 ตวัอย่าง ทาํใหร้ะดบั

ค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น 6.91 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเช่ือถือได ้ 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นคือ ขั้นแรกใชโ้ดยวิธีการจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster 

Sampling) 6 กลุ่มพ้ืนท่ีจะไดท้ั้งหมด 12 เขตในกรุงเทพมหานคร คือ หลกัส่ี, สายไหม คนันายาว, คลองสามวา, พระ

นคร, ป้อมปราบ, ศูตรูพ่าย, วฒันา, บางคอแหลม,  บางขุนเทียน, บางบอน, ตร่ิงชันและบางพลดั ต่อจากนั้นใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจาํนวน 200 

ชุดตามพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดไว ้
 

3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.3.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดแ้ละท่ีอยู่ปัจจุบนั โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ เพ่ือใชใ้น

การแจกแจงค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี (Frequency) และ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดต่อ

พฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

3.3.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะห์ การเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภท

เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2แบบ คือ 1. การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance) ใชใ้นตรวจสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซ้ือขนม

ประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า โดยดา้นประชากรศาสตร์จะเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะท่ีคาํนวณไม่ได ้และพฤติกรรมการซ้ือ

ขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า จะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสามารถคาํนวณได ้ใช ้F-Test เพราะตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 

เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยการตรวจสอบค่า Significance Level หรือค่านยัยะสาํคญัตอ้ง

น้อยกว่า 0.05 และ 2. การวิเคราะห์การถดทอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการศึกหา

ความสัมพนัธ์ตวัแปรมากกว่า 2ตวัข้ึนไป ในลกัษณะเชิงเส้น (Linear) โดยตวัแปรตน้จะเป็นขอ้มูลส่วนประสมทาง

การตลาด(ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องการจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด) และตวัแปรตามจะเป็นพฤติกรรมการซ้ือ

ขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าได ้ใช ้F ratio, R2 ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะสามารถทาํนายขอ้มูลทางสถิติได,้ Tolerance ยิ่ง

นอ้ยยิ่งดี และ Significance Level หรือค่านยัยะสาํคญัตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรมการซ้ือ 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ส่วนใหญ่

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5  ยงัเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 132 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่ชอบรับประทานเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าผสมเน้ือผลไม ้

จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 เพ่ือเป็นอาหารว่างหรือขนม จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5  สถานท่ีท่ีไป

ซ้ือมากท่ีสุดคือ ร้านสะดวกซ้ือ จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5  

 

4.2 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 (ประสมทางการตลาดมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือ) 

ตารางท่ี 1 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า 

 

ลาํดบั 

ความสําคัญ 

 

หมวดส่วนประสม 

ทางการตลาด 

 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยไม่ปรับ

มาตรฐาน  

(B) 

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐานของ

การถดถอย 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยปรับ

มาตรฐาน 

(t) 

ค่าระดบั 

นัยสําคัญ 

1 ผลิตภณัฑ ์(product) 7.27 .33 3.44 .00 

2 การส่งเสริมการตลาด(promotion) -4.01 -.22 -2.83 .00 

3 ราคา (price) -2.66 -.13 -1.68 .09 

4 ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) 1.16 1.84 .058 .63 

 

จากตารางท่ี 1 (1) ส่วนประสมทางการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ ์(product) มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินใชจ่้ายในการซ้ือขนม

ประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังท่ีค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 (ทิศทางบวก) กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่าง

มีทศันคติกบัผลิตภณัฑท่ี์ดีจะทาํใหจ้าํนวนเงินใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่

ละคร้ังเพ่ิมข้ึน และ (2) ส่วนประสมทางการตลาดดา้น การส่งเสริมการตลาด(promotion) มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินใช้

จ่ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง ท่ีค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 (ทิศทางลบหรือ

ตรงขา้ม) กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างนั้นใหค้วามสนใจกบัการส่งเสริมการตลาดนอ้ยแต่ยงัคงซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลว

ก่ึงนํ้า 
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ตารางท่ี 2 ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดแบบรายชุดคาํถามท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใชจ่้ายในการซ้ือขนม

ประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังอยา่งมีนยัสาํคญั มีดงัน้ี 

 

ลาํดบั 

ความสําคัญ 

 

ความคิดเห็น 

ผู้ตอบแบบถาม 

 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยไม่ปรับ

มาตรฐาน  

(B) 

ความคลาด

เคล่ือน

มาตรฐานของ

การถดถอย 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยปรับ

มาตรฐาน 

(t) 

ค่าระดบั 

นัยสําคัญ 

1 ท่านซ้ือเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าเพราะ

เลง็เห็นถึงคุณประโยชน ์ 2.55 .19 2.50 .01 

2 เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ามีขนาด

พอเหมาะในการรับประทานใน

แต่ละคร้ัง 

3.01 .19 2.26 .02 

3 สินคา้ควรมีวางจาํหน่ายในร้าน

สะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่-อีเลฟเว่น 

เป็นตน้ 

3.30 .22 2.41 .01 

4 การจดักิจกรรมชิงโชคเป็นส่ิง

หน่ึงท่ีทาํใหท่้านเลือกขนมเยลล่ี

เหลวก่ึงนํ้า 

-3.33 -.25 -2.88 .00 

 

จากตารางท่ี 2  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสนใจซ้ือเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าเพราะเลง็เห็นถึงคุณประโยชน ์มีขนาดพอเหมาะ

ในการรับประทานในแต่ละคร้ังและสินคา้ควรมีวางจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ ท่ีอิทธิพลทิศทางบวกต่อจาํนวนเงิน

ใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีมีค่าระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า .05 แต่พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมชิงโชคเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํใหท่้านเลือกขนมเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าอิทธิพล

ทิศทางลบต่อจาํนวนเงินใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีมีค่าระดบันยัสาํคญัน้อย

กวา่ .05 

4.1 การอภิปรายผลการศึกษาทศันคติดา้นส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคเยลล่ีก่ึงนํ้าในเขตกรุงเทพมหา

นคร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาในดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองรูปทรง

บรรจุภณัฑข์องเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าท่ีมีส่วนช่วยให้สะดวกในการรับประทาน และในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าในตลาดปัจจุบันมีหลายระดบัราคา และในดา้นช่องทางการจัด

จาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองสินคา้ควรมีวางจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น-
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อีเลฟเว่น เป็นตน้ และในดา้นการส่งเสริงทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองสนใจ

เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าเพราะเห็นจากการโฆษณาทางโทรทศัน ์รองลงมาคือ เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ีมีการทดลองใหชิ้มฟรี  

4.2 การอภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเยลล่ีก่ึงนํ้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าจากการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) 

ท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0.05 คือ เพศมีผลต่อปริมาณในการซ้ือรับประทานขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า โดยเพศชายจะมีการ

ซ้ือรับประทานในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียมากกวา่เพศหญิง ส่วนช่วงอาย ุ25-60 ปีมีการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า

ต่อช้ินโดยเฉล่ียมากกวา่15-24 ปี สาํหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป มีการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึง

นํ้ าต่อช้ินโดยเฉล่ียมากกว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 25,000 บาท และผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑเ์ยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า

ผสมกบัเน้ือผลไมแ้ละมกัซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ีร้านสะดวกซ้ือ  

4.3 การอภิปรายผลคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีก่ึงนํ้ า ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี

ทาํการศึกษาในดา้นผลิตภณัฑ ์(ทิศทางบวก) และการส่งเสริมการตลาด (ทิศทางลบ) ส่งผลพฤติกรรมกบัการใชจ่้าย

ในการซ้ือรับประทานขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั

ตํ่ากวา่ 0.05  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองการประเมินนํ้ าหนักความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้รโภคเยลล่ีก่ึงนํ้ าในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเยลล่ีก่ึงนํ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมิน

นํ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีก่ึงนํ้ า 

ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสามารถสรุปผลจากสมมติฐานในงานวิจยัไดด้งัน้ี 
 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปรากฎวา่ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อปริมาณในการซ้ือขนมประเภท

เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด    

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปรากฎวา่ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อความถ่ีในการซ้ือขนมประเภท

เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปรากฎว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภท

เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า 

ผลการทดสอบ หมายความว่า ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภท

เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ า โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ า โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งยิ่งมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑม์าก จะซ้ือเยลล่ีก่ึงนํ้ามากเช่นกนั ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ
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ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าในทางลบ กล่าวคือยิ่งกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด

ยิ่งมากมาก โดยเฉพาะประเดน็ของการลดราคา จะทาํใหใ้ชเ้งินในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ายิ่งนอ้ย 
 

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้

 

1. ส่วนประสมทางการตลาด 

1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองรูปทรงบรรจุภณัฑข์องเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ี

มีส่วนช่วยให้สะดวกในการรับประทานดงันั้นนกัการตลาดควรออกแบบบรรจุภณัฑเ์ยลล่ีก่ึงนํ้ าให้สวยงาม เพ่ือ

สร้างความดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจในการซ้ือ เพ่ือตอบสนองกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

1.2 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าในตลาดมีหลายระดบัราคาให้

เลือก ดงันั้น ผูผ้ลิตเยลล่ีก่ึงนํ้าตอ้งออกแบบเยลล่ีใหมี้หลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองสินคา้ควรมีวางจาํหน่ายใน

ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่-อีเลฟเวน่ เป็นตน้ ดงันั้น ผูผ้ลิตเยลล่ีก่ึงนํ้าควรมีช่องทางการกระจายสินคา้ในร้านสะดวก

ซ้ือใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก  

1.4 ดา้นการส่งเสริงทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีในเร่ืองสนใจเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ า

เพราะเห็นจากการโฆษณาทางโทรทศัน์ รองลงมาคือ เยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ีมีการทดลองใหชิ้มฟรี และเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า

ท่ีมีการลดราคาตามลาํดบั ดงันั้น นกัการตลาดข้ึนอยูก่บัดุลพินิจควรเลือกทาํการตลาดอยา่งเหมาะสมทั้งเร่ืองรูปแบบ

หรืองบประมาณ ท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
 

2. ดา้นพฤติกรรมในการซ้ือ 

2.1 จากการวิเคราะห์โดยใชจ้ากกลุ่มตวัอย่าง สมการการถดถอยแบบรายคาํถามแสดงใหเ้ห็นว่า เยลล่ีเหลวก่ึง

นํ้าท่ีมีหลากหลายรสชาติจะส่งผลกบัความถ่ีในการซ้ือรับประทาน นัน่คือ ความหลากหลายรสชาติส่งผลต่อความถ่ี

ในการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูท่ี้สนใจหรือผูท่ี้อยู่ในธุรกิจเยลล่ีก่ึงนํ้ า ควรมีการวิจยัและพฒันาผลิตท่ีมีความ

หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค มีความแปลกใหม่ ไม่จาํเจในการรับประทาน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความถ่ี

และการซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.2 จากการวิเคราะห์โดยใชจ้ากกลุ่มตวัอย่าง สมการการถดถอยแบบรายคาํถามแสดงใหเ้ห็นว่า เยลล่ีเหลวก่ึง

นํ้ าท่ีมีหลากหลายรสชาติจะส่งผลกบัปริมาณการซ้ือรับประทาน ดงันั้น ผูท่ี้สนใจหรือผูท่ี้อยู่ในธุรกิจเยลล่ีก่ึงนํ้ า 

เช่นเดียวกบัความถ่ีในการซ้ือ 

2.3 จากการวิเคราะห์โดยใชจ้ากกลุ่มตวัอย่าง สมการการถดถอยแบบรายคาํถามแสดงใหเ้ห็นว่า สินคา้ท่ีมีวาง

จาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นตน้ มีผลต่อการใชจ่้ายในการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า

ต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง และผูบ้ริโภคซ้ือเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าเพราะเลง็เห็นถึงคุณประโยชน์มีผลต่อการใชจ่้ายใน

การซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าต่อช้ินโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง ดงันั้น  จะสอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 

คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีทางเลือกการพฒันาผลิตภณัฑเ์ยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าผสมกบัเน้ือ

ผลไมแ้ละผสมวิตามิน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม  
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3. การศึกษาการคน้หาสมการเสน้ตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสมัพนัธ์  

จากการศึกษาการคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าของผูบ้ริโภค ซ่ึงจากผลการศึกษาไดท้าํ

การพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า 3 รูปแบบ คือ ปริมาณ ความถ่ี และค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง 

พบว่า ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนม

ประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้ าซ้ือต่อคร้ัง ดงันั้นนกัการตลาดตอ้งมุ่งเนน้ดา้นผลิตภณัฑใ์นดา้นของผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้าง

ความตอ้งการใหผู้บ้ริโภค ซ้ือมากข้ึน โดยฉพาะผลืตภณัฑด์า้นรูปทรงบรรจุภณัฑข์องเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้าท่ีมีส่วนช่วย

ใหส้ะดวกในการรับประทาน เพ่ือสร้างโอกาสความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการวางแผนดา้นการตลาดให้กบั

ธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาท่ีไดท้าํการคน้ควา้ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเก่ียวกบัการประเมินนํ้าหนกั

ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมประเภทเยลล่ีเหลวก่ึงนํ้า

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา ค่าใชจ่้าย และศกัยภาพของผูศึ้กษา ผลงานวิจยัคร้ัง

น้ีอาจนาํไปแกไ้ขปัญหาของธุรกิจไดเ้พียงบางส่วน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางสําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา

คน้ควา้เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งประเดน็กบังานวิจยั ดงัน้ี  

 

1. การวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ก็บตวัอย่างจากแบบสอบถาม ช่วงอายุท่ีมีการกระจายตวัท่ีไดไ้ม่ดีมากนักโดย

ส่วนใหญ่จะเป็น ช่วงอาย ุ15 – 24 ปี หรือคิดเป็น 68 เปอร์เซ็นจากทั้งหมด 5 ช่วงอาย ุอาจทาํใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน

ในกลุ่มช่วงอายุดงักล่าว จึงขอเสนอแนะให้มีการวางแผนงานในการเก็บขอ้มูล ในแต่ละช่วงอายุให้ใกลเ้คียงกนั 

เพ่ือใหก้ารพยากรณ์ท่ีดีข้ึน 

2. การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว 

จึงขอเสนอใหผู้ท่ี้สนท่ีจะศึกษาหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พ่ิมเติมจากการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เพ่ือให้

ไดข้อ้มูลเชิงลึกแบบกลุ่ม การสงัเกตการณ์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคตามสถานท่ีจาํหน่ายต่างๆ เป็นตน้   
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ความพงึพอใจต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ทีม่ีต่อความภกัดต่ีอร้านกาแฟสดทีไ่ม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

The evalution’s satisfy about the marketing mix (7’Ps) affect to loyalty 

consumption of coffee shop that do not have branch in Bangkok. 

ภาวณิ ี อมรขจรเดช1 และ ธนธร  วชิรขจร2 

Pawinee  Amornkhajorndach and Thanathorn Vajirakachorn 

 

บทคดัย่อ  
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสดท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านกาแฟสดแบบไม่มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีราคากาแฟแกว้ละ 35- 90 บาท 

ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดี ในทิศทางเดียวกนั 

 

คาํสาํคัญ: ประเมินนํา้หนักความสัมพันธ์ 1, ความพึงพอใจ 2, ความภักดี 3, ร้านกาแฟสด 4 

 

Abstract 

     The research is designed to evaluate about the satisfaction method of part marketing mix (7’Ps) that affect to 

loyalty is customer of coffee shop don’t have another branch in Bangkok area.  The research collect from 

questionnaire’ s consumer. Who has age around 18-60 years old total 200 persons under price 35-90 baht/cup.  The 

survey results have shown that the promote marketing personnel and performance everything must relations 

together 

Keywords: evaluate 1, Satisfactions 2, Loyalty 3, Coffee shop 4 
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บทนํา 
 

     ในปัจจุบนักระแสการด่ืมกาแฟ หรือการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้มีร้านกาแฟเพ่ิมข้ึน

อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงร้านกาแฟปัจจุบนัหาไดไ้ม่ยาก โดยเฉพาะสถานท่ีแหล่งชุมชน อาทิ หา้งสรรพสินคา้ สวนสาธารณะ 

โดยในแต่ละร้านจะดึงจุดเด่นในดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นจุดดึงดูดลูกคา้ จากการเกิดร้านกาแฟข้ึนจาํนวนมากทาํให้มี

คู่แข่งเป็นจาํนวนมาก แยง่ลูกคา้กนัเอง ส่งผลใหร้้านกาแฟท่ีเร่ิมตน้กิจการ หรือร้านกาแฟท่ีขาดการวางแผนหรือไม่

สามารถดาํเนินธุรกิจไดจึ้งตอ้งปิดกิจการ และมีอตัราลม้เหลวสูงมาก แต่ทั้งน้ีธุรกิจร้านกาแฟจะยงัมีโอกาสประสบ

ความสาํเร็จ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการด่ืมกาแฟกลายเป็นไลฟ์สไตลใ์หม่ของคนไทย ปริมาณการด่ืมกาแฟของคนไทย

เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี ธุรกิจร้านกาแฟเติบโตไดดี้ เพราะกระแสนิยมด่ืมกาแฟของคนไทย แมว้่าจะมีรายใหม่เกิดข้ึน

จาํนวนมาก แต่ยงัไม่ถึงขั้นลน้ตลาด เพ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจร้านกาแฟ ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดควร

ใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจ ต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลใหผู้ท่ี้ชอบด่ืมกาแฟ

หรือผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟเกิดความภกัดีหรือการซ้ือซํ้ า เพ่ือเกิดประโยชน์ในดา้นความพึงพอใจปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความภกัดี และสามารถนาํไปใชป้ระโยชนโ์ดยจะสามารถรับรู้ปัญหา ผล

วิจยัท่ีไดศึ้กษาดา้นการรับรู้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ อาจแสดงปัญหาท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ี

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจ หรืออาจแสดงโอกาสหรือช่องว่าง (gap) ท่ีควรจะใช้

ให้เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ และช่วยในการประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา ผลวิจยัอาจช่วยให้ทราบว่า 

ทางเลือกต่างๆ ในการแกปั้ญหามีทางเลือกใดบา้ง รวมทั้งแต่ละทางเลือกมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไรเพ่ือประเมินทางเลือก

ในการตดัสินใจ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

     (Kotler, 2003 ) หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจากความรู้สึกภายหลงัการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้

ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑห์ากเป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงักแ็สดงวา่มีความพึงพอใจแต่ถา้ไม่

เป็นไปตามท่ีคาดหวงักแ็สดงว่าไม่พึงพอใจ  

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2549)   ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้คุณสมบติัหรือคุณภาพสินคา้กบัการใหบ้ริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั โดยถา้

ผลท่ีไดรั้บ ตํ่ากว่าท่ีคาดหวงัจะทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ

ตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ กจ็ะทาํใหเ้กิดความประทบัใจ 

     ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix  7P's)  

     (Kotler, 2003 ) ส่วนประสมการตลาดบริการ แบ่งไดเ้ป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนหรือกาํหนด

อยา่งเหมาะสม  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2610 
 

 

    ทฤษฎเีกีย่วกบัความภักดี 

     (Hawkins & Coney, 2001) ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การซ้ือสินคา้ เพียงเพราะตราสินคา้โดยมีความเช่ือ

ว่าสินคา้จะตอ้งมีคุณภาพ ซ่ึงอาจไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการดา้นคุณสมบติัแต่อาจตอบสนองความตอ้งการ

ทางดา้นอารมณ์ อาจซ้ือเพียงเพราะว่าตราสินคา้นั้นมีตรา ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากความถ่ีในการซ้ือ และราคาท่ีสูงแต่

ผูบ้ริโภคจะยอมรับได ้

     (Nancy Giddens, 2002) ใหค้วามหมายว่า ความชอบในผลิตภณัฑ ์ชอบในตราสินคา้จนเกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ 

ซ่ึงต่อมาลูกคา้รายนั้นไดเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง จนเกิดเป็นความภกัดีในตรา  

 

3. วธีิการศึกษา 

    ประชากร ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขต 

จากกลุ่มตวัอย่าง อายรุะหว่าง 18- 60 ปี โดยกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวน 110,000 คน โดยคิดจากขอ้มูลปริมาณคนไทยท่ี

บริโภคกาแฟเป็นประจาํร้อยละ 30 ต่อปีจากประชากรไทยทั้งประเทศ  คิดเป็น 2 ลา้นคน และคิดจากประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

     กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัจะทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในปริมาณ 384 ตวัอยา่ง เน่ืองจากผูวิ้จยัใชค้าํนวณกลุ่มประชากร

โดยใช้ทฤษฎี การเทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ปรากฏตามตาราง 

(ภาคผนวก ข) แสดงจาํนวนประชากรและจากตารางดงักล่าว ไดผ้ลลพัธ์จาํนวน 384 คน แต่ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลา

ในการเก็บข้อมูล จึงได้ลดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 คน ดังนั้ น ส่งผลกระทบทําให้เกิดระดับความ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั ±6.68% 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งสะดวกจากผูท่ี้เขา้มาบริเวณสาธารณะ และหา้งสรรพสินคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถามท่ีสวนสาธารณะ จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่    สวนวชิรเบญจทศั สวนเสรีไทย 

และหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ หา้งเซ็นทรัลเวิลด ์เซ็นทรัลพระราม 2 และ เดอะมอลลร์ามคาํแหง 2 และทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ขอ้มูล

ประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์  โดยใชส้ถิติ Regression Analysis สาํหรับการทดสอบสมมติฐานใชวิ้ธี Linear Correlation 

Coefficient และ ANOVA 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน เพศหญิง 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 จากผูต้อบ และเพศชาย 86 คน คิด

เป็นร้อยละ 43 มีอายุ 21-30 93 คิดเป็นร้อยละ 46.5 ผูมี้อาย ุ31-40 ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 

33 ผูมี้อายุ 41-50 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 เป็นผูมี้สถานภาพโสด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอาชีพ พนกังาน

บริษทั 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 40 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 และนักศึกษา ทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 จากผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรี 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ปริญญาโทหรือสูงกว่า ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.5 จากกลุ่มตวัอย่างมีรายได ้15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ผูมี้รายได ้25,001 – 35,000 

บาท จาํนวน46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 โดยผูบ้ริโภคส่วนมากจะด่ืมกาแฟวนั จนัทร์ – ศุกร์ จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39 ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมกาแฟวนั เสาร์ – อาทิตย ์จาํนวน 64 คิดเป็นร้อยละ 32.0 และด่ืมกาแฟทุกวนั จาํนวน 58 คน คิด

เป็นร้อยละ 29 ในช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคด่ืมกาแฟในช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 77 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.5 ช่วงเวลา 9.01-12.00 จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. จาํนวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.5 จุดประสงค์ของผูบ้ริโภคในการซ้ือกาแฟคือ ตั้งใจมาซ้ือกาแฟสดเท่านั้น จาํนวน 90 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45 เป็นสถานท่ีนดัพบพูดคุย จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 เพ่ือนัง่รอเวลา ระหวา่งรอกิจกรรมอ่ืน จาํนวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 เมนูกาแฟท่ีนิยมด่ืมของผูบ้ริโภค คือ คาปูชิโน จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ด่ืมลาเต ้

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 เอสเปรสโซ่ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มอคค่า จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21 เพราะเหตุใดผูบ้ริโภคจึงด่ืมกาแฟ จากขอ้มูลพบวา่ ด่ืมกาแฟเพ่ือความสดช่ืน จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ด่ืมกาแฟเพราะชอบด่ืมกาแฟ แต่ไม่ติดกาแฟ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ด่ืมกาแฟเพราะติดกาแฟ จาํนวน 39 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และมีความถ่ีในการด่ืมต่อวนั ผูท่ี้ด่ืมกาแฟวนัละ 1 แกว้ จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ผู ้

ท่ีด่ืมกาแฟสด มากกวา่ 1 แกว้/วนั จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ผูท่ี้ด่ืมกาแฟสด 2-3 แกว้/สปัดาห์ จาํนวน 31 คิด

เป็นร้อยละ 15.5 และราคาในการซ้ือกาแฟสดต่อแกว้พบว่า ราคาในการซ้ือกาแฟสด/แกว้ 51 – 60 บาท จาํนวน 65 

คิดเป็นร้อยละ 32.5 ราคาในการซ้ือกาแฟสด/แกว้ 41 – 50 บาท จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ราคาในการซ้ือ

กาแฟสด/แกว้ ตํ่ากวา่ 40 บาท จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 

 

ผลการศึกษาความพงึพอใจปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

รสชาติของกาแฟสด 

ความหลากหลายของเมนูกาแฟสด 

ขนาดของแกว้กาแฟ 

วตัถุดิบในการชงกาแฟ 

ด้านราคา 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของกาแฟ 

ป้ายแสดงราคาสินคา้ 

ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ 

ความหลากหลายของราคาตามขนาดบรรจุภณัฑ ์

ความเหมาะสมของราคากาแฟโดยรวม 

 

4.291 

3.900 

3.805 

4.140 

 

4.110 

3.790 

3.950 

3.725 

3.990 

 

.7286 

.8447 

.8248 

.8085 

 

.8193 

.8887 

.8191 

.9294 

.7568 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

สถานที่จดัจําหน่าย 

ทาํเลท่ีตั้งร้านประจาํของท่าน 

ท่ีจอดรถของร้านกาแฟสดร้านประจาํ 

ความชดัเจนของป้ายช่ือร้านกาแฟ 

ความชดัเจนของรูปภาพสินคา้กาแฟสดชนิดต่างๆ 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

การสะสมแตม้เพ่ือแลกกาแฟฟรี 

การใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นโซเชียลมีเดีย 

ส่วนลดพิเศษเน่ืองในโอกาสพิเศษ 

ด้านบุคลากร 

ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามหรือขอ้มูลเร่ืองกาแฟ 

อธัยาศยัของพนกังาน 

ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

ความสะอาดของเคร่ืองแบบพนกังาน 

ความสุภาพของพนกังานท่ีใหบ้ริการ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

เอกลกัษณ์ของการตกแต่งร้าน 

ความสะอาดของร้านกาแฟ 

จาํนวนท่ีนัง่ภายในร้านกาแฟ 

ความสะอาดของอุปกรณ์ในการชงกาแฟ 

บรรยากาศของร้านกาแฟโดยรวม 

ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน 

ความถูกตอ้งของการคาํนวณราคา 

การจดัคิวในการเขา้รับบริการ 

ความถูกตอ้งของกาแฟท่ีสัง่ 

ความรวดเร็วในการรับรายการสัง่ซ้ือเคร่ืองด่ืม 

ความรวดเร็วในการบริการโดยรวม 

ค่าเฉลีย่ 

 

4.180 

3.660 

3.775 

3.690 

 

3.565 

3.600 

3.490 

3.620 

 

3.855 

4.215 

4.080 

4.140 

4.165 

 

4.050 

4.215 

3.730 

4.100 

4.105 

 

4.130 

3.990 

4.240 

3.985 

4.040 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

.7282 

.9794 

.9742 

.9478 

 

1.1279 

1.1028 

1.0272 

1.1586 

 

7919 

.8012 

.8818 

.8330 

.8069 

 

.8840 

.7886 

.9442 

.7700 

.7791 

 

7589 

.9022 

.7651 

.8652 

.7884 
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ด้านความภักดี 

ท่านมีแนวโนม้สูงท่ีจะพิจารณาเลือกซ้ือกาแฟจากร้านประจาํของ

ท่านต่อไป 

ท่านจะซ้ือกาแฟร้านประจาํถึงแมจ้ะมีการปรับราคา 

ท่านจะนึกถึงร้านกาแฟร้านประจาํเป็นอนัดบัแรกเม่ือท่านตอ้งการ

ด่ืมกาแฟ 

ท่านจะบอกต่อใหเ้พ่ือนหรือคนรู้จกัใหเ้ขา้มาใชบ้ริการร้านประจาํของท่าน 

ค่าเฉลีย่ 

 

4.145 

 

3.795 

3.950 

3.975 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

.7595 

 

.8927 

.8783 

.8110 

 

ผลแสดงความสําคัญของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มต่ีอความภักดี 

ลาํดบั 

ความสําคัญ 

 

ส่วนประสมทาง

การตลาด 

 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยไม่ปรับ

มาตรฐาน  

ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการ

ถดถอย 

สัมประสิทธ์ิ

ถดถอยปรับ

มาตรฐาน 

 

ค่าระดบั 

นัยสําคัญ 

ความภกัดี 

1 
ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด 
.183 .043 .277 .000 

2 ดา้นบุคลากร .196 .070 .198 .006 

3 ดา้นกระบวนการ .199 .069 .203 .004 

• สมการถดถอยท่ีสามารถใชต้วัแปรตน้ในการพยากรณ์ตวัแปรตาม เขียนไดด้งัน้ี 

𝑌𝑌’ = 𝑏𝑏𝑜𝑜 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3 

b0 = ค่าคงท่ีเป็นค่าท่ีตดักบัแกน Y     b1 = ค่าคงท่ีของตวัแปรท่ี 1 (Promotion) 

X1 = ตวัแปรตามท่ี 1 (Promotion)   b2 = ค่าคงท่ีของตวัแปรท่ี 2 (Process) 

X2 = ตวัแปรตามท่ี 2 (Process)   b3 = ค่าคงท่ีของตวัแปรท่ี 3 (People) 

X3 = ตวัแปรตามท่ี 3 (People) 

ความภกัดี =  1.674 + (0.183)(Promotion) + (0.196)(Process) + (0.199)(People) 

สมมติฐานในงานวจัิย 

H0 :  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีมีผลต่อความภกัดี ต่อร้านกาแฟสดท่ีไม่มีสาขา  

H1 : ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความภกัดี   ต่อร้านกาแฟสดท่ีไม่

มีสาขา ในทิศทางเดียวกนั 

ผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทางดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ มีผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อร้านกาแฟสดท่ีไม่มีสาขา ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากเม่ือผูบ้ริโภคมี
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ความพึงพอใจในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ก็จะเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟร้านเดิมๆ จนเกิดเป็น

ร้านประจาํส่งผลใหเ้กิดความภกัดีตามมาดว้ย  

 

อภิปรายผล 

 
     1. จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ 

        1) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟท่ีไม่มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจทางดา้นรสชาติกาแฟมากท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิมล  อารีประเสริฐกุล (2549) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการร้านบา้นไร่กาแฟ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง รสชาติของผลิตภณัฑ ์คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และภาพลกัษณ์

ของตรา ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑ ์ 

        2) ดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด คือความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของกาแฟ เน่ืองใน

การใชบ้ริการร้านกาแฟร้านประจาํ ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบระหว่างราคากาแฟกบั

คุณภาพของกาแฟ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ มลัลิกา  ทิพยส์ัน (2555) ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของร้านกาแฟเซเว่นโอโซน อาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ราคามีความสาํคญัท่ีสุด

ดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูบ้ริโภคมีการเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคา  

        3) ดา้นสถานท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้งร้านประจาํ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกร้านท่ีมีความสะดวก ซ่ึงอาจใชบ้ริการเป็นประจาํจนเกิดเป็นร้านประจาํหรือเป็นลูกคา้

ประจาํของร้านสอดคลอ้งกบั มลัลิกา  ทิพยส์ัน (2555) ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการของร้านกาแฟเซเว่นโอโซน อาํเภอวงันํ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสถานท่ีตอ้งมีความสะดวก มีท่ีจอด

รถพียงพอ 

        4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากท่ีสุด คือส่วนลดพิเศษเน่ืองในโอกาสพิเศษ อาทิ 

วนัเกิด ปีใหม่ จึงทาํให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษเหมือนเป็นคนพิเศษ ทาํให้เกิดเป็นร้านประจาํ หรือความภักดี  ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบั  จเด็จ  แสงสร้อย (2550) พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ซ่ึง

การจดัทาํส่วนลดพิเศษเน่ืองในโอกาสพิเศษ ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือหรือเขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน 

        5) ดา้นบุคลากร พบว่า กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด คือ อธัยาศยัของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จเด็จ   แสง

สร้อย (2550) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านกาแฟแฮปป้ีฮทั ดา้นบุคลากร คือ อธัยาศยัของ

พนกังาน ความเป็นกนัเองของพนักงาน ความเอาใจใส่ลูกคา้ เน่ืองจากพนักงานภายในร้านมีส่วนสําคญัในการ

นาํเสนอผลิตภณัฑผ์า่นทางการบริการ ดงันั้นพนกังานจึงมีผลต่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ตั้งแต่ผูบ้ริโภคเดิน

เขา้มาในร้าน จนผูบ้ริโภคออกจากร้าน 

6) ดา้นบรรยากาศภายในร้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของร้านกาแฟ 

สอดคลอ้งกบั พรพมิล  อารีประเสริฐกลุ (2549) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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ร้านบา้นไร่กาแฟ ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าความสะอาดของร้าน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคพบเห็นเป็นอนัดบัแรก

ผูบ้ริโภครับรู้ไดถึ้งภาพลกัษณ์ของทางร้าน ซ่ึงหากมีการจดัตกแต่งอย่างสะอาดจะสามารถสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภค  

 7) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความถูกตอ้งของกาแฟท่ี

สั่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิมล  อารีประเสริฐกุล (2549) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการร้านบา้นไร่กาแฟ ในกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการรับคาํสั่งซ้ือได้

อยา่งถูกตอ้ง 

     2. เพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อความภกัดี ทั้งหมด 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี ในระดบันยัสาํคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นาย

ณฐัพล อุปนิสยั ผศ.ดร.ศิริพงศ ์ พฤทธิพนัธุ (2555) การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อความภกัดีของ ผูบ้ริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตเทพมหานคร   ใหค้วามสาํคญัดา้นปัจจยัการบริหาร

ลูกคาสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง ให้

ความสําคัญเร่ืองการจัดโปรโมชั่นส่วนลดกาแฟอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะพบว่าร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะมีการจดั

โปรโมชัน่กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้าใชบ้ริการจนเกิดความรู้สึกคุน้ชินและเลือกบริโภคกาแฟของร้านเดิม จน

เกิดเป็นความภกัดี 

2) ด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับความภักดี ในระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ นายณัฐพล 

อุปนิสัย ผศ.ดร.ศิริพงศ์  พฤทธิพนัธุ (2555) การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

ความภักดีของผูบ้ริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเร่ือง 

พนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการลูกคา้ พนกังานจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและเอาใจใส่กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

เพ่ือท่ีจะทาํใหลู้กคา้ เกิดความประทบัใจในการใหบ้ริการและกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง   

3) กระบวนการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี ในระดบันยัสาํคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั รัต

พล  มนตเสรีวงศ ์(2556) ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ เน่ืองจากร้านกาแฟแต่ละร้านพนกังานแต่ละร้านบริการไม่

ต่างกนั การชาํระเงินถูกตอ้ง และรวดเร็ว         และมีการจดัลาํดบัใหบ้ริการก่อนหลงัเหมือนๆ กนั จึงทาํใหผู้บ้ริโภค

ไม่เห็นถึงความแตกต่างของกระบวนการปฏิบติังาน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามมีขอ้มูลทัว่ไป คือ เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี มีสถานภาพ

โสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีระดบัการศึกษาวฒิุปริญญาตรี มีระดบัรายได ้15,001 – 25,000 บาท ส่วนมาก

ด่ืมกาแฟ     ในวนัจนัทร์-ศุกร์ มีพฤติกรรมการด่ืมกาแฟในช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. เป็นประจาํมีจุดประสงคห์ลกัใน

มาใชบ้ริการร้านกาแฟสด เน่ืองจากมีความตั้งใจมาซ้ือกาแฟสดเท่านั้น สําหรับเมนูท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ คาปูชิโน 
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สาเหตุท่ีทาํใหด่ื้มกาแฟ ก็เพ่ือความสดช่ืน ในการด่ืมกาแฟสดส่วนใหญ่ด่ืมวนัละ 1 แกว้ และราคากาแฟส่วนใหญ่

กลุ่มตวัอยา่งซ้ือ คือ 51 – 60 บาท 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

     ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ รสชาติของกาแฟสด และมีความพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ขนาดของแกว้กาแฟ 

     ด้านราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของกาแฟ และมี

ความพึงพอใจนอ้ยสุด คือ ความหลากหลายของราคาตามขนาดบรรจุภณัฑ ์

     ด้านสถานที่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ทาํเลท่ีตั้งร้านประจาํและมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

คือ ท่ีจอดรถของร้านกาแฟสดร้านประจาํ 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ส่วนลดพิเศษเน่ืองในโอกาสพิเศษ 

และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การประชาสมัพนัธ์ผา่นโซเชียลมีเดีย 

     ด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ อธัยาศยัของพนกังาน และมีความพึงพอใจนอ้ย

ท่ีสุด คือ ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามหรือขอ้มูลเร่ืองกาแฟ 

     ด้านบรรยากาศภายในร้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของร้านกาแฟ และมี

ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด จาํนวนท่ีนัง่ภายในร้านกาแฟ 

     ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความถูกตอ้งของกาแฟท่ีสั่ง และมี

ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการรับรายการสัง่ซ้ือเคร่ืองด่ืม 

ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     จากการศึกษาเร่ืองการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ต่อความภกัดีต่อร้านกาแฟสดท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในแต่ละดา้นทั้ง 7 ดา้น ดา้นใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์ ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดีในร้านกาแฟแบบไม่มีสาขา  

     ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี ดงันั้นทางร้านควรมีโปรโมชัน่หรือ

วิธีการส่งเสริมการขาย อาทิ การสะสมแต้มเพ่ือแลกกาแฟฟรี การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก การ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นโซเชียลมีเดีย และส่วนลดพิเศษเน่ืองในโอกาสพิเศษ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลทาํใหเ้กิดความพึง

พอใจในร้านและส่งผลทาํใหเ้กิดความภกัดีโดยตรง ดงันั้นทางร้านควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งสมํ่าเสมอ 

และต่อเน่ืองซ่ึงอาจเปล่ียนวิธีเพ่ือดึงดูดหรือกระตุน้ทาํใหเ้กิดการซ้ือ ในการน้ีวิธีการส่งเสริมการขายไม่ไดมี้เพียงแต่

ลดราคา หรือซ้ือ 1 แถม 1 เท่านั้น แต่อาจดาํเนินการตามขั้นตอนกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการวางแผน

หรือออกแบบกลยทุธ์ เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมและทนัต่อการเปล่ียนแปลงในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา 

     ความพึงพอใจด้านบุคลากร จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ ต่อปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผล ต่อ

ความภกัดีต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟสด ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน ตั้งแต่การตอ้นรับ ของ

พนกังาน ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงความสาํคญัในการอบรมพนกังานเบ้ืองตน้ ในเร่ืองของการใหบ้ริการ การแต่ง
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กายท่ีสะอาดเรียบร้อย บุคลิกภาพและความรู้ เก่ียวกบักาแฟเพ่ือสามารถตอบขอ้ซกัถามและแนะนาํ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการในร้านกาแฟ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจ  

     ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ

ให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในเร่ืองความรวดเร็วในกรรมวิธีการชงกาแฟ ความสะดวกและลด

ขั้นตอนการรับบริการดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคัญเร่ืองของความรวดเร็วตั้ งแต่กรรมวิธีการชงทั้ งน้ี

ผูป้ระกอบการควรพฒันาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โดยนาํ เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใชใ้ห้เกิดความสะดวกและ

รวดเร็วในการใหบ้ริการในทุก  ๆขั้นตอนของการบริการลูกคา้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและประทบัใจใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด 

     ศึกษาเร่ืองการประเมินนํ้าหนักความสัมพันธ์ ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความภกัดี

ต่อร้านกาแฟสดท่ีไม่มีสาขา ในคร้ังน้ี พบว่าส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์มีเพียง 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ซ่ึงในงานวิจยัอ่ืนอาจมีความสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆท่ีอาจแตกต่างกนั ซ่ึงหากจะทาํการ

วางแผนควรใหค้วามสาํคญัหรือใส่ใจในทุกดา้น เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้นมีความสาํคญัต่างกนั

ข้ึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริโภคจะใหค้วามพึงพอใจในดา้นใด ซ่ึงหากทราบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความตอ้งดา้นใด 

ก็จะเป็นผลดีของทางร้าน ในการน้ีเพ่ือให้ทราบความตอ้งการทางร้านควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้

เคร่ืองมือต่างๆ  เช่น การวิเคราะห์ SWOT STP หรือนาํความรู้ทางดา้นการตลาดมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการคา้

การลงทุน 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้ ยืนยนัทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ เก่ียวกบัการคน้หาสมการเส้นตรงท่ี

สามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความภกัดีต่อร้าน

กาแฟสดท่ีไม่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองดว้ยมีขอ้จาํกดัในดา้นต่าง  ๆไม่จะเป็นดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้ายในการ

เก็บขอ้มูล รวมถึงในดา้นศกัยภาพของผูศึ้กษา อาจส่งผลทาํใหก้ารวิจยัสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาธุรกิจได้

เพียงบางส่วนซ่ึงอาจไม่ครอบคลุม ในการน้ี เพ่ือให้เกิดทางเลือกและเกิดประโยชน์ในการศึกษาผูศึ้กษาขอเสนอแนะ

แนวทางสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ดงัน้ี  

     (1) จากการศึกษาในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มผูบ้ริโภคบริเวณสถานท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ และสวนสาธารณะเท่านั้น ซ่ึงอาจยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งหมด 

อาจทาํใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคไม่มีความหลากหลาย จึงขอเสนอแนะใหผู้ท่ี้สนใจจะศึกษาหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งควรเพ่ิมสถานท่ี

หรือผูต้อบแบบสอบถามให้ครอบคลุม ซ่ึงอาจแจกแบบสอบถามโดยตรงภายในร้านกาแฟแบบไม่มีสาขาในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงต่อความตอ้งการและเกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

     (2). งานวิจยัในคร้ังน้ีอาจยงัไม่สามารถสะทอ้นถึงปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน และอาจแกไ้ขปัญหายงัไม่ตรงจุดเท่าท่ีควร 

หากจะมีการศึกษาหรือคน้ความเพ่ิมเติม ขอเสนอแนะควรศึกษาดา้นพฤติกรรม รวมถึงรูปแบบในการดาํเนินชีวิตเพ่ิมเติม 

เพ่ือสะทอ้นให้เห็นปัญหาและวิธีในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างกวา้ง และครอบคลุมถึงการด่ืมกาแฟ เพราะ

พฤติกรรมและรูปแบบในการดาํเนินชีวิตจะสามารถทาํใหท้ราบเหตุผลในการด่ืม และผูบ้ริโภคกลุ่มใดบา้งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 
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     (3). การศึกษาในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และมีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณเพียงอยา่ง

เดียว หากมีผูส้นใจจะศึกษาหรือนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์อาจเพ่ิมเติมในส่วนของขอ้มูลเชิงคุณภาพ อาจเก็บขอ้มูล

โดยการสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเพ่ิมมากข้ึน และเป็นขอ้มูลเชิงลึก ซ่ึงอาจนาํขอ้มูลท่ีดีไดรั้บไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวรัิตโิดยใช้ระดบัความสําคญั 

ของส่วนประสมการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ือในกรุงเทพมหานคร 

Vegetarian Consumers Segmentation use 

Importance of Services Marketing Mix in Buying Decisions in Bangkok  

บูรณ ีศฤงฆไพบูลย์1 และ อาจารย์ ดร.อศัวิณ ปสุธรรม2 

Buranee Saringkapaiboon and Dr.Asawin Pasutham 

  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติโดยใช้ระดับความสําคัญของส่วนประสม

การตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ือในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจุบนัตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพมีแนวโนม้เติบโต

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงตลาดอาหารเจ-มงัสวิรัติก็เป็นส่วนหน่ึงของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพดว้ยเช่นกนั การแบ่งกลุ่มใช้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ และใชพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในการเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

เคร่ืองมือทางสถิติ คือ Cluster Analysis ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมังสวิรัติในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ผูต้อบสนองต่อ 7P, ผูไ้ม่จริงจงัในการบริโภคมงัสวิรัติ และผูเ้คร่งครัดในการ

บริโภคมงัสวิรัติ 

คาํสาํคัญ: มงัสวิรัติ 1, แบ่งกลุ่ม 2, ส่วนประสมการตลาดบริการ 3 

 

Abstract 

This study aims to segment vegetarian consumers use Importance of Services Marketing Mix in Buying Decisions 

in Bangkok. Nowadays, health and wellness food market continued growth which vegetarian food market is one 

of health and wellness food market as well. Segmentation uses Services Marketing Mix and uses the behavior of 

vegetarian consumers to compare the differences between groups. Samples in this study are vegetarian consumers 

aged 15 year old and above who live in Bangkok totally 200 people. Use questionnaires to collect the information. 

Data analysis by using statistical tools is Cluster Analysis. The results showed that can be categorized vegetarian 

consumers in Bangkok for 3 groups are the first; the response of 7Ps, the second; the mimetic vegetarian 

consumption and the third; the strict vegetarian consumption 

Keywords: Vegetarian 1, Segmentation 2, Services Marketing Mix 3 
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1. บทนํา 

 

     “อาหารเพ่ือสุขภาพ” เกิดจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและการมีอายุท่ียืนยาว ถา้ผูบ้ริโภค

บริโภคอาหารท่ีดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ ในทางตรงขา้มถา้ผูบ้ริโภคบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งก็อาจ

นาํมาซ่ึงโรคร้ายต่างๆโดยอาหารเพ่ือสุขภาพมีโครงสร้างตามแผนภูมิดา้นล่างดงัน้ี 

 
รูปที่  1    โครงสร้างของอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ท่ีมา: พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ (2556) 

 

 จากโครงสร้างของอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารมงัสวิรัติหรืออาหารเจ (Vegetarian Diet or Vegetarian Food) 

เป็นอาหารสุขภาพประเภท Others คือ อาหารเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆ (พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ, 2556)     

     ปัจจุบนัมูลค่าตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของทัว่โลกแสดงใหเ้ห็นในรูปท่ี 2 มูลค่าตลาดตั้งแต่ ปี ค.ศ.

2007 จนถึง ปี ค.ศ.2017 มีอตัราการเติบโตสูงข้ึนร้อยละ 6 – 7 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ.2017 อาจมีมูลค่าสูงถึง 

1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (Euromonitor International, 2012, อา้งถึงใน ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ, 2556) 

 
รูปที่  2    มูลค่าตลาดโลกของอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2007 จนถึง ปี ค.ศ.2017 

ท่ีมา: Euromonitor International, 2012, อา้งถึงใน พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ (2556) 

ซ่ึงแนวโนม้ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพและโอกาสของผูป้ระกอบการไทยในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีลกัษณะการดาํเนิน

ชีวิตและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการเลือกสรรสินคา้บริโภคท่ีมีประโยชน์กบั

สุขภาพมากข้ึน ซ่ึงเช่นกนัผูบ้ริโภคก็มีความพร้อมท่ีจะซ้ือสินคา้บริโภคท่ีมีราคาท่ีสูงข้ึน จึงทาํใหส้ามารถยกอาหาร
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เพ่ือสุขภาพเป็นเมกะเทร็นด ์(Mega-Trend) (วิศรุต สุวรรณา, 2557) โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารจากพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบนักระแสการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภคไดรั้บความนิยม

มากยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยกระแสของอาหารเพ่ือสุขภาพไม่ไดจ้าํกดัอยู่แค่เฉพาะผูสู้งอายหุรือวยัทาํงานเท่านั้นแต่

ยงัครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อยา่ง Generation Y และ Z ซ่ึงถึงอายจุะยงัไม่มากและไม่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ แต่

กย็งัเห็นความสาํคญัของอาหารเพ่ือสุขภาพ (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2558) 

     วัตถุประสงค์ของการศึกษา ไดแ้ก่ เพ่ือศึกษาความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ือ

อาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร, เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ไดแ้ก่ ช่วยใหท้ราบถึงลกัษณะเฉพาะและลกัษณะท่ีโดดเด่นของระดบัความสําคญั

ของส่วนประสมการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ืออาหารมงัสวิรัติของกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เพ่ือนาํไปใชเ้ป็น

โอกาสในการเร่ิมต้นธุรกิจ, เพ่ือใช้กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซ่ึงเหมาะสมกับธุรกิจ และช่วยให้ทราบถึง

ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะท่ีโดดเด่นในพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติของกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เพ่ือ

นาํไปใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎกีารแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตําแหน่งของผลติภัณฑ์ 

 

     การวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง โดยผลกัดนัไปสู่การซ้ือและไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีดีจนลูกคา้มีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยขั้นแรกจะทาํการแบ่งส่วนตลาดเป็น

ส่วนย่อย (Segmentation) กาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการจะเลือก (Tarket Market) และทาํการวางตาํแหน่งของ

ผลิตภณัฑ ์(Positioning) (กาํพล สุทธิพิเชษฐ,์ 2552) 

 

2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมและความตอ้งการใช้ การซ้ือ การเลือก

บริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจโดยใชค้าํถามคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

6Ws และ 1H ดงัน้ี ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who), ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What), ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why), ใคร

เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom), ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When), ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และ

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน,์ 2536:34) 
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2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 

     ส่วนประสมการตลาดบริการ คือ การมีสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย

จาํหน่ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยินดีจ่ายเพราะเห็นคุณค่าของสินคา้ การจดัจาํหน่าย การกระจายสินคา้

ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความสะดวก โดยส่วนประสมการตลาดบริการแบ่งออกเป็น            

7 ปัจจัย ดังน้ี ผลิตภัณฑ์, ราคา, การจัดจําหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, บุคคล, ลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการ (Philip Kotler, 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2549: 41-45) 

 

2.4 วจัิยเกีย่วข้อง 

 

     (ธีรเจต รุ่งเรืองอยู่เย็น, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม

พบวา่ปัจจยัต่อส่วนประสมการตลาดบริการมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งมี

คุณค่าทางโภชนาการครบถว้นและมีความสะอาดถูกหลกัอนามยั, ดา้นราคา สินคา้มีราคาท่ีหลากหลายและราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานท่ีตอ้งสะอาดถูกหลกัอนามยัและมีขนาดเหมาะสมไม่แออดั 

เดินทางสะดวก, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีการบริการท่ีดีในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัอาหารเจ, ดา้นบุคลากร 

พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้นาํสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาขายและควบคุมดูแลให้สินคา้มไดม้าตรฐานอยู่เสมอ ดา้น

กระบวนการ อาหารตอ้งมีการอุ่นร้อนอยูเ่สมอ และดา้นกายภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ตอ้งสะอาด 

     (นัยนา สุทิน, 2555) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย

ลกัษณะส่วนบุคคลและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหร

มงัสวิรัติในกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลดงัน้ี 

        พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติคือบริโภคเพ่ือใหมี้สุขภาพท่ีดี บริโภคช่วงเทศการกินเจและไม่แน่นอน 

บริโภคนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ บริโภคมาแลว้ 1-3 ปี บริโภคทุกม้ือ ค่าใชจ่้ายในการบริโภคนอ้ยกวา่ 100 บาท/ม้ือ 

บริโภคท่ีร้านอาหารทัว่ไปท่ีมีอาหารมงัสวิรัติจาํหน่าย และมีตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการบริโภค 

        รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติคือตอ้งมีสุขอนามยัของการขบัถ่ายเป็นเวลาปกติทุกวนั      

มีความสนใจในเร่ืองสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี และจะตอ้งมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 

     (พมิพ์รว ีทังสุบุตร และ ชุตมิา ไวศรายุทธ์, 2556) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทาน

อาหารสุขภาพเพ่ือสร้างกลยุทธ์สาํหรับธุรกิจอาหารออร์แกนิก พบว่ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สุขภาพอยู ่7 ปัจจยัคือ ชอบออร์แกนิก, ลดความเส่ียงปัญหาสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, ราคา, รสชาติ, การใหข้อ้มูล และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยปัจจยัทั้ง 7 ดา้นสามารถนาํมาแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 สนใจสุขภาพแบบอิง

กระแส, กลุ่มท่ี 2 ใชชี้วิตตามสบายโดยไม่มีการวางแผน, กลุ่มท่ี 3 คาํนึงถึงราคาก่อนแมจ้ะใส่ใจสุขภาพ, กลุ่มท่ี 4 

ป้องกนัโรคและบริหารเวลาเพ่ือสร้างสมดุลชีวิต และกลุ่มท่ี 5 เคร่งครัดต่อการสร้างสมดุลเพ่ือสุขภาพ 
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     (วรรณภาวดี ทองใบ และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์, 2557) ทาํการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร

มงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัทศันคติต่อส่ิงกระตุน้ทางตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ พบว่าสามารถ

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานครได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหาร

มงัสวิรัติตามกาลเทศะซ่ึงมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ในระดบัปานกลาง และ

กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจาํซ่ึงมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้

อ่ืนๆ ในระดบัสูง 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ประชากรผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจาํนวนประมาณ 95,433 คน และทาํการกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร Krejcie and Morgan กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี

ระดบั ±5% ไดผ้ลลพัธ์ขนาดกลุ่มตวัอย่างมาจาํนวน 383 คน แต่เน่ืองจากเวลาในการศึกษามีค่อนขา้งจาํกดั จึงทาํ

การลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลงใหค้งเหลือจาํนวน 200 คน ค่าความคลาดเคล่ือนจึงเปล่ียนเป็นท่ีระดบั ±6.92% 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยทาํการสุ่มเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มเลือกโดยการจบัฉลากจากบญัชีรายช่ือสถานบริการประเภทร้านอาหาร เจ-มงัสวิรัติ

เพ่ือสุขภาพ และบญัชีรายช่ือสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทร้านจดัจาํหน่ายสินคา้และอาหารเจ-มงัสวิรัติเพ่ือ

สุขภาพ จากนั้นดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Cluster Analysis โดยจะทาํการแบ่งกลุ่มจดักลุ่มท่ีลกัษณะเหมือนกนั

หรือคลา้ยกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั แตกต่างกนัอยูค่นละกลุ่มกนั โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

     ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดตวัแปรเชิงปริมาณท่ีจะใชใ้นการแบ่งกลุ่ม คือ คาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ  

     ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มย่อยไม่เกินจาํนวน 5 กลุ่ม ขั้นตํ่ากลุ่ม

ละจาํนวน 20 กลุ่มตวัอยา่ง, กาํหนดวิธีการวดัความคลา้ยดว้ยวิธีการวดัระยะห่าง Squared Euclidean Distance ของตวั

แปรเชิงปริมาณดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ จากนั้นแปลงขอ้มูลดิบของตวัแปรเชิงปริมาณดา้นส่วนประสม

การตลาดบริการใหมี้ความสาํคญัเท่ากนัโดยทาํ Standardize ขอ้มูลดว้ยวิธีเปล่ียนขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน (Z-score)  

     ขั้นตอนท่ี 3 การกาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยการหาจาํนวนกลุ่มด้วย Hierarchical ด้วยวิธี Ward’s Method           

ซ่ึงรวมกลุ่มและวดัระยะห่างและความคลา้ยของขอ้มูลในแต่ละตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัค่าเฉล่ีย
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ของแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธีการ Square Euclidean distance จากนั้นจาํแนกตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดบริการใหล้ง

ในจาํนวนกลุ่มท่ีกาํหนดไวด้้วยวิธี Partitioning และใช้วิธี K-Means Clustering ในการจาํแนกตัวแปรออกเป็น     

กลุ่มยอ่ย 

     ขั้นตอนท่ี 4 การอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใชเ้คร่ืองมือ 

ANOVA ในแต่ละตวัแปรส่วนประสมการตลาดบริการ, ใชเ้คร่ืองมือ Chi-Square Test เปรียบเทียบในกลุ่มท่ีแบ่งได้

มีความแตกต่างของตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์และดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือไม่ จากนั้นตั้งช่ือแต่ละกลุ่มตาม

ความแตกต่างท่ีพบ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 
 
     1. ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ืออาหารมงัสวิรัติ 

  กลุ่มท่ี 1 ให้ระดบัความสําคญัดา้นผลิตภณัฑต์อ้งรสชาติใกลเ้คียงเน้ือสัตว,์ ดา้นราคาตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณ, 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายตอ้งใกลแ้หล่งสถานท่ีทาํงาน, ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรใชป้้ายโฆษณาติดบริเวณ

ใกลเ้คียงและท่ีตั้งร้าน, ดา้นกระบวนการควรมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ดา้นบุคลากรพนักงานควรมีความรู้ทาง

โภชนาการเก่ียวกบัอาหารมงัสวิรัติท่ีถูกตอ้ง และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพอาหารท่ีจาํหน่าย

ควรมีความคบัคัง่ทาํใหดึ้งดูดใจลูกคา้ 

  กลุ่มท่ี 2 ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑว์ตัถุดิบตอ้งมีคุณค่าทางโภชนาการ, ดา้นราคาป้ายราคาแสดงชดัเจน, 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใกลแ้หล่งอาหารเพ่ือสุขภาพเหมือนกนั, ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรแนะนาํสินคา้ให้

ลูกคา้รู้จกัและเขา้ใจในอาหารมงัสวิรัติมากยิ่งข้ึน, ดา้นกระบวนการควรใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว, ดา้นบุคลากรพนกังาน

ควรยิ้มแยม้ แจ่มใส และเป็นมิตร และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพสถานท่ีควรเพียงพอกบัลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการ โปร่งโล่ง ไม่แออดั 

  กลุ่มท่ี 3 ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑต์อ้งไม่มีการปนเป้ือนเน้ือสัตว,์ ดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ, ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นร้านสะดวกซ้ือตามพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ, ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรแนะนาํสินคา้ให้

ลูกคา้รู้จกัและเขา้ใจในอาหารมงัสวิรัติมากยิ่งข้ึน, ดา้นกระบวนการควรใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว, ดา้นบุคลากรพนกังาน

ควรยิ้มแยม้ แจ่มใส และเป็นมิตร และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพอาหารท่ีจาํหน่ายควรมีความ

คบัคัง่ทาํใหดึ้งดูดใจลูกคา้ 

     2.  การศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร

มงัสวิรัติ 

  กลุ่มท่ี 1 เพศหญิง อายุ 45-54 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั และรายได ้50,000 บาทข้ึนไป 

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติบริโภคทุกวนั ทุกม้ือ เฉล่ียวนัละ 50-100 บาท บริโภคอาหารม้ือหลกั โดย

ทาํทานเองและซ้ือท่ีร้านขายมงัสวิรัติโดยเฉพาะ บริโภคทุกวนั บริโภคเพ่ือละเวน้การฆ่าสัตว ์มีตนเองเป็นผูมี้

อิทธิพลในการบริโภค บริโภคมานาน 5 ปีข้ึนไป และแหล่งรับขอ้มูลข่าวสารและแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํให้

ตดัสินใจซ้ือจากทางสมาชิกครอบครัว/เพ่ือน/กลุ่มคนท่ีสนใจเก่ียวกบัอาหารมงัสวิรัติ  
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  กลุ่มท่ี 2 เพศหญิง อายุ 25-34 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน และรายได ้10,000-19,999 บาท 

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติส่วนใหญ่บริโภค 2-3 คร้ัง/สปัดาห์ บริโภคม้ือเยน็ เฉล่ียวนัละ 50-100 บาท 

บริโภคอาหารม้ือหลกั ซ้ืออาหารท่ีร้านขายอาหารทัว่ไป บริโภคประจาํทุกวนั บริโภคเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง มี

ตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการบริโภค บริโภคมานอ้ยกวา่ 1 ปี และแหล่งรับขอ้มูลข่าวสารและแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ี

ทาํใหต้ดํสินใจซ้ือจากทางสมาชิกครอบครัว/เพ่ือน/กลุ่มคนท่ีสนใจเก่ียวกบัอาหารมงัสวิรัติ 

  กลุ่มท่ี 3 เพศหญิง อายุ 35-44 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน และรายได ้10,000-19,999 บาท 

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติทุกวนั ทุกม้ือ เฉล่ียวนัละ 50-100 บาท บริโภคอาหารม้ือหลกั ซ้ืออาหารท่ี

ร้านขายอาหารทัว่ไป บริโภคประจาํทุกวนั บริโภคเพ่ือละเวน้การฆ่าสัตว ์มีตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการบริโภค 

บริโภคมานาน 5 ปีข้ึนไป และแหล่งรับขอ้มูลข่าวสารและแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํใหต้ดํสินใจซ้ือจากทางสมาชิก

ครอบครัว/เพ่ือน/กลุ่มคนท่ีสนใจเก่ียวกบัอาหารมงัสวิรัติ 

     3. การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ โดยใชปั้จจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการในการ

ตดัสินใจซ้ือ  

  กลุ่มท่ี 1 ความแตกต่างท่ีโดดเด่นกว่ากลุ่มท่ี 2 และ 3 ผลิตภณัฑค์วรไดรั้บรองมาตรฐานความปลอดภยัจากองคก์ร

ต่างๆ ราคาถูก จาํหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ มีโปรโมชั่นทุกวนัใดวนัหน่ึงในสัปดาห์ (จันทร์-อาทิตย์) พนักงาน

ใหบ้ริการสอดคลอ้งกบัความเป็นเอกลกัษณ์ของร้านและแต่งกายเป็นยูนิฟอร์ม เรียบร้อย บรรยากาศโดยรวมในร้าน 

อุปกรณ์ ยนิูฟอร์มพนกังาน มีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์สอดคลอ้งกนั  

  กลุ่มท่ี 2 ความแตกต่างท่ีโดดเด่นกว่ากลุ่มท่ี 3 แต่ไม่โดดเด่นกว่ากลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑมี์ฉลากโภชนาการบอกคุณค่า

ของอาหาร ราคาถูก มีการจาํหน่ายผ่านส่ือออนไลน์ มีการแนะนาํสินคา้ใหลู้กคา้รู้จกั เขา้ใจในอาหารมงัสวิรัติมาก

ข้ึน สามารถจดจาํลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการได ้พนกังานแต่งกายเป็นยูนิฟอร์ม เรียบร้อย และบรรยากาศโดยรวมในร้าน 

อุปกรณ์ ยนิูฟอร์มพนกังาน มีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์สอดคลอ้งกนั 

  กลุ่มท่ี 3 ความแตกต่างท่ีโดดเด่นกว่ากลุ่มท่ี 1 และ 2 ตอ้งไม่มีการปนเป้ือนจากเน้ือสัตว ์และโดดเด่นกว่ากลุ่มท่ี 2 

แต่ไม่โดดเด่นกวา่กลุ่มท่ี 1 จาํหน่ายใกลแ้หล่งสถานท่ีทาํงาน 

 

4.2 อภิปรายผล 
 

  กลุ่มท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าลกัษณะเฉพาะกลุ่มน้ีให้ความสําคญัในรสชาติใกลเ้คียงเน้ือสัตว ์สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคร้อยละ 47.1 จดัอยู่ใน “กลุ่มสนใจสุขภาพแบบอิงกระแส” และ “กลุ่มป้องกนัโรคและ

บริหารเวลาเพ่ือสร้างสมดุลชีวิต” โดยพฤติกรรมของกลุ่มดงักล่าวมีการให้ความสําคญัในรสชาติมากกว่าเร่ือง 

(พิมพร์วี ทงัสุบุตร และ ชุติมา ไวศรายุทธ์, 2556), ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ีให้

ความสําคัญในการจาํหน่ายใกล้แหล่งสถานท่ีทาํงานและจาํหน่ายเป็นร้านสะดวกซ้ือตามพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีกล่าวว่า “กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติเป็นประจาํ” ส่วนใหญ่เห็นว่าอาหาร

มงัสวิรัติมีนอ้ยและหาซ้ือยากควรมีร้านจาํหน่ายมากข้ึน (วรรณภาวดี ทองใบ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ,์ 2557), ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด พบว่าลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด สอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัท่ีกล่าวว่า “กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจาํ” มีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทางการ

ตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ในระดบัสูง ส่วนใหญ่เห็นว่าโปรโมชัน่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการโฆษณามีผลต่อ

การตดัสินใจบริโภค (วรรณภาวดี ทองใบ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ,์ 2557)   

  กลุ่มท่ี 2 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นรสชาติใกลเ้คียงเน้ือสัตว ์

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคร้อยละ 47.1 จดัอยู่ใน “กลุ่มสนใจสุขภาพแบบอิงกระแส” และ “กลุ่ม

ป้องกนัโรคและบริหารเวลาเพ่ือสร้างสมดุลชีวิต” โดยพฤติกรรมของกลุ่มดงักล่าวมีการใหค้วามสาํคญัในรสชาติ

มากกวา่เร่ือง (พิมพร์วี ทงัสุบุตร และ ชุติมา ไวศรายทุธ์, 2556)      

  กลุ่มท่ี 3 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ีให้ความสําคญัดา้นตอ้งไม่มีการปนเป้ือนจากเน้ือสัตว ์

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีกล่าววา่ “กลุ่มเคร่งครัดต่อการสร้างสมดุลเพ่ือสุขภาพ” ใหค้วามสาํคญัในปัจจยัดา้นคุณภาพ

ชีวิตและมีวินยัสูงมากในเร่ืองการดูแลสุขภาพ (พิมพร์วี ทงัสุบุตร และ ชุติมา ไวศรายทุธ์, 2556) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     5.1 สรุป 
 

     การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการใน

การตดัสินใจซ้ือสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 ใหช่ื้อวา่ “ผูต้อบสนองต่อ 7P”  

     ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ี อายุ 45 – 54 ปี มีธุรกิจส่วนตวั รายได ้50,000 บาทข้ึนไป บริโภคมงัสวิรัติทุกวนั ทาํ

บริโภคเองท่ีบา้นหรือซ้ือจากร้านขายมงัสวิรัติโดยเฉพาะ และมีตนเองมีอิทธิพลในการบริโภค ใหร้ะดบัความสาํคญั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีโปรโมชัน่ทุกวนัใดวนัหน่ึงในสัปดาห์ (จนัทร์-อาทิตย)์ ลดราคาทุกรายการ 10%, 

ให้ทดลองชิมอาหารมงัสวิรัติท่ีจาํหน่าย และโฆษณาร้านผ่านช่องทาง Social Media/Internet มากท่ีสุด และดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ใกลแ้หล่งท่ีทาํงาน และจาํหน่ายเป็นร้านสะดวกซ้ือตามพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ ดา้นผลิตภณัฑ์

รสชาติใกลเ้คียงเน้ือสตัว ์และรูปทรงบรรจุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกต่อการใชง้าน รองลงมาในระดบัท่ีเท่ากนั 

     กลุ่มท่ี 2 ใหช่ื้อวา่ “ผูไ้ม่จริงจงัในการบริโภคมงัสวิรัติ”  

     ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ี อายุ 25 – 34 ปี พนักงานบริษทัเอกชน รายได ้10,000–19,999 บาท บริโภคอาหาร

มงัสวิรัติ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ บริโภคม้ือเยน็ บริโภคเพ่ือสุขภาพแข็งแรง มีตนเองมีอิทธิพลในการบริโภค บริโภคมา

น้อยกว่า 1 ปี และรับขอ้มูลข่าวสารมงัสวิรัติผ่านทาง หนังสือ/วารสาร/หนังสือพิมพ์ ให้ระดบัความสําคญัดา้น

ผลิตภณัฑท่ี์รสชาติใกลเ้คียงเน้ือสตัว ์และดา้นกระบวนการตอ้งมีบริการท่ีรวดเร็วในระดบัท่ีเท่ากนัมากท่ีสุด 

     กลุ่มท่ี 3 ใหช่ื้อวา่ “ผูเ้คร่งครัดในการบริโภคมงัสวิรัติ”  

     ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ี อายุ 35 – 44 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,000–19,999 

บาท บริโภคอาหารมงัสวิรัติทุกวนั มีตนเองมีอิทธิพลในการบริโภค ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งไม่มี

การปนเป้ือนจากเน้ือสตัวม์ากท่ีสุด 
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     5.1 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะกลุ่มที่ 1 “ผูต้อบสนองต่อ 7P”  
   

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรทาํการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเนน้ส่ือสารผา่นทางส่ือออนไลน์ เน้ือหา

ควรใชค้วามรู้เก่ียวกบัมงัสวิรัติเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจ ส่วนเน้ือหาหลกัควรเป็นการโฆษณาการส่งเสริมการ

ขายต่างๆ  

  ดา้นผลิตภณัฑ ์อาหารมงัสวิรัติท่ีจาํหน่ายเนน้รสชาติดีมีรสชาติใกลเ้คียงกบัเน้ือสัตว ์เพ่ือง่ายต่อการบริโภค และ

บรรจุภณัฑอ์าหาร ควรศึกษาขอ้มูลรูปแบบดาํเนินชีวิตผูบ้ริโภคเสมอ เพ่ือนาํไปออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชต้อบสนอง

รูปแบบดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองถึงการบริโภคใหเ้กิดความสะดวกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรเร่ิมตน้จาํหน่ายในแหล่งชุมชนอยู่อาศยัตามพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ หรือตามแหล่งท่ี

ทาํงาน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้ายและเขา้ถึงการบริการไดส้ะดวก 

  ขอ้เสนอแนะตามลกัษณะเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ เพ่ือใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ คือ 

กลุ่มน้ีบริโภคอาหารมงัสวิรัติประจาํ ปรุงอาหารเองท่ีบ้าน ต้องการความสะดวกในด้านต่างๆ จึงควรพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หมี้ผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูป พร้อมบรรจุภณัฑท่ี์เอ้ือต่อความสะดวกในการปรุงอาหารและการบริโภค  

     ข้อเสนอแนะกลุ่มที่ 2 “ผูไ้ม่จริงจงัในการบริโภคมงัสวิรัติ” 

  ดา้นกระบวนการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่จริงจงัในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นกระบวนการมากท่ีสุด โดยการบริการควรมีขั้นตอนเขา้ใจง่าย รวดเร็ว อาํนวยความสะดวก พร้อมทั้งพนกังาน

ใหก้ารบริการ ดูแล สร้างความประทบัใจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพอใจไดเ้หนือความคาดหมาย  

  ดา้นผลิตภณัฑ์ อาหารมงัสวิรัติเน้นรสชาติดีใกลเ้คียงเน้ือสัตว ์แต่กลุ่มน้ีจะโดดเด่นในดา้นน้ีมากกว่ากลุ่มท่ี 1 

นอกจากน้ีควรพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เสมอ เพ่ือดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคไม่รู้สึกจาํเจกบัอาหารมงัสวิรัติ 

    ขอ้เสนอแนะตามลกัษณะเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ เพ่ือใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ คือ  

กลุ่มน้ีไม่จริงจงัในการบริโภคมงัสวิรัติ แต่มีเหตุผลในการบริโภคชดัเจน คือเพ่ือใหสุ้ขภาพแขง็แรง บริโภคมงัสวิรัติ

ม้ือเยน็ ดงันั้นควรสร้างค่านิยมใหผู้บ้ริโภคใหม่ โดยส่งสารการตลาดใหป้ระจาํ เนน้การใหค้วามรู้เก่ียวกบัมงัสวิรัติท่ี

ทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรงได ้พร้อมจดัโปรโมชัน่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมบริโภคของกลุ่มน้ี  

     ข้อเสนอแนะกลุ่มที่ 3 “ผูเ้คร่งครัดในการบริโภคมงัสวิรัติ” 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรเขม้งวดในขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งมีขั้นตอนผลิตและวตัถุดิบท่ีปลอดการปนเป้ือนเน้ือสตัว ์โดย

ควรนาํเสนอแก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองความปลอดภยัในการป้องกนัการปนเป้ือนจากเน้ือสัตว ์เช่น โฆษณาใหผู้บ้ริโภค

เห็นระหว่างขั้นตอนการผลิตว่ามีความปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอน เพ่ือสร้างความเช่ือถือ และควรพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ใหผู้บ้ริโภคดึงดูดใจในความแปลกใหม่ของการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ  

  ขอ้เสนอแนะตามลกัษณะเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ เพ่ือใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการเร่ิมตน้ธุรกิจ คือ   

  กลุ่มน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีจริงจงัและเคร่งครัดในการบริโภคมงัสวิรัติ ประเด็นดงักล่าวจึงเป็นจุดแข็งท่ีสามารถเปล่ียน

ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ีมาเป็นการสร้างโปรแกรมความภกัดีในตราสินคา้ โดยการโฆษณาส่ือสารให้ผูบ้ริโภค

ทราบถึงความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดว้่าจะไม่มีการปนเป้ือนจากเน้ือสัตว ์และเสนอสิทธิในการเป็นสมาชิก โดยอาจ

ไดส่้วนลด 5% ทุกรายการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการบริโภคเป็นประจาํทุกวนั 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจาํลองราคาหลกัทรัพย์ CAPM 

The analysis returns and risks of investing in the Stock Exchange of Thailand 

sector construction materials using CAPM models 
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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแบบจาํลอง CAPM  เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดยใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 19 บริษทั ระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 และคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้สามญั 

ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ และอตัราผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บตามกรอบแนวคิดทฤษฎี CAPM, Sharpe Ratio และ Treynor 

Ratio ดว้ยการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regression)  

 

คาํสาํคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง, แบบจาํลองราคา CAPM,  

 

Abstract 

The objectives of this research were to examine the returns and risks of investing in sector construction materials 

that using CAPM model. So that investors can be used as a tool when deciding to invest in stock. A sample was 

selected from closed price of 19company that including adjusted price for 3 years since July 23, 2012 to July 21, 

2015 and also considered returns, Beta, expected return in CAPM model including Sharpe Ratio, Treynor Ratio. 

Data was analyzed using Multiple Linear Regression.  

 

Keywords: Returns, Risks, CAPM model 
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1. บทนํา 

     ปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บความนิยมเป็นจาํนวนมาก เพ่ือหาวิธีสร้างรายไดใ้ห้เงินทาํงาน

นอกเหนือจากรายไดป้ระจาํ หรือจากการฝากเงินในธนาคารพาณิชยเ์พียงอยา่งเดียว การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์

ใหเ้ลือกลงทุนหลากหลายประเภท เพ่ือเป็นทางเลือกใหน้กัลงทุนเลือกลงทุนไดต้ามความสนใจ ตามผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือ ตามความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได ้ส่งผลใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกในการลงทุนท่ี

ไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง หลกัทรัพยมี์หลากหลายประเภท ซ่ึงหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจ คือ 

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดยจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยมี์ความเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกๆปี 

     สาํหรับธุรกิจดา้นวสัดุก่อสร้างถือไดว้่ามีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากมีการพ่ึงพาปัจจยั

การผลิตในหลากหลายสาขา รวมถึงมีการเช่ือมโยงกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศ เม่ือมองยอ้นหลงักลบัไป

จะเห็นไดว้่าธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยมี์การเติบโตค่อนขา้งมากจากอดีตทั้งธุรกิจจากการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

รับเหมาก่อสร้าง และวสัดุก่อสร้าง ถึงแมใ้นบางช่วงเวลาสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอาจมีการชะลอตวั แต่ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นท่ีอยู่อาศยั ยงัคงมีความตอ้งการอยู่จาํนวนมาก จะเห็นไดจ้ากปริมาณของโครงการ

ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนทั้งอยู่อาศยัเองและเก็งกาํไร ประกอบกบับริษทัมีการพฒันาพนกังานขายและเทคนิคการขายในการ

จูงใจผูบ้ริโภค โดยใชศ้าสตร์ทางดา้นการตลาดและมีการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีชดัเจน และมีการทาํการวิจยั

เพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเพ่ือนาํมาออกแบบและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างชดัเจนมาก

ยิ่งข้ึน ทาํใหแ้นวโนม้อุตสาหกรรมดา้นอสงัหาริมทรัพยมี์การเติบโตอยา่งชดัเจน ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง  

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงมูลค่าการซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทั้งประเทศ (หน่วยเป็นลา้นบาท) 

ตวัแปร ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

มูลค่าการซ้ือขาย

ท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้างทั้งประเทศ 

(ลา้นบาท) 

969,083.68 1,011,090.53 850,817.52 729,262.36 843,392.77 

สินเช่ือ

อสงัหาริมทรัพยข์อง

ธนาคารพาณิชย ์

(ลา้นบาท) 

 

2,256,703.21 

 

2,053,857.34 

 

1,795,475.56 

 

1,606,923.49 

 

1,448,306.24 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั

ส่วนบุคคล 
1,688,443.78 1,505,586.85 1,338,127.77 1,197,714.79 1,087,445.99 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

     แนวคิดตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ผู ้

ลงทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา

ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นระดบัต่างๆได ้โดยนกัลงทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อยู่บนเส้นโคง้

กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier)     

     Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็น model ท่ีใชห้าผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนควรจะไดรั้บจากการแบกรับ

ความเส่ียง (Risk premium) เพราะในการลงทุนท่ีมีความเส่ียงมาก นกัลงทุนไม่ควรท่ีจะใชวิ้จารณญาณเอง ในการ

คาดหวงัผลตอบแทนแต่ควรคาํนวณผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากความเส่ียง 

(หนงัสือทฤษฎีตลาดทุน: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 2555)  

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ปรียศ ทบัสมบติั (2557: การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้างโดยใชแ้บบจาํลองราคาหลกัทรัพย ์CAPM) มีวตัถุประสงค ์เพ่ือหาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์โดยไดศึ้กษาทั้งส้ิน 18หลกัทรัพยใ์นหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดย

ใชข้อ้มูลในการศึกษาระหว่างวนัท่ี 21พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 โดยเป็นการเก็บขอ้มูลราคา

ปิดรายสัปดาห์ รวม 52 สัปดาห์ จากการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยห์มวดบริการรับเหมา

ก่อสร้าง ใหอ้ตัราผลตอบแทนมากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาเร่ืองความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

หรือสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β) พบว่ามี 15 หลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบมากกว่าตลาดหลกัทรัพย ์และมี 3 หลกัทรัพยท่ี์เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ(Defensive Stock) ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบนอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์และกลุ่มหลกัทรัพยห์มวดบริการรับเหมาก่อสร้าง มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่า

ตลาดหลักทรัพย์ ในจํานวนน้ีมี 11 หลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนมากกว่าตลาด (Under value) และมี 7 

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนนอ้ยกว่าตลาด (Over value) การศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงโดยใช ้Sharpe 

ratio, Treynor ratio และ Jensen’Alpha พบวา่ การใชเ้คร่ืองมือ Sharpe ratio มี 6 หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนมากกว่า

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการใชเ้คร่ืองมือ Treynor ratio มี 11หลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนมากกว่า

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนของเคร่ืองมือ Jensen’ Alpha พบว่ามีจาํนวน11หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

     นนัทพงษ ์มยุรศกัด์ิ (2555: การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง การประเมินราคาหุ้น และการจดัพอร์ต

การลงทุนในหุน้กลุ่มพลงังานโดยวิธีCAPM) มีวตัถุประสงค1์) เพ่ือวิเคราะห์ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

จากการลงทุนในหลักทรัพย์พลังงานโดยใช้ตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset Pricing 

Model:CAPM) 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจการเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานแต่ละตัวใน

ปัจจุบนัราคาสูงหรือต่า กวา่ท่ีควรจะเป็น และประยกุตใ์ชใ้นการจดัพอร์ตการลงทุน ผลการศึกษาพบวา่ การประเมิน
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มูลค่าหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจะสอดคลอ้งตามทฤษฎี CAPM คือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง (ค่าเบตา้สูง) จะให้

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงตามไปดว้ย และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต่า (ค่าเบตา้ตํ่า) ก็จะใหอ้ตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัต่า โดยหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงและความเส่ียงสูง คือหลกัทรัพย ์SOLAR ซ่ึงใหผ้ลตอบแทน

เท่ากบั138.048 % ท่ีความเส่ียงเท่ากบั 1.672 ในขณะเดียวกนัหลกัทรพยก์ลุ่มพลงังานอตัราผลตอบแทนต่าและความ

เส่ียงต่า คือ หลกัทรัพย ์RATCH ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเท่ากบั 13.265 % ท่ีความเส่ียงเท่ากบั 0.127 

     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในการศึกษาคร้ังน้ี   จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรอิสระต่างๆ                     

ท่ีมีความแตกต่างจากตวัแปรอิสระในงานทบทวนวรรณกรรมโดยแสดงไว ้ในกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

 

กรอบแนวคิด 

 

      ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลจาก SET Smart โดยเป็นขอ้มูลราคาปิดดชันีของกลุ่มวสัดุก่อสร้าง ขอ้มูลราคาปิดของดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์และราคาปิดหุน้สามญัในกลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีไดมี้การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 

19 หลกัทรัพย ์

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

     การศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดย

ใชแ้บบจาํลองราคาหลกัทรัพย ์CAPM โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางเศรษฐมิติเพ่ือหาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนในสมการถดถอยซ่ึงใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยก์บัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย ์สร้างสมการถดถอย (Regression) มีดงัน้ี 

Yi = αi + βiXi + et 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

- อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

- อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพย ์ 

- อตัราผลตอบแทนของอุตสาหกรรม

กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง 

 

- ขอ้มูลรายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างระยะเวลา 3 ปี 

- อตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

วสัดุก่อสร้างระยะเวลา 3 ปี 

- ขอ้มูลรายวนัของดชันีราคาของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระยะเวลา 3 ปี 
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     การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรรนาของอตัราผลตอบของตลาด

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนของดชันีกลุ่มวสัดุก่อสร้าง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง 

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

2.1 คาํนวณหาผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย,์ อตัราผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม, อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

2.2 ทดสอบสมมติฐานของสมการถดถอย ในการศึกษาการประมาณค่าของสมการถดถอย เพ่ือตรวจสอบผลการประมาณ

ค่า จะตอ้งตรวจสอบสมมติฐาน 3 ขอ้  

2.2.1 ปัญหาอตัสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

H0: Error term ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง (No autocorrelation) 

H1: Error term มีความสมัพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) 

2.2.2 ปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) 

H0: Error term มีความแปรปรวนคงท่ี (No Heteroskedasticity) 

H1: Error term มีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) 

.2.3 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 

H0: มีการแจกแจงแบบปกติของ Error term (Normality) 

H1: มีการแจกแจงแบบไม่ปกติของ Error term (Non-normality) 

2.3.วิเคราะห์ค่า β ของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 

2.4 การวิเคราะห์ค่า αα ของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 

2.5 แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

E(Ri) = Rf + (Rm − Rf)βi + ei 
2.6 สมการ Sharpe Ratio                Sharpe Ratio =   

Ri−Rf
σi

 

2.7สมการ Treynor Ratio              Treynor Ratio = 
𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑅𝑅𝑓𝑓
𝛽𝛽𝑖𝑖

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 

โดยใชแ้บบจาํลองราคาหลกัทรัพย ์CAPM 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลการคาํนวณอตัราผลตอบแทนคาดหวงัตามแบบจาํลองราคาหลกัทรัพย ์CAPM 

หลกัทรัพย ์ α β 𝑅𝑅𝑓𝑓  𝑅𝑅𝑚𝑚  𝑅𝑅𝑝𝑝  𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖) 𝑅𝑅𝑖𝑖  

CCP 0.0267 1.7872 0.0040 0.0273 0.0416 0.0456 0.0756 

DCC -0.0015 0.3735 0.0040 0.0273 0.0087 0.0127 0.0086 

DCON 0.1400 1.0120 0.0040 0.0273 0.0236 0.0276 0.1677 

DRT -0.0588 0.6542 0.0040 0.0273 0.0152 0.0192 -0.0409 

EPG 0.0411 0.0632 0.0040 0.0273 0.0015 0.0055 0.0429 

GEL 0.1103 1.2657 0.0040 0.0273 0.0295 0.0335 0.1449 

PPP -0.1080 1.1325 0.0040 0.0273 0.0264 0.0304 -0.0771 

Q-CON -0.0839 0.7372 0.0040 0.0273 0.0172 0.0212 -0.0637 

RCI 0.1861 1.2050 0.0040 0.0273 0.0281 0.0321 0.2190 

SCC 0.0386 0.9345 0.0040 0.0273 0.0218 0.0258 0.0641 

SCCC -0.0083 0.8334 0.0040 0.0273 0.0194 0.0234 0.0144 

SCP 0.1310 1.5289 0.0040 0.0273 0.0356 0.0396 0.1728 

TASCO 0.2025 1.1545 0.0040 0.0273 0.0269 0.0309 0.2341 

TCMC -0.0969 1.0168 0.0040 0.0273 0.0237 0.0277 -0.0691 

TGCI -0.0657 1.3408 0.0040 0.0273 0.0312 0.0352 -0.0290 

TPIPL -0.2573 1.3185 0.0040 0.0273 0.0307 0.0347 -0.2213 

UMI 0.0048 1.6554 0.0040 0.0273 0.0386 0.0426 0.0501 

VNG 0.1204 0.7780 0.0040 0.0273 0.0181 0.0221 0.1417 

WIIK 0.0924 1.1864 0.0040 0.0273 0.0276 0.0316 0.1267 

CONMAT 0.0403 0.9467 0.0040 0.0273 0.0221 0.0261 0.0662 
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การวิเคราะห์ค่าเส่ียงเป็นระบบ (β) ของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง พบว่ามีหลกัทรัพยจ์าํนวน 12 หลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าเบต้า (β) > 1 ประกอบด้วย CCP UMI SCP TGCI TPIPL GEL RCI WIIK TASCO PPP TCMC DCON และ

พบว่ามีหลกัทรัพยจ์าํนวน 7 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ (β) < 1 ประกอบดว้ย SCC SCCC VNG Q-CON DRT DCC 

EPG จากการทดสอบพบว่าค่าแอลฟ่า(α) มีความแตกต่างกัน โดยค่าแอลฟ่า (α) > 0 มีจาํนวน 11 หลกัทรัพย์ 

ประกอบด้วย TASCO RCI DCON SCP VNG GEL WIIK EPG SCC CCP UMI  ค่าแอลฟ่า (α) < 0 มีจํานวน 8 

หลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย DCC SCCC DRT TGCI Q-CON TCMC PPP TPIPL 

ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharpe Ratio) 

หลกัทรัพย ์ Ri − Rf SD Sharpe Ratio 

CCP 0.0716 3.4061 0.0210 

DCC 0.0046 1.4361 0.0032 

DCON 0.1637 2.6522 0.0617 

DRT -0.0449 1.7757 -0.0253 

EPG 0.0389 0.9740 0.0399 

GEL 0.1409 3.9728 0.0355 

PPP -0.0811 3.0391 -0.0267 

Q-CON -0.0677 2.1808 -0.0310 

RCI 0.2150 3.5668 0.0603 

SCC 0.0601 1.5069 0.0399 

SCCC 0.0104 1.6853 0.0062 

SCP 0.1688 3.2650 0.0517 

TASCO 0.2301 2.6884 0.0856 

TCMC -0.0731 7.1043 -0.0103 

TGCI -0.0330 2.8613 -0.0115 

TPIPL -0.2253 9.3243 -0.0242 

UMI 0.0461 4.2181 0.0109 

VNG 0.1377 2.4548 0.0561 

WIIK 0.1227 4.5269 0.0271 

SET 0.0233 0.9780 0.0238 
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โดยหลกัทรัพยท่ี์มีค่าอตัราผลตอบแทนเม่ือเทียบกบั 1 หน่วยความเส่ียงรวม (Sharpe Ratio) ท่ีมีค่ามากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีจาํนวน 9 หลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย TASCO DCON 

RCI VNG SCP EPG SCC GEL WIIK 

ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Treynor Ratio) 

หลกัทรัพย ์ Ri − Rf β Treynor Ratio 

CCP 0.0716 1.7872 0.0401 

DCC 0.0046 0.3735 0.0123 

DCON 0.1637 1.0120 0.1618 

DRT -0.0449 0.6542 -0.0686 

EPG 0.0389 0.0632 0.6155 

GEL 0.1409 1.2657 0.1113 

PPP -0.0811 1.1325 -0.0716 

Q-CON -0.0677 0.7372 -0.0918 

RCI 0.2150 1.205 0.1784 

SCC 0.0601 0.9345 0.0643 

SCCC 0.0104 0.8334 0.0125 

SCP 0.1688 1.5289 0.1104 

TASCO 0.2301 1.1545 0.1993 

TCMC -0.0731 1.0168 -0.0719 

TGCI -0.0330 1.3408 -0.0246 

TPIPL -0.2253 1.3185 -0.1709 

UMI 0.0461 1.6554 0.0278 

VNG 0.1377 0.778 0.1770 

WIIK 0.1227 1.1864 0.1034 

SET 0.0233 1 0.0233 
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     โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Treynor Ratio) ท่ีมีค่ามากกวา่

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีจาํนวน 11 หลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย EPG 

TASCO RCI VNG DCON GEL SCP WIIK SCC CCP UMI 

5.  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางการคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ 

อนัดบั Mean CAPM Sharpe Treynor 

1 TASCO CCP TASCO EPG 

2 RCI UMI DCON TASCO 

3 SCP SCP RCI RCI 

 

จากการคดัเลือกหลกัทรัพยวิ์ธีท่ี1 คือ พิจารณาจากสถิติพ้ืนฐาน ซ่ึงตามแนวคิดและทฤษฎีของผลตอบแทน

นั้นเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดค้าํนึงหรือนาํความเส่ียงมาพิจารณาดว้ย เป็นการเฉล่ียผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาเท่านั้น ซ่ึงตามทฤษฎีของการจดัพอร์ตการลงทุนนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี

การพิจารณาความเส่ียงของการลงทุนนั้นดว้ย แต่ขอ้ดีสาํหรับการพิจารณาในรูปแบบน้ี คือ ง่ายต่อการคดัเลือก และ

สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย 

การคัดเลือกทรัพย์ในวิธีท่ี2 คือการพิจารณาจากแบบจาํลอง CAPM ตามแนวคิดของ Harry Markowitz 

อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับค่าเบต้า ซ่ึงเป็นมาตรวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมี

ความสาํคญัต่อการประเมินราคาหลกัทรัพยใ์นดุลยภาพ โดยสามารถประยุกตใ์ชแ้บบจาํลอง CAPM เปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการท่ีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้เพ่ือจดั

กลยทุธ์ในการลงทุนของกลุ่มหลกัทรัพยต่์อไป วิธีการพิจารณาหลกัทรัพย ์หากอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ

ตามแบบจาํลอง CAPM สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ แสดงวา่ ราคาตลาดของหุน้ในปัจจุบนัมีราคาสูงกว่าท่ี

ควรจะเป็น ผูล้งทุนจะไม่ตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น ในขณะท่ีผูท่ี้ถือหลกัทรัพยน์ั้นอยู่ก็ตอ้งการขาย กล่าวโดยสรุป

คือ อัตราผลตอบแทนท่ีเราคํานวณได้จากแบบจําลอง CAPM นั้น จะต้องนํามาพิจารณาประกอบกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นตอ้งการหรือพยากรณ์ไวด้ว้ย เพ่ือดูความเหมาะสมหรือตดัสินใจในการลงทุนต่อไป 

การคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นวิธีท่ี3 เป็นการพิจารณาตามแนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงความ

เส่ียง ซ่ึงการคาํนวณนั้นจะใช้ความเส่ียงรวม ซ่ึงวดัด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นตัวคาํนวณ โดยเป็นการ

เปรียบเทียบกนัว่าดว้ยความเส่ียงท่ีเท่ากนั หลกัทรัพยใ์ดบา้งท่ีมีผลตอบแทนมากกว่าตลาด ซ่ึงค่าท่ีไดย้ิ่งสูง ก็ยิ่ง

เหมาะแก่การลงทุน 
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การคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นวิธีท่ี4 เป็นการพิจารณาตามแนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงความ

เส่ียงเช่นเดียวกนั แต่จะพิจารณาจากความเส่ียงท่ีไม่สามารถกระจายไดข้องกลุ่มหลกัทรัพย ์ซ่ึงใชค่้าเบตา้เป็นตวัช้ีวดั 

ข้อเสนอแนะ 

ความเหมาะสมของแต่ละวิธีในการวดัผลการดาํเนินงานยอ่มแลว้แต่กรณี ดงัน้ี  

กรณีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์พิจารณาเป็นเพียงกลุ่มหลกัทรัพยเ์ดียวท่ีลงทุนความเส่ียงท่ีผูล้งทุนเผชิญ ก็คือความ

เส่ียงท่ีเกิดจากหลกัทรัพยน์ั้นทั้งหมด ในกรณีน้ี ควรใชอ้ตัราส่วนชาร์ปในการวดัผลการดาํเนินงานของหลกัทรัพย ์

เน่ืองจาก มาตรวดัน้ีใชค่้าความเส่ียงรวมหรือค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ป็น

ตวัปรับค่าอตัราผลตอบแทน กรณีหลกัทรัพยท่ี์พิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของการลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุน แมว้า่

ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะต้องเผชิญคือความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนรวมทั้ งหมด แต่ความเส่ียงส่วนหน่ึงของ

หลกัทรัพยท่ี์กาํลงัประเมินผลการดาํเนินงานอยู่สามารถขจดัไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน ความเส่ียงของกลุ่ม

หลกัทรัพยท่ี์มีนยัสําคญัต่อการลงทุนก็คือความเส่ียงส่วนท่ีขจดัไม่ไดโ้ดยการกระจายการลงทุนหรือความเส่ียงท่ี

เป็นระบบซ่ึงใชค่้าเบตา้เป็นตวัวดั ดงันั้น มาตรวดัผลการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยท่ี์พิจารณาในกรณีน้ี

คือแบบอตัราส่วนเทรเนอร์ซ่ึงใชค่้าเบตา้เป็นตวัปรับค่าอตัราผลตอบแทน 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิหนีน้อกระบบในครัวเรือนของประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน            

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

Factors of household’s informal debt in town municipality of Pak Poon, Mueang  

Nakorn Si Thammarat district in Nakorn Si Thammarat  province. 

ชฎาภรณ์ ณ นคร  

บทคดัย่อ 

                    การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีนอกระบบในครัวเรือนของประชากร 

โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการกูย้ืมเงินนอกระบบ ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางสังคม ท่ีมีผลต่อรูปแบบการกูย้ืม

เงินนอกระบบของประชาชน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปาก

พูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน100คน โดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลกัในการกูเ้งินนอกระบบ คือ ความสะดวก และรวดเร็ว 

เน่ืองจากการกูย้ืมเงินนอกระบบไม่จาํเป็นตอ้งมีหลกัทรัพยใ์นการคํ้าประกนัเงินกู ้โดยแหล่งเงินกูท่ี้กลุ่มตวัอย่างใช้

บริการในการกูเ้งินนอกระบบ คือ นายทุน อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบอยูท่ี่ระดบัเฉล่ีย ร้อยละ 20 ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบ พบว่ารายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ แรงจูงใจและส่ิงกระตุน้  

คาํสาํคัญ: หนีน้อกระบบ 

Abstract 

 The purpose of this research is to study factors affected to household’s informal debt. These factors consist 

of behavioral, economical and social factors affecting types of non-formal loans. The samples used in this study 

were 100 people in Pak Poon, Mueang Nakhon Si Thammarat district in Nakhon Si Thammarat province. The 

questionnaire and in-dept. interview are used as main tools in this research. The results show that the main factors 

attracting people to the non-formal loans are were convenience and readiness since non-formal loans do not require 

collateral for secured loans. The main source of non-formal loan is loan shark with average interest rate 20 percent. 

The main factors driving people into the informal debt are income, expenses, incentive, and stimulant.                                                                                                                                             

 Keyword:  informal debt 
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บทนํา 

         ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่หน้ีครัวเรือนพุ่งสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหน้ีในทางระบบเศรษฐกิจนั้นโดยทัว่ไปมีสอง

ประเภทคือ   หน้ีในระบบ (Formal Debt) กบัหน้ีนอกระบบ (Informal Debt) หน้ีในระบบท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรม

ทางการเงินกับสถาบันการเงินและธนาคาร เป็นหน้ีท่ีมีกฎหมายรับรอง โดยมีกฎหมายควบคุมทุกขั้นตอน 

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ2554)  

        หน้ีนอกระบบ หมายถึง การยืมเงินท่ีไม่อยู่ในระบบสถาบนัการเงินท่ีมีการคิดดอกเบ้ียเกินกว่าท่ีกฎหมาย

กาํหนด (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ2554) หรือบางคร้ังกมี็การขีดลบ ขีดฆ่า ( สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ,2551 )ก่อ

ใหปั้ญหาคือลูกหน้ีอยู่ในฐานะท่ีตกเป็นเบ้ียล่าง ตอ้งยอมเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงมาก ปัญหาหน้ีนอกระบบถือเป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่คนในระดบัรากหญา้ของสังคมไทย และเป็นปัญหาท่ีตน้สายกบัปลายเหตุเวียน

วนจนแยกไม่ออกและเป็นวงจรของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสงัคมนิยม  

             การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงกลุ่มรากหญา้ โดยจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีนอกระบบในครัวเรือน

ของประชากร โดยจะศึกษาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงเทศบาลเมืองปากพูน 

ปัจจุบนัมีประชากร 32,398 คน มีจาํนวนครัวเรือน 11,202 คน ประกอบไปดว้ย 12 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพ คา้ขาย เกษตรกร รับจา้งทัว่ไป ก่อสร้าง การประมง ทาํนา ทาํสวน และทัว่ไป เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี

ตาํบลปากพูนท่ีมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร จาํนวนเพียง 1,519ครัวเรือน  ซ่ึงประชากรเทศบาลเมืองปากพูนจะมี

รายไดจ้ากการเกษตรเป็นหลกั ซ่ึงปัญหาราคาการเกษตรท่ีตกตํ่า ทาํใหปั้ญหาหน้ีครัวเรือนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัของ

ประชากรเทศบาลเมืองปากพูนนั้น การสาํรวจประชากรเบ้ืองตน้พบวา่ ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการเงินกูน้อกระบบ เป็น

จาํนวนมาก กว่าผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการเงินกูน้อกระบบ ซ่ึงผูท่ี้เคยใชบ้ริการเงินกูน้อกระบบ จะประกอบอาชีพ คา้ขาย 

เกษตรกรรับจา้งทัว่ไปโดยประชากรท่ีกูเ้งินส่วนใหญ่จะใชทุ้นหมุนเวียน และเพ่ือการบริโภค ใชจ่้ายประจาํวนั จาก

ประโยชนก์ารเงินกูน้อกระบบ  

       ดงันั้นจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัก่อใหเ้กิดหน้ีนอกระบบเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา

ถึงสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงและปัจจยัท่ีมีผลในการเกิดหน้ีนอกระบบของครัวเรือนวา่มีปัจจยัใดบา้งในการเกิดหน้ีนอก

ระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานไดดี้ข้ึน เขา้ใจปัญหาไดดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาระยะยาว โดยหน่วยงานภาครัฐหรือธนาคาร ใหบ้รรลุแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเกิดหน้ีนอกระบบ 

เพราะ คุณภาพชีวิตท่ีดีของครอบครัว จะส่งผลต่อบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะทาํใหป้ระเทศมีการ

พฒันา                                                                                                                          

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา                                                                                                            

1.เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการกูย้ืมเงินนอกระบบของครัวเรือนของประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช  

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบของครัวเรือน ของประชากรในเขต

เทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
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3. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อรูปแบบการกูย้ืมเงินนอกระบบของ

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎตีลาดสินเช่ือ                                                                                  

        ตลาดสินเช่ือ ประกอบดว้ยผูกู้ ้และผูใ้หกู้ ้ซ่ึงผูใ้หกู้แ้บ่งออกเป็นผูกู้ใ้นระบบและผูกู้น้อกระบบ ดงันั้นตลาด

สินเช่ือจึงมีทั้งตลาดในระบบและตลาดนอกระบบ ซ่ึงทั้งสองตลาดจะมีความเก่ียวขอ้งกนันอกจากน้ีในการกูเ้งิน

จะตอ้งรับภาระดอกเบ้ีย โดยอตัราดอกเบ้ียในตลาดในระบบ กาํหนดโดยนโยบายของรัฐบาล ส่วนอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาดนอกระบบ กาํหนดโดยอุปสงคแ์ละ อุปทานของตลาดสินเช่ือ (ประยงค ์เนตยารักษ,์ 2550: 88)                                                                                                     

กลไกลราคาในตลาดสินเช่ือทาํงานต่างจากกลไกลราคาทัว่ๆไป ดุลยภาพตลาดสินเช่ือปรากฏวา่มีความตอ้งการ

สินเช่ือมากกวา่ความตอ้งการปล่อยสินเช่ือตามระดบัอตัราดอกเบ้ียในสภาวะตลาดเงิน นัน่คือจะไม่มีผลทาํใหร้าคา

ของสินเช่ือ(ดอกเบ้ีย)สูงข้ึน เน่ืองจากมีการเสนอจ่ายดอกเบ้ียสูง ไม่ไดเ้ป็นส่ิงจูงใจใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือยินดีใหสิ้นเช่ือใน

ปริมาณท่ีสูงข้ึน ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มผูใ้หกู้ก้ลบัมองวา่ผูกู้ท่ี้เสนอใหผ้ลตอบแทนสูงเท่านั้น คงจะนาํเงินกูไ้ปทาํ

กิจการท่ีคาดวา่จะไดผ้ลตอบแทนสูงและมีความเส่ียงสูง ทาํใหผู้กู้บ้างรายไม่อาจชาํระหน้ีคืนไดเ้น่ืองจากการลงทุน

ลน้เหลวก็จะสูงตามไปดว้ย ผูกู้บ้างรายจาํเป็นตอ้งหลบหลีกการชาํระหน้ี โดยไม่ไดเ้จตนาคดโกง หรือผูกู้บ้างรายท่ี

ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราสูงจะมีแรงจูงใจใหเ้จตนาท่ีจะหลบหนีการชาํระหน้ี ถา้หากผลประโยชนจ์ากการหลบ

หลีกมีค่อนขา้งสูงกวา่ตน้ทุนของการหลบหลีก(อมัมาร สยามวาลา: 153-156)                                                                     

การทบทวนวรรณกรรม                                                                                                                               

           ยรรยง ไทยเจริญ และคณะ  (2549 ) ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะหน้ีครัวเรือนไทย : ความเส่ียงและนยัเชิงนโยบายนคร

เชียงใหม่ ซ่ึงการศึกษาใชข้อ้มูลจากโครงการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือนโดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

การสาํรวจของธนาคารแห่งประเทศไทย และฐานขอ้มูลจากธนาคารพาณิชยต่์างๆ โดยทีทฤษฎีอา้งอิงคือ ทฤษฎีวฎั

จกัรชีวิต รายไดถ้าวร โดยใชวิ้ธีศึกษาแบบOLS ศึกษาปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆของครัวเรือน และLogit Model ใน

การศึกษาความตอ้งการกูย้ืม  จากผลการศึกษา พบวา่ปัจจุบนัยงัไม่มีสัญญาณท่ีบ่งช้ีวา่ภาคครัวเรือนไทยมีหน้ีสูง

เกินไป หรือ วา่คุณภาพของสินเช่ือของภาคครัวเรือนมีแนวโนม้ท่ีลดลง สดัส่วนหน้ีเสียของสินเช่ือส่วนบุคคลจะ ยงั

อยูใ่นระดบัสูง เป็นผลพวงจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และสดัส่วนดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลง นอกจากน้ี การเป็นหน้ี

ของภาคครัวเรือนยงัแสดงนยัต่อเศรษฐกิจมหภาคจากความอ่อนไหวในการบริโภคภาคเอกชนและการลดลงของ

การออมภาคครัวเรือน                                                                                   

           วารุณี ศรีชยั  (2555)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินเกษตรกร ตาํบลนํ้าดิบ อาํเภอป่าซางจงัหวดัลาํพูน การ

กาํหนดตวัอยา่งของประชากรไดใ้ชสู้ตร Taro Yamane ทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
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ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรส่วนใหญ่ท่ีเป็นหน้ีพบเพศชาย มีสถานภาพสมรส ระดบัประถมศึกษา  รายไดต่้อเดือนอยู่

ท่ี 5,001 – 10,000 บาท สมาชิกในครอบครัวมีจาํนวน 5 คนข้ึนไป ดา้นพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเป็นหน้ีพบว่าส่วน

ใหญ่ นิยมกูเ้งินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อการก่อก่อหน้ีสินของ

เกษตรกร คือ ปัจจยัทางดา้นรายไดจ้ากการทาํการเกษตร ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย  สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลปานกลาง คือ 

ปัจจยัการใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ปัจจยัดา้นการใชจ่้ายเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลนอ้ยต่อ

การก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือ ใชจ่้ายเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในครอบครัว  

            อิสยาห์พร อินทุวนั  (2555)   ได้ศึกษาเร่ืองปัญหาหน้ีสินเกษตรกรในจังหวดัลาํพูน  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัทางสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ   ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 7,962 บาท และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 

8,761 บาท จะเห็นไดว้่าเกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 1) เกษตรกรไดรั้บ

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ ทาํให้ท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินทาํกินไดรั้บความเสียหาย จึงตอ้งมีการฟ้ืนฟูท่ีดินทาํกิน 2) 

รายไดจ้ากการทาํการเกษตรไม่เพียงพอ เน่ืองจากราคาผลผลิตไม่แน่นอนและตกตํ่า 3) ค่าใชจ่้ายในการอุปโภค

บริโภคในครัวเรือน  

            สุชาญ ก่อตาวงษ ์(2553)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินของผูค้า้ขายในตลาด เขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา รูปแบบตารางแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ และแบบจาํลองโลจิก วิเคราะห์

การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด และวิเคราะห์ marginal effects  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืม

เงินของผูค้า้ขายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือ ดว้ยความเช่ือมัน่ 99 % ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการไม่ตอ้งมี

หลกัทรัพยค์ ํ้า ประกนัในการกูเ้งินนอกระบบ ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการมีวงเงินอนุมติัใหสู้งในการกูย้ืมเงินนอกระบบ ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือ 

ดว้ยความเช่ือมัน่ 90% ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการมีเอกสารไม่ยุง่ยากในการกูย้ืมเงินนอกระบบ                                                                                                                                                

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

               จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัดา้นประชากร คือ เพศ,อาย,ุการศึกษา สถาน

ภาพ,จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน   ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม คือ อาชีพ,รายไดใ้นครัวเรือน ปัจจยัดา้นรายได ้คือ 

มีรายไดน้อ้ยเกินไป, มีรายไดไ้ม่เพียงพอ  ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย คือ ค่าใชจ่้ายในการบริโภคประจาํวนั, อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูน้อกระบบ, ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว , ค่าใชจ่้ายในการลงทุน  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจและ

ส่ิงกระตุน้ คือไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั , มีระยะเวลาผอ่นชาํระนานยืดหยุน่ได ้ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีถือเป็นตวัแปร

อิสระ ท่ีมีผลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการกูย้ืมเงินนอกระบบ ซ่ึงถือเป็นตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความถ่ีในการกูย้ืมเงินนอก

ระบบ,จาํนวนปริมาณการกูย้ืมเงินนอกระบบต่อคร้ัง,  ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ีนอกระบบนานเท่าใดต่อคร้ัง 
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วธีิการศึกษา 

         การศึกษาในท่ีน่ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี (ค่าร้อยละ) และ 

การวิเคราะห์ตารางไขว(้Crosstabs) เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีนอกระบบของประชากร ในเขตเทศบาลเมือง

ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

        โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)    เป็นเคร่ืองมือในการสํารวจขอ้มูลจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 100 ชุด กลุ่ม

ตัวอย่าง (Sample) คือ กลุ่มประชากรท่ีมีการกู้ยืมเงินนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองปากพูน   อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีทั้ งหมด 12 หมู่บ้าน จาํนวนประชากร ทั้ งหมด 32,398 คน มีจาํนวนครัวเรือน 11,202 

ครัวเรือน กลุ่มตวัอย่างของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างประชากร การกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งประชากร ใชสู้ตร Taro Yamane  

       ระดบัความเช่ือมัน่90% สัดส่วนความคลาด  เคล่ือนเท่ากบั 0.10   เท่ากบั 100   คน โดยเนน้เฉพาะคนท่ีเป็นหน้ี

นอกระบบ ซ่ึงเป็นวิธีการสาํรวจแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีดีข้ึน                                

 

ผลการศึกษา 

         ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีนอกระบบของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช มากท่ีสุด มีอยู ่3ปัจจยั คือ 1. ปัจจยัทางดา้นรายไดท่ี้มีจาํนวนรายไดน้อ้ยเกินไป,รายไดท่ี้ไม่

ตวัแปรอสิระ                                                                

ปัจจยัดา้นประชากร  ไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุระดบัการศึกษา,

สถานภาพ,จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน                                                       

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ไดแ้ก่ อาชีพ,อาชีพเสริม ,

รายไดร้วมในครัวเรือน                                                    

ปัจจยัดา้นรายได ้ ไดแ้ก่ มีรายไดน้อ้ยเกินไป, มีรายไดไ้ม่

เพียงพอ                                                                          

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการบริโภค

ประจาํวนั, อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ, ค่าใชจ่้ายดา้น

การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว ,ค่าใชจ่้ายดา้น

รักษาพยาบาล, ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก, ค่าใชจ่้ายใน

การลงทุน                                                                      

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจและส่ิงกระตุน้ไดแ้ก่ ไม่มีหลกัทรพัย์

คํ้าประกนั , มรีะยะเวลาผ่อนชาํระนานยดืหยุ่นได ้ 

 

ตวัแปรตาม                                 

พฤตกิรรมการกูย้มืเงนินอก

ระบบ                                              

-ความถีใ่นการกูย้มืเงนินอก

ระบบ                                                 

-จาํนวนปรมิาณการกูย้มืเงนิ

นอกระบบต่อครัง้                                                         

-ระยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ี

นอกระบบนานเท่าใดต่อครัง้ 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2645 
 

 

แน่นอน  2.ปัจจยัค่าใชจ่้าย ค่าบริโภคและใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ปัจจยัแรงจูงใจและส่ิงกระตุน้ ไม่ตอ้งใช้

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั(กรณีท่ีกูจ้าํนวนไม่เกิน30,000บาท) จึงทาํใหเ้ป็นแรงจูงใจในการกูย้ืมหน้ีนอกระบบมากท่ีสุด 

 

ตารางที1่  แสดงการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบ 

ปัจจยั คํา่เฉลีย่ S.D. แปลผล 

ปัจจยัด้านรายได้ 

มีจาํวนรายไดท่ี้นอ้ยเกินไป 4.22 .629 มากท่ีสุด 

มีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน 4.22 .860 มากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย 

ค่าบริโภคและใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั 4.53 .559 มากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจและส่ิงกระตุ้น 

ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 4.41 .842 มากท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดยใช้ Crosstabs นําข้อมูลทีไ่ด้มาจากการสํารวจ  

      ของกลุ่มตวัอย่าง 100 คนมาทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ ของ 2 ตวัแปร หาค่า Chi-square ทั้ง 2 ตวัแปรท่ี

ระดับความเช่ือมั่น 90% (α = 0.10), 95% (α = 0.05) และ 99% (α = 0.01) แล้วนํามาวิเคราะห์ ถ้าค่า Sig > α 

ยอมรับสมมติฐานH0 หรือ ค่าSig < α ปฏิเสธสมมติฐานH0 กพ็บวา่ 

 

ตารางที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบ กู้ยืมเงินนอกระบบบ่อยแค่ไหน(ความถี่) 

ตวัแปร Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-sided) ทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับH0 ปฏิเสธสมมติฐานH0 

เพศ 12.564** .028   

อาย ุ 16.818 .665 X  

สถานภาพสมรส 9.577 .845 X  

การศึกษา 7.628 .938 X  

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 17.514 .289 X  

อาชีพหลกั 23.328 .558 X  

อาชีพเสริม 6.474 .263 X  

รายไดร้วมในครัวเรือน 30.303 .213 X  

ค่าใชจ่้ายการบริโภค 9.479 .487 X  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ 13.631* .084   

ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสมาชิก 27.859 .113 X  

ค่ารักษาพยาบาล 18.762 .537 X  
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ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก 16.058 .713 X  

นาํไปลงทุน 16.034 .714 X  

มีระยะเวลาผอ่นชาํระนาน ยดืยุน่ได ้ 10.175 .809 X  

ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 23.343 .272 X  

ท่ีมา : จากการสาํรวจขอ้มูลในแบบสอบถามปี 2558  

หมายเหตุ : * ระดบันยัสาํคญั 90% , ** ระดบันยัสาํคญั 95% , *** ระดบันยัสาํคญั 99%  

      

ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบ กูย้ืมเงินนอกระบบบ่อยแค่ไหน(ความถ่ี)ไดแ้ก่ เพศ , 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ ส่วน อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลกั อาชีพ

เสริม รายไดร้วมในครัวเรือน (ต่อเดือน) ค่าใชจ่้ายในการบริโภค ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

ค่ารักษาพยาบาล ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก นาํไปลงทุน มีการผ่อนชาํระนาน ยืดหยุ่นได ้ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้า

ประกนั ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ตารางที ่4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อเกิดหนีน้อกระบบในครัวเรือน ปริมาณเงินกู้ยืมนอกระบบ                                      

ตวัแปร Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-

sided) 

ทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับH0 ปฏิเสธสมมติฐานH0 

เพศ 7.780* .100   

อาย ุ 18.560 .292 X  

สถานภาพสมรส 10.956 .533 X  

การศึกษา 11.128 .518 X  

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 26.342 .155 X  

อาชีพหลกั 11.458 .490 X  

อาชีพเสริม 8.196* .085   

รายไดร้วมในครัวเรือน 18.901 .528 X  

ค่าใชจ่้ายการบริโภค 37.018*** .001   

อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ 21.833 .149 X  

ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสมาชิก 29.214** .023   

ค่ารักษาพยาบาล 8.203 .943 X  

ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก 15.966 .455 X  

นาํไปลงทุน 24.069* .088   

มีระยะเวลาผอ่นชาํระนาน ยดืยุน่ได ้ 10.160 .602 X  

ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 12.608 .701 X  
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ท่ีมา : จากการสาํรวจขอ้มูลในแบบสอบถามปี 2558                                                                                               

หมายเหต ุ: * ระดบันยัสาํคญั 90% , ** ระดบันยัสาํคญั 95% , *** ระดบันยัสาํคญั 99%                                            

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อเกิดหน้ีนอกระบบในครัวเรือน ปริมาณเงินกูย้ืมนอกระบบ ไดแ้ก่ เพศ  อาชีพ

เสริม ค่าใชจ่้ายในการบริโภค ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว นาํไปลงทุน  ส่วน อาย ุสถานภาพ

สมรส การศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลกั รายไดร้วมในครัวเรือน(ต่อเดือน)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อก

ระบบ ค่ารักษาพยาบาล ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก มีการผอ่นชาํระนาน ยืดหยุน่ได ้ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ตวัแปร Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2-

sided) 

ทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับH0 ปฏิเสธสมมติฐานH0 

เพศ 8.392* .078   

อาย ุ 19.644 .237 X  

สถานภาพสมรส 11.855 .457 X  

การศึกษา 6.812 .870 X  

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 14.034 .299 X  

อาชีพหลกั 17.051 .650 X  

อาชีพเสริม 4.878 .300 X  

รายไดร้วมในครัวเรือน 11.701 .926 X  

ค่าใชจ่้ายการบริโภค 5.458 .708 X  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ 13.478 .638 X  

ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสมาชิก 11.751 .761 X  

ค่ารักษาพยาบาล 11.125 .802 X  

ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก 19.415 .248 X  

นาํไปลงทุน 11.845 .755 X  

มีระยะเวลาผ่อนชาํระนาน ยืดหยุ่น

ได ้
12.332 .419 X 

 

ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 16.806 .398 X  

ท่ีมา : จากการสาํรวจขอ้มูลในแบบสอบถามปี 2558  

หมายเหตุ : * ระดบันยัสาํคญั 90% , ** ระดบันยัสาํคญั 95% , *** ระดบันยัสาํคญั 99%  

         ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อเกิดหน้ีนอกระบบในครัวเรือน ระยะเวลาการผ่อนชาํระหน้ีนอกระบบ 

ไดแ้ก่ เพศ ส่วน อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลกั อาชีพเสริม รายไดร้วมใน

ครัวเรือน(ต่อเดือน) ค่าใชจ่้ายในการบริโภค  อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสมาชิกใน



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2648 
 

 

ครอบครัว ค่ารักษาพยาบาล ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก นาํไปลงทุน มีการผ่อนชาํระนาน ยืดหยุ่นได ้ไม่ตอ้งมี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

      จากกการสัมภาษณ์ผูใ้หญ่บา้นหมู่7  นายสุธรรม นิลมาศ ซ่ึงไดถ้ามถึงการกูย้ืมเงินนอกระบบในพ้ืนท่ีน้ี 

โดยไดบ้อกวา่จาํนวนคนกูย้ืมนอกระบบในปัจจุบนัเพ่ิมมากข้ึน โดยคนส่วนใหญ่ท่ีกูเ้งินนอกระบบจะเป็นเกษตรกร 

และ คา้ขาย สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการท่ีกูเ้งินนอกระบบสาเหตุกเ็พราะวา่ บางคนไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนก็ไม่มี

สิทธ์ิกูเ้งิน หรือ ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และไม่มีคนคํ้าประกนัในการกูย้ืมในระบบ ซ่ึงการกูเ้งินนอกระบบนั้นจะ

ปล่อยกนัไม่เกิน30,000บาทเพราะไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัอตัราดอกเบ้ียจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ10 โดยปัจจยัส่วน

ใหญ่ท่ีทาํการกูย้ืมนอกระบบกคื็อ ค่าใชจ่้ายในการบริโภค ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา นาํไปลงทุน  

ข้อเสนอแนะเชิงลกึจากกลุ่มตัวอย่าง100คนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมืองปากพูน 

-อยากใหภ้าครัฐเขา้มาดูแลดา้นราคาสินคา้ทางการเกษตรใหร้าคาสูงข้ึน และเขา้มาควบคุมดา้นราคาปุ๋ย

ท่ีมีราคาสูงข้ึนอยา่งมาก 

-อยากให้ภาครัฐเขา้มาดูแลดา้นกองทุนหมู่บา้น(กองทุนเงินลา้น)มีการจดัการท่ีไม่ดีทาํให้มีหน้ีเสีย

เกิดข้ึนมาก และอยากใหล้ดขั้นตอนการกูย้ืมหน้ีในระบบ ไม่วา่จะเป็นกองทุน หรือธนาคาร และเพ่ิมจาํนวนเงินกูใ้น

แต่ละคร้ัง เพราะจาํนวนท่ีปล่อยกูอ้ยา่งกองทุนหมู่บา้นปล่อยกูไ้ดจ้าํนวนท่ีนอ้ยเกินไปไม่เพียงพอต่อการลงทุน 

                     -อยากให้ภาครัฐ หรือ สถาบนัเขา้มาช่วยเหลือดา้นการปล่อยสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียตํ่า และช่วงท่ี

เศรษฐกิจตกตํ่า อยากใหล้ดอตัราดอกเบ้ีย หรือยืดหยุน่การผอ่นชาํระได ้

-อยากใหภ้าครัฐ สนบัสนุนภาคเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมใหก้ระจาย ทัว่ภูมิภาค เพ่ือใหมี้การจา้งงาน

มากข้ึนในแต่ละภาค แรงงานไดไ้ม่ตอ้งยา้ยไปกระจุกตวัภาคใดภาคหน่ึง รายไดไ้ดก้ระจายทัว่ทั้งประเทศ  หรือ

จดัสรรท่ีดินเปล่า ใหก้บัประชาชนท่ีไม่มีท่ีดิน อยากจะประกอบอาชีพ การเล้ียงสัตว ์ปลูกขา้ว สวนยางพารา ไดมี้

พ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพ 

-อยากให้หน่วยงานภาครัฐเขา้มาส่งเสริมอาชีพ ดา้นการเล้ียงสัตวใ์ห้ถูกวิธี การปลูกพืชให้ถูกตาม

ลกัษณะพ้ืนที เพราะประชากรส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เชิงลึกในการประกอบอาชีพ ทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดก้ลบัไม่เป็น

อยา่งท่ีคิด อยา่งใหห้น่วยงานภาครัฐเขา้มาดูแลอยากถูกวิธีการ 

สรุปผลการศึกษา                                                                                                                                          

-ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 100 

คน ซ่ึงส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ดา้น

การศึกษาจะอยูใ่นระดบัประถมศึกษาส่วนใหญ่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจาํนวน 5คนข้ึนไป ดา้น

อาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  อาชีพเสริมส่วนใหญ่จะเล้ียงสตัว ์และรายไดร้วมใน

ครัวเรือนต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 15,001 - 20,000 บาท                            
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-ผลการศึกษาพฤติกรรมการกูย้ืมเงินนอกระบบ  จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการกูเ้งินยืมนอกระบบของกลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 100 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ จะกูย้ืมนอกระบบ

โดยส่วนใหญ่ สาเหตุเพราะ ไม่ยุง่ยาก สะดวก รวดเร็ว ความถ่ีในการกูย้ืมเงินนอกระบบ ส่วนใหญ่ 2 เดือนต่อคร้ัง 

โดยปริมาณเงินท่ีกูย้ืมนอกระบบต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ 5,001 - 10,000 บาท ระยะเวลาการผอ่นชาํระหน้ี ส่วนใหญ่ 2

เดือนต่อคร้ัง แหล่งเงินกูท่ี้ใชบ้ริการในการกูเ้งินนอกระบบ ส่วนใหญ่ นายทุน อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบ ส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 20  

- ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบ ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบของ

กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 100 คนพบว่าปัจจยัดา้นรายไดแ้ละ

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินนอกระบบและปัจจยัดา้นแรงจูงใจและส่ิงกระตุน้ มากท่ีสุด  

                                                                                                                                             

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

          1.  การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเพียงกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

เท่านั้น ดงันั้น เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีนอกระบบในครัวเรือนอย่างชดัเจน ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีขนาดใหญ่ข้ึนในการสาํรวจ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

2. โดยระยะเวลาท่ีจาํกดั เพียง1เดือน ในการลงพ้ืนการศึกษากลุ่มประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน อ.

เมือง จ.นครศรีธรรมราช ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบในครัวเรือน เป็นไปอย่างจาํกัด อาจจะมี

ประชากรท่ีกู้ยืมหน้ีนอกระบบมากกว่าน้ี ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงอยากให้ ศึกษาด้วยระยะเวลาท่ีมากข้ึน 

เพ่ือท่ีจะใหก้ารศึกษาออกมาดีกวา่เดิม 
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การวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอตุสาหกรรม

เทคโนโลยโีดยใช้ทฤษฎ ีCAPM 

Risk Analysis and Rates of Return of Stocks in Technology Industry Group Based 

on CAPM Theory 

ทรรศชล  ธรรมโชติ1  

Thassachon Thammachot. 

บทคดัย่อ 

     งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนโดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM) โดยศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

จํานวน 10 หลักทรัพย์ ได้แก่  ADVANC, INTUCH, TRUE, DTAC, DELTA, DIF, JAS, THCOM, KEC และ 

HANA ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2557 

ถึงวนัท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2558 จํานวน 244 วนั ผลการศึกษาพบว่า มีหลักทรัพย์จํานวน 8 หลักทรัพย์ ได้แก่ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, DELTA, DIF, THCOM, KEC และ HANA  เป็นหลกัทรัพย์แบบ Defensive Stock 

เหมาะท่ีจะลงทุนในช่วงตลาดขาลง (Bear  Market)  และมีหลกัทรัพยจ์าํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE และ JAS 

เป็นหลกัทรัพยแ์บบ Aggressive Stock เหมาะท่ีจะลงทุนในช่วงตลาดขาข้ึน (Bull Market) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดว่าจะไดรั้บสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด (อยู่เหนือเส้น SML) ไดแ้ก่ ADVANC, 

INTUCH, DELTA, DIF และ KEC โดยหลักทรัพย์ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มท่ีราคาหลักทรัพย์ตํ่ ากว่าราคาท่ีเหมาะสม 

(Undervalued) ผูล้งทุนควรตดัสินใจลงทุนโดยการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น และหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน

คาดว่าจะไดรั้บตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด  (อยู่ใตเ้ส้น SML) ไดแ้ก่ TRUE, DTAC, JAS, THCOM และ 

HANA จดัอยู่ในกลุ่มท่ีราคาหลกัทรัพยสู์งกว่าราคาท่ีเหมาะสม (Overvalued)  ผูล้งทุนควรตดัสินใจลงทุนโดยการ

ขายหลกัทรัพยน์ั้น 

คาํสําคัญ: หลักทรัพย์, อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า, ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย   

Abstract 

     This research was to analyze risks as well as rates of return based on CAPM model. 10 stocks of technology 

industry group in SET (The Stock Exchange of Thailand) were explored, i.e., ADVANC, INTUCH, TRUE, DTAC, 

DELTA, DIF, JAS, THCOM, KEC, and HANA. The secondary data was analyzed in the research, which was 

conducted from 4 September B.E. 2557 to 4 September B.E. 2558 (total 244 days). The results indicated that there 

were 8 stocks which were defensive stocks and suitable to be invested in bear markets. Those stocks included 

ADVANC, INTUCH, DTAC, DELTA, DIF, THCOM, KEC, and HANA. The other 2 stocks, TRUE and JAS, 

were aggressive stocks and should be invested in bull markets. The stocks which tended to produce higher rates of 

return than those of the markets (above SML) as per the expectation of investors consisted of ADVANC, INTUCH, 
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DELTA, DIF, and KEC. For the undervalued stocks, investors should decide to invest by buying those stocks. On 

the contrary, for the stocks with lower rates of return than those of the markets (below SML), namely, TRUE, 

DTAC, JAS, THCOM, and HANA, they were regarded as overvalued. Investor should decide to invest by selling 

the stocks of this group.  

Keywords: Securities, Rate of return, Risk, Beta, Set index  
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บทนํา 

     ปัจจุบนัโลกของเทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร เขา้มามีบทบาทและมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของคนไม่

นอ้ยไปกว่าปัจจยั 4 จนอาจกล่าวไดว้่าเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัไปแลว้ ไม่ว่าจะ

เป็น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ ระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่ทุกสารทิศ มีการพฒันาเครือข่ายโทรศพัท์

ตั้งแต่ยคุ 1G ( 1st Generation) ท่ีโทรศพัทส์ามารถโทรเขา้และรับสายไดเ้พียงอยา่งเดียว จนกระทัง่ในปัจจุบนักา้วเขา้

สู่ยุค 4G (4th generation) ท่ีสามารถส่งถ่ายขอ้มูลในรูปของภาพและเสียงไดอ้ย่างรวดเร็วแมอ้ยู่คนละซีกโลกกนั ใน

เร่ืองของการวางเครือข่ายโทรคมนาคม ประเทศไทยส่งเสริมการลงทุนโดยใหเ้อกชนเขา้มาเป็นผูล้งทุนในเครือข่าย

โทรคมนาคมและอุปกรณ์การใช้งาน รัฐเป็นเพียงผูใ้ห้สัมปทานเท่านั้น และเอกชนแต่ละรายท่ีดาํเนินธุรกิจก็

สามารถบริหารจดัการกิจการใหมี้ผลประกอบการท่ีดี จนไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงวดัจาก

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market capitalization) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีมีมูลค่าอยู่เหนือหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 4 

กนัยายน 2558) อีกทั้งสินคา้และบริการสอดรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทัว่ประเทศ จึงจดัเป็นอีกกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนไดเ้ป็นอย่างดี โดยประเทศไทยมีตลาดท่ีรองรับ

การลงทุน คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และช่วยสนบัสนุนการระดมเงินทุนระยะยาวจากนกัลงทุนให้แก่

บริษทัท่ีจดทะเบียน เพ่ือนาํเงินทุนดงักล่าวไปก่อใหเ้กิดรายไดก้บักิจการ และจ่ายผลตอบแทนกลบัมาใหน้กัลงทุน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินปันผล แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนใช่ว่าจะมีแต่ผลตอบแทนในทางบวกเท่านั้น หากแต่การ

ลงทุนแต่ละคร้ังย่อมมีความเส่ียงเกิดข้ึนเป็นเงาตามตวั การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนสูง ความเส่ียงก็ย่อม

สูงตามไปดว้ย ตามทฤษฎีท่ีว่า “high risk high return” ความเส่ียงจึงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนทุกคนควรตระหนกัอยู่เสมอ

ว่ามีความสําคญัต่อการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นๆ การคาดการณ์หรือประเมินความเส่ียงผิดพลาด จะ

ส่งผลโดยตรงต่อเงินทุน หลกัการลงทุนเม่ือลงทุนใดกต็าม ส่ิงท่ีนกัลงทุนคาดหวงั คือการไดรั้บผลตอบแทนกลบัมา

ใหม้ากท่ีสุด บนความเส่ียงท่ีตนเองสามารถรับได ้ดงันั้นนกัลงทุนท่ีชาญฉลาดจึงจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการวดั 

“ความเส่ียง”และ “อตัราผลตอบแทน” ในการลงทุน เพ่ือท่ีจะไดว้างแผนการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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     การลงทุนในหุน้หรือตราสารทุน นอกเหนือจากการใหป้ระโยชนก์บัตวัเองในดา้นการไดรั้บผลตอบแทนแลว้ ยงั

มีบทบาทในการช่วยสนบัสนุนและพฒันาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย แต่การลงทุน

ยอ่มมีความเส่ียงตามมาดว้ยเสมอ และในปัจจุบนัเป็นยคุแห่งเทคโนโลยีและการส่ือสาร บริษทัท่ีทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเทคโนโลยีและการส่ือสาร มีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี จึงเป็นโอกาสท่ีนกัลงทุนเลง็เห็นช่องทางการเกิดกาํไร และ

สนใจเขา้มาลงในหลกัทรัพยก์ลุ่มดงักล่าวมากข้ึน คร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงมุ่งศึกษาในเร่ืองความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กรณีศึกษา 10 หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) มากท่ีสุดในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แก่ ADVANC, INTUCH, TRUE, DTAC, DELTA, DIF, JAS, THCOM, KEC และ 

HANA (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2558) โดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

               ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม          การเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

     (จนัทิมา เหล่าคะเน, 2555) ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรมเทคโนโลย ี 

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM กรณีศึกษาหลกัทรัพย ์TRUE,TWZ, 

ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM  ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี 4 หลักทรัพย์ คือ ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร มี 2 หลกัทรัพย ์คือ TRUE และ TWZ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น(Overvalued) 

     (ลักษมา    วงศ์ภักดี, 2556) การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มส่ือสารโดยวิธี CAPM 

กรณีศึกษา ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, THCOM, SIM, SAMTEL และ CSL ผลการศึกษาพบว่า

หลักทรัพย์ THCOM  เป็นหลักทรัพย์แบบ Aggressive Stock ส่วนหลักทรัพย์ ADVANC, DTAC, INTUCH, 

SAMART, SIM, SAMTEL และ CSL เป็นหลกัทรัพยแ์บบ Defensive Stock อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์น
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ผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพย์กลุม่

อตุสาหกรรมเทคโนโลย ี

2. คา่สมัประสทิธ์ิเบต้า 

(β) ของหลกัทรัพย์ในกลุม่

อตุสาหกรรมเทคโนโลย ี
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เสน้ SML (Security Market Line) เม่ือลงทุนเป็นระยะเวลา 1-5 ปี ไดรั้บผลตอบแทนในช่วงร้อยละ 0.03 ถึง 0.11 ต่อ

วนั ซ่ึงสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (Risk free Rate) โดยเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML : Security Market Line จะ

พบวา่หลกัทรัพยทุ์กตวั อยูเ่หนือข้ึนไปจากเสน้ตลาดหลกัทรัพย ์ 

     (เบญจภรณ์ แสงประสาทผล, 2556) ศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM กรณีศึกษาหลกัทรัพย ์SSF, TWFP, CPF, SNP, TC และ F&D 

ผลการศึกษาพบวา่ จากการเปรียบเทียบหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกบัตลาด ดา้นอตัราผลตอบแทน

พบว่า มี 4 หลกัทรัพยคื์อ SSF, CPF, TC และ F&D มีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด ในขณะท่ีมี 2 หลกัทรัพยคื์อ 

TWFP และ SNP มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด ดา้นความเส่ียงพบวา่ ทั้ง 6 หลกัทรัพยมี์ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ นอ้ย

กวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) และเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง  CAPM พบว่ามี 5 หลกัทรัพยคื์อ SSF, TWFP, CPF, TC 

และ F&D ท่ีราคาตลาดตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ในขณะท่ีมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SNP ท่ีราคาตลาดสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Overvalued) 

     (นนัทพงษ ์มยุรศกัด์ิ, 2555) ศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง การประเมินราคาหุน้ และการจดั

พอร์ตการลงทุนในหุน้กลุ่มพลงังาน โดยใชแ้บบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital asset Pricing Model: CAPM) 

และทาํการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์โดยเฉล่ีย เพ่ือการประยกุตใ์ชใ้นการจดัพอร์ตการลงทุน ผล

การศึกษาพบวา่ การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจะสอดคลอ้งตามทฤษฎี CAPM คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความ

เส่ียงสูง จะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงตามไปดว้ย และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า กจ็ะใหอ้ตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัตํ่า โดยหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูง และความเส่ียงสูง กลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังานมีจาํนวนทั้งส้ิน 

12 หลักทรัพย์ (AKR, BANPU, BCP, ESSO, IRPC, MDX, PTT, RPC, SGP, SOLAR, SUSCO, TOP) ท่ีให้อัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการรายปีมีมากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ละสัมประสิทธ์ิเบตา้ (β ) มีค่ามากกว่า 1 ( β > 1) กลุ่ม

หลกัทรัพยน้ี์จะเหมาะกบันัก ลงทุนท่ีชอบความเส่ียงจากการลงทุน กลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังานมีจาํนวนทั้งส้ิน 13 

หลกัทรัพย ์(AI, BAFS, DEMCO, EASTW, EGCO, GLOW, LANNA, PTTEP, RATCH, SCG, SPCG, TCC, TTW 

) ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการรายปีมีนอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์และค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β ) มีค่านอ้ยกวา่ 1 ( β 

< 1) กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์จะเหมาะกบันกัลงทุนท่ีไม่ชอบความเส่ียง  

     (ธีระ ลมัประเสริฐ, 2555) ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย์ ค่าเบต้าของหลกัทรัพย์ทั้ ง 5 มีค่ามากกว่า 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง CAPM พบว่ามีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากว่า

ความเป็นจริง (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตลาดสูงกว่าความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่ PTT, BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะ

ซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์
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     (วชัรา โกพตัรา, 2556) ศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่มกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้แบบจาํลอง CAPM ผลการศึกษาพบว่า ในดา้นอตัราผลตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว คือ FUTUREPF ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่า

ตลาด มีจํานวน 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ QHOP, DTCPF, MONTRI และTFUND ในด้านความเส่ียงกลับพบว่าทุก

หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด และจากการศึกษาค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ หลกัทรัพย์

ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 หรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

DTCPF, FUTUREPF, TFUND และ QHOP กล่าวคือ หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาดซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้น มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า กล่าวได้ว่าเป็นหลกัทรัพย์เชิงรับ (Defensive Stock) และหลกัทรัพย์ท่ีมีท่ีมีสัมประสิทธ์ิน้อยกว่า 0 หรือมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงลบ มีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว คือ MONTRI ซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวจะให้อตัราผลตอบแทนสวน

ทางกบัการไหวของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ี

ต้องการมากกว่าผลอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมี 3 หลักทรัพย์ คือ FUTUREPF, QHOP และ TFUND โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นมีค่า Undervalued มีความเหมาะสมและคุม้ค่าแก่การลงทุน 

     (นนัทิญา ชะฎาทอง, 2555) วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างท่ีผูล้งทุนควรตดัสินใจลงทุนมี 5 หลกัทรัพย ์คือ BLAND, CNT, MK, RML และ STPI โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีมี 1 หลกัทรัพย ์คือ NOBLE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

     (อญัญา ขนัธวิทย,์ 2550) การอนุมานตวัแบบจาํลองเพ่ือกาํหนดราคาสญัญา โดยใชต้วัแบบ Geometric Brownian 

Motion ตวัแบบ Constant Elasticity of Variance ตวัแบบ Jump Diffusion ตวัแบบ Stochastic Volatility และตวัแบบ 

GARCH ผลการศึกษาพบว่าตวัแบบ GARCH (1,1) เป็นตวัแบบท่ีสามารถพรรณนาพฤติกรรมเชิงสุ่มของดชันี SET 

50ไดดี้กวา่ตวัแบบจาํลองอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

วธีิการศึกษา 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

     ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ีทําการศึกษา คือ ตั้ งแต่วนัท่ี 4 

กนัยายน พ.ศ.2557 ถึงวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ.2558 จาํนวน 244 วนั โดยใชด้ชันีราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จาํนวน 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, 

INTUCH, TRUE, DTAC, DELTA, DIF, JAS, THCOM, KEC และ HANA ในแต่ละวนัมาคาํนวณหาความเส่ียง

และอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยต์ามทฤษฎีแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์หรือ CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) 
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2. การหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

     2.1)  คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Rm) เป็นตวัแทนของราคาหลกัทรัพย์

ทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) เพ่ือใชใ้นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

(Rm) ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 

โดย  Rm  = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ 

SETt  = ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ณ ส้ินวนัทาํการของเวลา t 

SETt-1  = ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ณ ส้ินวนัทาํการของเวลา t-1 

     2.2) คํานวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยรีายหลกัทรัพย์ (Ri) โดยนาํราคา

ปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรายหลกัทรัพยม์าคาํนวณ หาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดย

ไม่พิจารณาเงินปันผลและการแตกหุน้ (Stock Splits) ซ่ึงคาํนวณได ้ดงัน้ี 

 

 

 

โดย Ri  = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย ์ 

Pt  = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ ส้ินวนัทาํการของเวลา t  

Pt-1  = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ ส้ินวนัทาํการของเวลา t-1 

     2.3) การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยใช้แบบ จําลองการตั้งราคา

หลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยการคาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตามแบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) เป็นแบบจาํลองดุลยภาพบนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์

(Security Market Line: SML) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพย ์อนัเกิดจากปัจจยัท่ีทุกหลกัทรัพยต่์างไดรั้บผลกระทบ ดงันั้นค่าเบตา้ (β) จึงเป็นตวัแทนของความเส่ียงท่ี

เป็นระบบ ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

        Ri = αi + βi RM + εi  

โดยกาํหนดให ้ Ri  =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

Rm =  อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

αi =  ค่าคงท่ีแอลฟ่าหรือค่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i ท่ีไม่มี    

                              ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

βi  =  ค่าความชนัของเสน้ถดถอยหรือค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย ์i 

εi  =  ค่าความคลาดเคล่ือน (Error Term) ของหลกัทรัพย ์i 
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     2.4) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β) ค่าแอลฟ่า (α) ตามทฤษฎี CAPM 

- ทดสอบสมมติฐานตามทฤษฎีแบบจาํลองในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing  Model : 

CAPM) ของค่าเบตา้ (β) ท่ีไดจ้ากสมการ Regression ดงัน้ี 

 H0  :  β1= 1 

H1 :  β1≠1 

ถา้ค่า β= 1  :  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างจากความเส่ียงของตลาด 

β≠1  :  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยแ์ตกต่างจากความเส่ียงของตลาด 

     - การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β) แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดงันี ้

          β > 1 แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด จดัเป็นหุน้กลุ่ม Aggressive Stock กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์เหมาะท่ีจะลงทุน

ในช่วงตลาดขาข้ึน (Bull Market)  

          β = 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลง เท่ากับการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

          β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด จดัเป็นหุน้กลุ่ม Defensive Stock กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์เหมาะท่ีจะลงทุน

ในช่วงตลาดขาลง (Bear Market)   

- ทดสอบสมมติฐานตามทฤษฎีแบบจาํลองในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: 

CAPM) ของค่าแอลฟ่า (α) จากสมการ Regression ไดด้งัน้ี 

H0  :  α1= 0 

H1  :   α1≠ 0 

ถา้ค่า α= 0  :  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนตลาด 

α≠ 0 :  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ตกต่างจากอตัราผลตอบแทนตลาด 

     -การวเิคราะห์ค่าแอลฟ่า (α) แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดงันี ้

          α = 0 แสดงวา่หลกัทรัพยน์ั้นใหผ้ลตอบแทน ณ ระดบัดุลยภาพ  

          α > 0  แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าระดบัดุลยภาพ หรือราคาหลกัทรัพย ์ณ ขณะนั้นตํ่ากว่า

ราคาท่ีเหมาะสม (Undervalued) ผูล้งทุนควรตดัสินใจลงทุนโดยการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 

          α < 0 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีตํ่ากว่าระดบัดุลยภาพ หรือราคาหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นสูงกวา่

ราคาท่ีเหมาะสม (Overvalued) ผูล้งทุนควรตดัสินใจลงทุนโดยการขายหลกัทรัพยน์ั้น 
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ผลการศึกษา 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ตามแบบจาํลอง CAPM ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จาํนวน 10 

หลกัทรัพย ์ 

หลกัทรัพย์ Β 
กลุ่ม

หลกัทรัพย์ 
Α 

อตัรา

ผลตอบแทน

ที่คาดหวงั 

คําแนะนําการลงทุน 

ADVANC 0.754357  Defensive 

Stock 

0.027363 Undervalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลง และ

หลักทรัพย์มีราคาตํ่ ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม จึงควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ 

INTUCH  0.650942 Defensive 

Stock 

0.098543 Undervalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลง และ

หลักทรัพย์มีราคาตํ่ ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม จึงควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ 

TRUE  1.420580 Aggressive 

Stock 

-0.009326 Overvalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาข้ึน และ

หลักทรัพย์มีราคาสูงกว่าราคาท่ี

เหมาะสม หากถือหลกัทรัพยน้ี์อยู่

ควรลงทุนโดยการขายหลกัทรัพยน้ี์ 

DTAC  0.740826 Defensive 

Stock 

-0.088661 Overvalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลงและ

หลักทรัพย์มีราคาสูงกว่าราคาท่ี

เหมาะสม หากถือหลกัทรัพยน้ี์อยู่

ควรลงทุนโดยการขายหลกัทรัพยน้ี์ 

DELTA  0.860814 Defensive 

Stock 

0.013500 Undervalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลง และ

หลักทรัพย์มีราคาตํ่ ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม จึงควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ 

DIF  0.372114 Defensive 

Stock 

0.078581 Undervalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลง และ

หลักทรัพย์มีราคาตํ่ ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม จึงควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ 

JAS 1.060017 Aggressive 

Stock 

-0.064782 Overvalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาข้ึน และ

หลักทรัพย์มีราคาตํ่ ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม จึงควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ 

THCOM 0.799521 Defensive 

Stock 

-0.041295 Overvalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลงและ

หลักทรัพย์มีราคาสูงกว่าราคาท่ี

เหมาะสม หากถือหลกัทรัพยน้ี์อยู่

ควรลงทุนโดยการขายหลกัทรัพยน้ี์ 
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KEC  0.824245 Defensive 

Stock 

0.136035 Undervalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาลง และ

หลักทรัพย์มีราคาตํ่ ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม จึงควรซ้ือหลกัทรัพยน้ี์ 

HANA 0.672810 Defensive 

Stock 

-0.078243 Overvalue ควรลงทุนในช่วงตลาดขาข้ึน และ

หลักทรัพย์มีราคาสูงกว่าราคาท่ี

เหมาะสม หากถือหลกัทรัพยน้ี์อยู่

ควรลงทุนโดยการขายหลกัทรัพยน้ี์ 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

บทสรุป  

     การวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) โดยมีวิธีการคน้ควา้

ในการวิจยัดงักล่าว คือ ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จาํนวน 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

ADVANC, INTUCH, TRUE, DTAC, DELTA, DIF, JAS, THCOM, KEC และ HANA เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2557 ถึง 4 กนัยายน 2558 รวมเป็นระยะเวลา  

244 วนั 

     ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) และค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β)  

     1) หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทุกหลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตกต่างจากอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่สามารถปฏิเสธ H0: α = 0 ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5) 

      - หลกัทรัพยท่ี์มีค่าแอลฟ่า (α)  มากกว่า 0 (α > 0) คือหลกัทรัพย ์ADVANC, INTUCH, DELTA, DIF 

และ KEC ซ่ึงแสดงวา่หลกัทรัพยน์ั้นใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ระดบัดุลยภาพ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่าจะ

ไดรั้บสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด (อยู่เหนือเส้น SML) แสดงว่าราคาหลกัทรัพย ์ณ ขณะนั้นตํ่ากว่าราคาท่ี

เหมาะสม (Undervalued)  

- หลกัทรัพยท่ี์มีค่าแอลฟ่า (α) นอ้ยกว่า 0 (α < 0) คือ TRUE, DTAC, JAS, THCOM และ HANA แสดง

วา่หลกัทรัพยน์ั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีตํ่ากวา่ระดบัดุลยภาพ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่อตัรา

ผลตอบแทนของตลาด (อยูใ่ตเ้สน้ SML) แสดงวา่ราคาหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นสูงกวา่ราคาท่ีเหมาะสม (Overvalued) 

     2) หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจาํนวน 10 หลกัทรัพย ์จากสมมุติฐานท่ีตั้งไวพ้บว่าหลกัทรัพยท่ี์

สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลกั H0: β = 1 คือ ADVANC, INTUCH, TRUE, DIF, THCOM, HANA และหลกัทรัพย์

ท่ีไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลกั H0: β = 1 ไดคื้อ DTAC, DELTA, JAS และ KEC  

- หลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด (β < 1) ได้แก่ ADVANC, INTUCH, DTAC, DELTA, DIF, 

THCOM, KEC และ HANA ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive stock)  

- หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด (β > 1) ไดแ้ก่ TRUE และ JAS 

ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock)  
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     อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ADVANC, INTUCH, TRUE, 

DTAC, DELTA, DIF, JAS, THCOM, KEC และ HANA มีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 5 โดยหลกัทรัพยท่ี์จดัอยู่ในกลุ่มท่ีราคา

หลกัทรัพยต์ํ่ากว่าราคาท่ีเหมาะสม (Undervalued) คือ ADVANC, INTUCH, DELTA, DIF และ KEC ผูล้งทุนควร

ตดัสินใจลงทุนโดยการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น ส่วนหลกัทรัพยท่ี์จดัอยู่ในกลุ่มท่ีราคาหลกัทรัพยสู์งกว่าราคาท่ีเหมาะสม 

(Overvalued) คือ TRUE, DTAC, JAS, THCOM และ HANA ผูล้งทุนควรตดัสินใจลงทุนโดยการขายหลกัทรัพยน์ั้น 

     หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกว่าความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ได้แก่  หลักทรัพย์ ADVANC, INTUCH, DTAC, DELTA, DIF, THCOM, KEC และ HANA ซ่ึงจัด เ ป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มเชิงรับ (Defensive Stock) กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์เหมาะท่ีจะลงทุนในช่วงตลาดขาลง (Bear Market) 

เน่ืองจากจะช่วยรักษาเงินลงทุนของผูล้งทุนใหป้รับตวัลงนอ้ยกว่าตลาด หรือเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรับความเส่ียงจาก

ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนไดน้อ้ย ส่วนหลกัทรัพย ์TRUE และ JAS เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

มากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 จดัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเชิงรุก (Aggressive 

Stock) กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์เหมาะท่ีจะลงทุนในช่วงตลาดขาข้ึน (Bull Market) เน่ืองจากจะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า

ตลาด  หรือเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตลาด ขณะท่ีสามารถรับความเส่ียงท่ีจะขาดทุนจาก

ราคาหลกัทรัพยท่ี์จะปรับตวัมากกวา่ตลาดในช่วงตลาดขาลง (Bear Market) ได ้
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การศึกษาพฤติกรรมการก่อหนีใ้นระบบของพนักงานสถานีวทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

Study indebtedness behavior in credit system of National Broadcasting Services 

of Thailand’s employees 

สุณษิา ซ้ิมสมบูรณ์1 และ จิราภรณ์ ชาวงษ์2 

Sunisa Simsomboon and Jiraporn Shawong 

บทคดัย่อ 

      การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกูย้ืมเงินในระบบของพนักงานสถานีวิทยุ

โทรทศัน์แห่งประเทศไทยและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการหน้ีสินในระบบของพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 82 คน จากประชากรทั้งส้ิน 443 

คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานจา้งเหมาของรัฐท่ีมีหน้ีสิน ดว้ย

การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบสดัส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) ตามลาํดบั ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistics) คือ การแจกแจง

ความถ่ี(Frequency) อตัราร้อยละ(Percentage) และใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ในการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

      ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพไม่มีผลต่อการก่อหน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนั ส่วนสถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน ปริมาณรายจ่ายทั้งหมด

ต่อเดือน ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ี และอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการก่อหน้ี  

      โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ผูท่ี้มีรายไดป้ระมาณ 

20,001-30,000 บาท ผูท่ี้มีรายจ่ายประมาณ 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ี 1-5 ปีและอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีร้อยละ1-5 เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสก่อหน้ีมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  

      ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีสินในระบบของพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย คือ ปัจจยั

ดา้นบริการมากท่ีสุด (แหล่งเงินกู)้ เพราะกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือการเขา้ถึงบริการง่าย โดยเป็นผลมา

จากการเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานจา้งเหมาของรัฐ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดท่ี้

แน่นอน ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูใ้นระบบไดง่้ายกว่ากลุ่มอาชีพอิสระท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน และสถานีวิทยุ

แห่งประเทศไทยยงัมีลงนามสัญญา MOU กบัธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทาํให้

สามารถกูย้ืมเงินไดส้ะดวกและง่ายข้ึน  

คําสําคัญ : พฤติกรรมการก่อหนี,้ หนีสิ้น, สถาบันการเงิน, หนีใ้นระบบ, หนีน้อกระบบ   
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Abstract 

This study aimed to investigate the behavior of the employees in borrowing National Broadcasting 

Services of Thailand, and analyzes the factors that affect the liability of the employees of the television station. The 

data was collected from a sample of 82 people questioned by the total population of 443 people, which were to be 

servants. Government employees temporary workers And workers of state debt. With stratified sampling 

(Stratified sampling) and sampling ratio.(Proportional Stratified Random Sampling), respectively, analyzed the 

data using statistical descriptive (Descriptive statistics) is frequency (Frequency) Percentage (Percentage) and chi-

square (Chi-Square) to analyze the relationship. between independent variables and the dependent variable. 

The study found that age, gender, level of education. And career do not affect debt. Because the sample 

is similar to the status of a family member. Personal income per month Total amount of expenditure per month The 

period of repayment And interest rates affect the debt. 

The samples are married. Family members of those with an income of about 4-6 people. THB 20,001-

30,000 people approximately. 10,001-20,000 baht repayment period of 1-5 years and an interest rate of 1-5% is the 

likely debt than any other group. 

The factors that affect the formation of employee liabilities in the National Broadcasting Services of 

Thailand is the factor most services. (Loan) because the sample that the most important thing is to reach a friendly 

service. It is the result of a government official. Government employees temporary workers And workers of state 

The group has a certain income. Making access to finance easier in the self-employed who have no income. And 

the station has also signed an MOU with the Bank of Thailand. The financial institutions of the state. Making loans 

more convenient and easier. 

Keywords : behavior indebtedness, liabilities, financial institutions, credit systems, external debt. 
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บทนํา 

      ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย และปัญหาภายในประเทศทั้งปัญหา

การเมืองและภยัพิบติั ทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาชะลอตวัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยอตัราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจปี 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 7.8  และลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 1 ในปี 2557 (แหล่งขอ้มูล : สาํนกังานพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ)  ซ่ึงอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ส่งผลใหป้ระชาชนตอ้งกูย้ืมเงิน

เพ่ือนาํมาใชใ้นการประกอบธุรกิจและดาํเนินชีวิต ซ่ึงการกูย้ืมเงินสามารถทาํใหธุ้รกิจดาํเนินต่อไปไดแ้ละช่วยให้

ครัวเรือนสามารถรักษาระดบัของการบริโภคใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเคยเป็น ส่งผลใหก้ารกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ

เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการขยายตวัของสินเช่ือตั้งแต่ปี 2553-2557 ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดย

ปี 2553 สินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 11.3 และเพ่ิมสูงข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 17.7 ในปี 2555 ก่อนจะชะลอตวัลงมาอยูท่ี่ร้อย

ละ 4.3 ในปี 2557 และหากแบ่งตามประเภทสินเช่ือ ประชาชนส่วนใหญ่กูเ้งินมาเพ่ืออุปโภคบริโภคมากกวา่เพ่ือเอา

ไปลงทุน (แหล่งขอ้มูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซ่ึงการก่อหน้ีสินท่ีมากกวา่รายไดห้รือขยายตวัเร็วจนเกินไปจะ

นาํมาซ่ึงการผิดนดัชาํระหน้ีได ้ทาํใหร้ะดบัหน้ีครัวเรือนต่อจีดีพีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว สะทอ้นไดจ้ากสดัส่วนหน้ี

ครัวเรือนต่อจีดีพีช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาคือตั้งแต่ปี 2553-2557 มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 63.4 ต่อจีดีพีในปี 

2553 เป็นร้อยละ 86.6 ต่อจีดีพีในปี 2557 (แหล่งขอ้มูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

       ทั้งน้ีปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบ

เศรษฐกิจและประเทศในท่ีสุด กล่าวคือหากภาระหน้ีเพ่ิมมากข้ึนจนอยู่ในระดบัสูงจะทาํให้ประชาชนระมดัระวงั

การจบัจ่ายมากข้ึน จนความสามารถในการบริโภคลดลง ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตตํ่าลงและภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง 

นอกจากน้ียงัอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันข้ึน เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาครอบครัว เป็นตน้  

      จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีในระบบของพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์

แห่งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชาชนท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางและสามารถเขา้ถึงระบบสินเช่ือหรือ

บริการทางการเงินไดง่้าย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํไปเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ข้ึน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

     (เสาวณีย ์ณ นคร, 2557) ทาํการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ี และคุณภาพชีวิตของชาวประมง

ทะเล ในตาํบลสิชล อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใชค้รัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีอาศยัอยู่ใน 3 หมู่บา้น 

ไดแ้ก่ บา้นนาลึก บา้นทอ้งโหนด และบา้นคอเขา ตาํบลสิชล อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 300 

ครัวเรือนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ และสถิติอนุมาน โดยใชส้ถิติ Chi-Square ผลจากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ชาวประมงทะเลใน

ตาํบลสิชล มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ร้อยละ 69.33 รองลงมามีคุณภาพชีวิตท่ีดีร้อยละ 29.33 ส่วนท่ีมีคุณภาพชีวิตใน

ระดบัท่ีไม่ดีมีเพียงร้อยละ 1.33 ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตโดยรวม ไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นประชากร 

ไดแ้ก่ อายุ 2)ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง รายได ้
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และระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 3)พฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม

ทัว่ไป หมวดเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ หมวดเวชภณัฑแ์ละค่ารักษาพยาบาล และ 4)การเป็น

หน้ี ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั และความสามารถในการชาํระหน้ี  

      (วารุณี ศรีชยั, 2555) ศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสินเกษตรกร ตาํบลนํ้าดิบ อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน โดย

กาํหนดตวัอย่างประชากรจากสูตร Taro Yamane ไดจ้าํนวนตวัอย่างประชากร 120 คน และทาํการวิเคราะห์โดยใช้

สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีหน้ีสินอยูใ่นช่วง 100,001-500,000 

บาท นิยมกูเ้งินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมีแนวโนม้ท่ีไม่จะกูเ้งินในอนาคตอีก เพราะ

ไม่อยากสร้างภาระหน้ีใหก้บัครอบครัว ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อการก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือ ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้

ไดรั้บจากการทาํการเกษตรไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ปัจจยัดา้นการใชจ่้ายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั และปัจจยั

ดา้นการลงทุนทางการเกษตร เช่น ซ้ือปุ๋ย ซ้ืออุปกรณ์ทางการเกษตร ท่ีดิน แรงงาน เป็นตน้ 

     (ชวโรจน ์แยม้กล่ิน, 2554) ศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีนอกระบบของผูค้า้ในตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตาํบล

ตะพง จงัหวดัระยอง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูค้า้ในตลาดกลาง

เพ่ือการเกษตรตาํบลตะพง จงัหวดัระยอง ท่ีเป็นหน้ีนอกระบบอย่างนอ้ยไม่ตํ่ากว่า 1 ปี ผลการศึกษาพบว่าผูกู้ส่้วน

ใหญ่ตอ้งการเงินกูน้อกระบบมาเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพคา้ขายและใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเงินกูน้อกระบบเป็น

เงินกูท่ี้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีความสะดวกและรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนท่ีสลบัซับซ้อนเหมือนเงินกูใ้นระบบ โดยท่ี

แหล่งเงินกูส่้วนใหญ่ผูกู้จ้ะรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัเจา้หน้ีดีอยู่แลว้ และอีกแหล่งคือนามบตัรหรือใบปลิว ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียและระยะเวลาในการกู้จะอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 20 ต่อเดือน วิธีชาํระหน้ีชาํระเป็นรายวนั ดา้นผลกระทบ

ภายหลงัการเป็นหน้ีสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องผูกู้ใ้นช่วงแรกจะมีความรู้สึกว่ามีเงินทุนในการประกอบอาชีพและ

สามารถใชจ่้ายไดอ้ยา่งคล่องตวั แต่หลงัจากนั้นสภาพชีวิตของตวัผูกู้จ้ะแยล่ง เพราะตอ้งด้ินรนหาเงินมากข้ึนกวา่เดิม 

      (สุชาญ ก่อตาวงษ,์ 2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินของผูค้า้ขายในตลาด เขตเทศบาล นครเชียงใหม่ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจาํนวน 300 คนจาก

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการกูย้ืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยการนาํเสนอ

ลกัษณะแบบตารางแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ และแบบจาํลองโลจิท (Logit model) ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การ

ประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates : MLE)  และเทคนิควิเคราะห์ marginal effects 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินของผูค้า้ขายอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือดว้ยความ

เช่ือมัน่ 99% ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวงเงินกูท่ี้กูใ้นแต่ละคร้ัง ปัจจยัดา้นการมีความสะดวกรวดเร็วในการกูย้ืมเงินนอก

ระบบ ปัจจยัดา้นการไดรั้บเงินเร็วทนัเวลาในการกูย้ืมเงินนอกระบบ และปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียในการกูย้ืมใน

ระบบ ตามลาํดบั 

      (เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพาณิช, 2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีของครัวเรือนในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Section Data) ซ่ึงไดจ้ากการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสํานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2547 โดยอาศยัทฤษฎีการบริโภคเป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยท่ี

กาํหนดการตดัสินใจก่อหน้ีครัวเรือนในภาคเหนือและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าหน้ีครัวเรือนในภาคเหนือ โดย

อาศยัการวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองโพรบิต (Probit Model) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นโดยประมาณการ

แบบวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวน 8,045 ครัวเรือน 
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พบว่า มีจาํนวนครัวเรือนท่ีมีหน้ี 5,214 ครัวเรือน มีมูลค่าหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 200,742.60 บาท มีแหล่งเงินกูท่ี้สาํคญัคือ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บา้น/ชุมชนเมือง ปัจจยัท่ีกาํหนดการตดัสินใจก่อหน้ี

ของครัวเรือนในภาคเหนือ ไดแ้ก่ ชั้นทางเศรษฐกิจ สถานภาพการสมรส การศึกษา จาํนวนสมาชิกผูพ่ึ้งพิง และอายุ

ของหวัหนา้ครัวเรือน โดยหวัหนา้ครัวเรือนท่ีเช่าท่ีดิน หวัหนา้ครัวเรือนท่ีสมรสแลว้ หวัหนา้ครัวเรือนท่ีมีการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนและจาํนวนสมาชิกผูพ่ึ้งพิงของครัวเรือน มีโอกาสในการก่อหน้ีสูงท่ีสุด  

      (สมคิด วชัราภรณ์, 2550) ศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอาํเภอ

เทพา และอาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม

เชิงโครงสร้างจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา จาํนวน 120 คน ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนาดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ

อย่างง่าย เช่น ค่าเฉล่ีย สัดส่วน การแจกแจงความถ่ี และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติไคสแควร์ผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กูเ้งินในระบบ โดยมีแหล่งเงินกูท่ี้สําคญัคือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร วตัถุประสงค์ในการกูเ้งินเพ่ือทาํการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และเกษตรกรมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน โดย

ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2545 เกษตรกรมีหน้ีสินเฉล่ีย 145,614 บาทต่อครัวเรือน และเพ่ิมเป็น 249,785 บาทต่อครัวเรือน

ในปัจจุบนั ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมกบัภาวะหน้ีสินของเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา พบว่า ปัจจัยท่ีทาํให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราก่อหน้ีสินอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 

ประกอบดว้ย สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายของครัวเรือน และจาํนวนแรงงานในครัวเรือน 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีสินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 คือ อายขุองเกษตรกร ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อจาํนวน

หน้ีของเกษตรกรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.1 ประกอบดว้ย การประกอบอาชีพคา้ขาย รายไดข้องครัวเรือน 

ค่าใชจ่้ายของครัวเรือน และจาํนวนท่ีดินท่ีถือครอง  

วธีิการศึกษา 

      การวิจยัในคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกูย้ืมเงินในระบบของพนกังานสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่ง

ประเทศไทยและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีสินในระบบของพนกังานสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย โดย

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงทาํการศึกษาดว้ยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการใช้

แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งและขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

      ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากร คือ พนกังานสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย มีจาํนวนทั้งส้ิน 443 คน แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ 97 คน พนกังานราชการ 162 คน ลูกจา้งชัว่คราว 28 คน และพนกังานจา้งเหมาของรัฐ 

156 คน ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, P.125) ทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซ่ึงจากค่าคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% จาํแนกตามค่า

ความคลาดเคล่ือน 0.10 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 82 คน หลงัจากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วน (Proportional 

Stratified Random Sampling) โดยกาํหนดสดัส่วนของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งเป็นดงัน้ี กลุ่มขา้ราชการ 21.90% กลุ่ม

พนกังานราชการ 36.57% ลูกจา้งชัว่คราว 6.32% และกลุ่มพนกังานจา้งเหมาของรัฐ 35.21% ทาํใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขา้ราชการ 18 คน พนกังานราชการ 30 คน ลูกจา้งชัว่คราว 5 คน และพนกังานจา้งเหมาของรัฐ 29 คน  
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กลุ่มตวัอยา่ง (พนกังานสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย) 

- ปัจจยัดา้นการบริการ ไดแ้ก่ การเขา้ถึง

บริการง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว ไดรั้บ

เงินตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งการ ไม่ตอ้งมี

เอกสารหรือหลกัฐานในการคํ้าประกนั 

ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ียาว อตัรา

ดอกเบ้ียตํ่า (ตวัแปรต้น) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ในระบบของ

พ นัก ง า น ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทัศ น์ แ ห่ ง

ประเทศไทย 

-  ปัจจัยด้านรายได้  ได้แก่ รายได้ไม่

เพียงพอ จาํนวนแหล่งรายไดน้อ้ย จาํนวน

ผูห้ารายไดใ้นครัวเรือนมีนอ้ย ความถ่ีใน

การไดรั้บรายไดน้อ้ย 

- ปัจจยัดา้นค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ มีค่าใช้จ่าย

ใ น ก า ร บ ริ โ ภ ค สู ง  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้า น

ก า ร ศึ ก ษ า สู ง  มี จํา น ว น ส ม า ชิ ก ใ น

ครัวเรือนท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก มีค่าท่ีอยู่

อาศยัสูง มีค่าซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่างๆสูงเช่นรถยนต์ มีค่าใชจ่้ายดา้นการ

รักษาพยาบาลสูง มีการกูย้ืมเงินจากแหล่ง

หน่ึงเพ่ือไปใชอี้กแหล่งหน่ึง (ตวัแปรต้น) 

พฤติกรรมการกู้ยืมเ งินในระบบของ

พ นัก ง า น ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทัศ น์ แ ห่ ง

ประเทศไทย  

- ปริมาณรายจ่ายทั้ งหมดต่อเดือนโดย

เฉล่ีย 

- จาํนวนหน้ีสิน  

- ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ี  

- วตัถุประสงคข์องการกูย้ืมเงิน 

- แหล่งกูย้ืม 

- อตัราดอกเบ้ีย  

- ปัญหาท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมเงินในระบบ

หลงัจากกูย้ืมเงิน  

ลักษณะทั่วไปของพนักงานสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ อาชีพ

เสริม รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนโดยเฉล่ีย 

รายไดร้วมทั้งครัวเรือนต่อเดือนโดยเฉล่ีย 

(ตวัแปรต้น) 

จาํนวนหน้ีสินในระบบของพนกังานสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตวัแปรตาม) 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แหล่งเงินกู ้
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามจาํนวน 82 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

      ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ อาชีพเสริม รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนโดยเฉล่ีย รายได้

รวมทั้งครัวเรือนต่อเดือนโดยเฉล่ีย 

     ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการกู้ยืมเงินในระบบของพนักงานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงจะสอบถามเร่ืองต่างๆดงัน้ี ปริมาณรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือนโดยเฉล่ีย จาํนวนหน้ีสิน ระยะเวลาในการผ่อน

ชาํระหน้ี วตัถุประสงคข์องการกูย้ืมเงิน แหล่งกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย ปัญหาท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมเงินในระบบหลงัจาก

กูย้ืมเงิน  

      ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีในระบบของพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆดงัน้ี  

3.1  ปัจจยัดา้นรายได ้เป็นรายรับท่ีพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยไดรั้บ ไดแ้ก่ 

รายไดไ้ม่เพียงพอ จาํนวนแหล่งรายไดน้อ้ย จาํนวนผูห้ารายไดใ้นครัวเรือนมีน้อย ความถ่ีในการได้รับ

รายไดน้อ้ย 

3.2  ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย เป็นรายจ่ายท่ีพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยตอ้งใชจ่้าย

ออกไป ไดแ้ก่ การมีค่าใชจ่้ายในการบริโภคสูง การมีค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาสูง การมีจาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก การมีค่าท่ีอยู่อาศยัสูง การมีค่าซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆสูงเช่น

รถยนต ์การมีค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลสูง การมีการกูย้ืมเงินจากแหล่งหน่ึงเพ่ือไปใชอี้กแหล่งหน่ึง 

3.3  ปัจจยัดา้นการบริการ เป็นบริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูกู้ย้ืมเงิน ไดแ้ก่ การเขา้ถึง

บริการง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว ไดรั้บเงินตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งการ ไม่ตอ้งมีเอกสารหรือหลกัฐานใน

การคํ้าประกนั ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ียาว อตัราดอกเบ้ียตํ่า  

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

      การศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีในระบบของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้แยกวิธี

การศึกษาออกตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

      วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีในระบบของพนักงานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ปริมาณรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือนโดยเฉล่ีย จาํนวนหน้ีสิน ระยะเวลาใน

การผ่อนชาํระหน้ี วตัถุประสงคข์องการกูย้ืมเงิน แหล่งกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย ปัญหาท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมเงินในระบบ

หลงัจากกูย้ืมเงิน วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติแบบพรรณนา (Descriptive 

statistics) อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี(Frequency) 

อตัราร้อยละ(Percentage)โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายเชิงพรรณาประกอบ และใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 

ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยตั้งสมมติฐานดงัน้ี 1. เพศมีผลต่อการก่อ

หน้ี 2. อายมีุผลต่อการก่อหน้ี 3. สถานภาพมีผลต่อการก่อหน้ี 4. ระดบัการศึกษามีผลต่อการก่อหน้ี 5. อาชีพมีผลต่อ

การก่อหน้ี 6. จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการก่อหน้ี 7. รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนโดยเฉล่ียมีผลต่อการก่อ
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หน้ี 8. ปริมาณรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือนโดยเฉล่ียมีผลต่อการก่อหน้ี 9. ระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ีมีผลต่อการก่อ

หน้ี 10. อตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการก่อหน้ี  

      วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีสินในระบบของพนกังานของสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 82 คน ประกอบดว้ย 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นหน้ีในระบบของพนกังานของสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย  คือ 

ปัจจยัทางดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นการบริการ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกปัจจยัท่ีเห็นว่ามี

ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย หรือนอ้ยท่ีสุดต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูย้ืมเงินในระบบ โดยผูศึ้กษา

ไดน้าํระดบัความสําคญัมาให้คะแนน โดยเลือกใชวิ้ธีการวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวดัความคิดเห็นแบบ Likert 

scale โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคาํตอบ ดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 5, ระดบัมาก ใหค้ะแนนเป็น 4,

ระดบัปานกลาง ให้คะแนนเป็น 3, ระดบัน้อย ให้คะแนนเป็น 2, ระดบัน้อยท่ีสุด ให้คะแนนเป็น 1 และเม่ือได้

ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแลว้ จะวิเคราะห์ผลดงัน้ี 4.51-5.00 คือ ระดบัมากท่ีสุด, 3.51-4.50 คือ ระดบัมาก, 2.51-3.50 คือ 

ระดบัปานกลาง, 1.51-2.50 คือ ระดบันอ้ย, 1.00-1.50 คือ ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา  

ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

      จากการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จาํนวน 82 คน พบว่า  เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเพศหญิง จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

31-40 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 มีสถานภาพเป็นคนโสด จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 มีอาชีพเป็นพนกังานราชการ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.6 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว(รวมตวัเอง) 4-6 คน จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ

เสริม จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 

และมีรายไดร้วมต่อเดือนทั้งครอบครัวมากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5  

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการกู้ยืมเงินในระบบของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

      จากการสอบถามพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีปริมาณรายจ่ายทั้งหมด

ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  จาํนวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 มีจาํนวนหน้ีสินทั้งหมดตํ่ากว่า 10,000 บาท 

จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ีเงินกูใ้นระบบ    1 -5 ปี จาํนวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 วตัถุประสงคข์องการกูเ้งินในระบบส่วนใหญ่เพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั จาํนวน 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.5 ใชแ้หล่งเงินกูใ้นระบบจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), ธนาคาร
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อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จาํนวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าภาระหน้ีสินของครัวเรือนไม่เป็นปัญหา จาํนวน 45 คน คิด

เป็นร้อยละ 54.9 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหลือมองว่าภาระหน้ีสินของครัวเรือนทาํให้เกิดความเครียดจากการเป็นหน้ี 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6  

ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการก่อหนีใ้นระบบของพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกูย้ืมเงินในระบบ 3 ปัจจยัหลกั พบว่า ในภาพรวมของพนกังานสถานี

วิทยุโทรทศัน์ไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นปัจจยัดา้นบริการมากท่ีสุด (แหล่งเงินกู)้ โดยมีค่าเฉล่ียความสาํคญัถึง 3.17 ซ่ึง

ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าสาํคญัท่ีสุดคือการเขา้ถึงบริการง่าย โดยเป็นผลมาจากการเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานจา้งเหมาของรัฐ เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดท่ี้แน่นอนจึงทาํให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูใ้น

ระบบไดง่้ายกว่ากลุ่มอาชีพอิสระท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน รองลงมาคือปัจจยัดา้นรายได ้โดยมีค่าเฉล่ียความสาํคญัถึง 

3.05 และปัจจยัสุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าสําคญัในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนันั้น คือ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย มี

ค่าเฉล่ียความสาํคญัอยู่ท่ี 2.66 โดยเห็นว่าการมีค่าใชจ่้ายในดา้นการบริโภคอุปโภคสูงมีความสาํคญัมากต่อการก่อ

หน้ีสิน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

จากการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

อาชีพไม่มีผลต่อการก่อหน้ี เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะใกลเ้คียงกัน ส่วนสถานภาพ จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน ปริมาณรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ี และอตัรา

ดอกเบ้ียมีผลต่อการก่อหน้ี  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วจะมีโอกาสก่อหน้ีมากกว่ากลุ่มคนโสด จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4-6 คนมีโอกาสก่อหน้ีมากกวา่จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน ผูท่ี้มีรายไดป้ระมาณ 20,001-30,000 

บาทเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสก่อหน้ีสูงกว่ากลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัอ่ืนๆ ผูท่ี้มีรายจ่ายประมาณ 10,001-20,000 บาทเป็นกลุ่ม

ท่ีมีโอกาสก่อหน้ีสูงกว่ากลุ่มผูมี้รายจ่ายระดบัอ่ืนๆ ระยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ี 1-5 ปีเป็นระยะเวลาท่ีมีการก่อ

หน้ีสูงกว่าระยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ีอ่ืนๆ และอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1-5 เป็นกลุ่มท่ีมีการก่อหน้ีมากท่ีสุด 

ขณะท่ีอตัราดอกท่ีสูงกวา่ร้อยละ 5 มีอตัราการก่อหน้ีนอ้ยกวา่ 

ทั้งน้ีจากผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว พบวา่  สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายไดส่้วนบุคคล

ต่อเดือน ปริมาณรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชาํระหน้ี และอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการก่อหน้ี ซ่ึง

สอดคลอ้งงานวิจยัเกือบทุกเล่มท่ีไดมี้การทบทวนวรรณกรรม 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอยากใหรั้ฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาดูแลเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ใหต้ํ่ากวา่ปัจจุบนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง โดยอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือส่วนบุคคลอยูท่ี่ 20-28% อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั

อยูท่ี่ 1.25-8%  และอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือรถยนตอ์ยูท่ี่ไม่เกิน 3% 

2. ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีมาตรการลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

1.  ในการศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีของพนกังานสถานีวิทยุโทรทศัน์อาจมีปัจจยัอ่ืนๆอีกหลายปัจจยัท่ีผู ้

ศึกษายงัไม่ไดร้วบรวมไวใ้นแบบสอบถาม ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพสาํหรับปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือให้

ครอบคลุมและนาํไปสู่งานวิจยัท่ีดีข้ึนต่อไป  

2.  จากการกาํหนดขอบเขตการศึกษานั้น มีระยะเวลาและงบประมาณท่ีจาํกดั จึงเลือกเก็บกลุ่มตวัอย่างเพียง 

82 คนเท่านั้น หากผูส้นใจทาํการวิจยัในคร้ังต่อไปควรเก็บตวัอยา่งของขอ้มูลมากกวา่น้ี เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีใกลเ้คียง

ความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน   

3.  ดว้ยปัญหาขอ้มูลหน้ีสินเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน จึงไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือมากนกัและอาจไดข้อ้มูลท่ี

ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งใชบุ้คคลท่ีกลุ่มตวัอย่างไวว้างใจในการพูดคุยบอกกล่าวเพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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การวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้าง 

Risk and return analysis of stocks in the Construction Materials sector 

อดิศักดิ์ ทองเวียงจันทร์ 1 

Adisak Tongviengjun 

 

บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ทาํการศึกษาความเส่ียงรายและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์SCC, TASCO, GEL, TPIPL และ 

VNG โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) เป็นแบบจาํลองตน้แบบใน

การประมาณค่า และใชก้ารประมาณค่าโดยวิธี GARCH ในการประมาณค่าความเส่ียง (β) ของหลกัทรัพยท์ั้ง 5 

หลกัทรัพย ์

 จากผลการศึกษาพบว่า เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์พบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SCC และ TASCO มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนการอตัราเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

GEL, TPIPL และ VNG ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

 ศึกษาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาจากค่าเบตา้ (β) พบว่า การอตัราการ

เปล่ียนแปลงผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SCC และ TASCO มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด

หลกัทรัพย ์และมีค่าเบตา้ (β) นอ้ยกว่า 1 จึงกล่าวไดว้่าหลกัทรัพยท์ั้งสองเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Defensive Stock 

ส่วนหลกัทรัพย ์GEL, TPIPL และ VNG การเปล่ียนแปลงอตัราตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด จึงไม่สามารถบอกกลุ่มของหลกัทรัพยไ์ด ้

ศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ผิดปรกติ (อตัราผลตอบแทนท่ีสูงหรือตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทน

ของตลาด)  โดยพิจารณาจากค่า α  พบว่าหลกัทรัพย ์TASCO ใหอ้ตัราผลตอบแทนแตกต่างจากตลาดหลกัทรัพย ์

ส่วนหลกัทรัพย ์SCC, GEL, TPIPL และ VNG ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกบัตลาดหลกัทรัพย ์

คาํสาํคัญ: ตลาดหลักทรัพย์, ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน, หลักทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง 
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บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยกลุ่มหลกัทรัพย ์8 กลุ่มอุตสาหกรรม เม่ือพิจาณาถึงอตัราการ

เปล่ียนแปลงของยอดขายยอ้นหลงั 3   ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 พบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง มีอตัราการเปล่ียนแปลงของยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.033 ซ่ึงมากท่ีสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณา

ถึงหมวดอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง พบว่า ยอดขายของหลกัทรัพยท่ี์

อยูใ่นหมวดวสัดุก่อสร้าง มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี เม่ือพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ท่ีมียอดขายประมาณ 400,000 ลา้น

บาท ถึง พ.ศ. 2557 มียอดขายประมาณ 700,000 ลา้นบาท  และตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ธุรกิจในหมวดวสัดุก่อสร้าง

อตัรากาํไรมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน กอปรกบัอตัรากาํไรเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 

ยอ้นหลงั 3 ปีมีค่าสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จะเห็นไดว้่า หลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการลงทุน จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ศึกษาถึงความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน เพ่ือให้ทราบถึงความเส่ียงและเป็นแนวทางเพ่ือการตดัสินใจลงทุน

หลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้าง  

ทบทวนวรรณกรรม 

 สุนทรา สุกนัธา (2546) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยธุ์รกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยวิธีการโคอินทิเกรชนั นาํขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์CPF, CFRE, GFPT และ STA ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2540 – 4 สิงหาคม 2545 มาศึกษา

ความเส่ียงและทิศทางผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 

Model : CAPM) และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS)  จากการศึกษา พบว่า หลกัทรัพย ์CFRE และ 

GFPT มีปัจจยัอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากระทบ ทาํให้ผลตอบแทนของหลกัทรัพยสู์งกว่าหรือตํ่ากว่า

ตลาด  ส่วนหลกัทรัพย ์CPF และ STA มีเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นปัจจยัทาํใหห้ลกัทรัพยมี์ผลตอบแทนไม่สูง

หรือตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด เม่ือทาํการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนจากตลาด โดยพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธ์ิของเบตา้ พบว่า หลกัทรัพย ์CPF, GFPT 

และ STA มีทิศทางการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกบัการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหลกัทรัพย ์CFRE มีทิศทางการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทน ตรงกนัขา้มกบัการอตัรา

เปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

ทวีศักดิ์ ตาคํา (2555) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ดชันีมอร์แกน สแตนเลย ์แคปปิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย นาํขอ้มูลอตัราผลตอบแทนรายวนัของ

หลักทรัพย์ PTT, KBANK, PTTEP, BBL, SCB, BANPU, SCC, CPALL, ADVANCE และ CPF มาประมาณค่า

ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน  ใช้แบบจําลองสโทแคสติกดอมิแนนซ์ (Stochastic Dominance: SD) และ

แบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) เม่ือประมาณค่าค่าเฉล่ีย-ค่าความ
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แปรปวน (Mean-Variance :MV) พบวา่หลกัทรัพย ์CPALL, CPF และ BANPU มีค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนมาก

ท่ีสุดตามลาํดบั เม่ือหาความโดดเด่นของหลกัทรัพย ์โดยใชม้าตรวดั Sharpe ratio พบว่าหลกัทรัพย ์CPF, CPALL 

และ BANPU มีความโดดเด่นท่ีสุดตามลาํดบั มาตรวดัTreynor index พบว่าหลกัทรัพย ์BBL, SCC, PTTEP มีความ

โดเด่นมากท่ีสุดตามลาํดบั และมาตรวดั Jensen index พบวา่หลกัทรัพย ์CPALL, CPF และ BANPU มีความโดดเด่น

มากท่ีสุดตามลาํดบั เม่ือวิเคราะห์โดยใชวิ้ธี SD พบว่า หลกัทรัพย ์CPF มีลกัษณะเด่นโดยสโทแคสติกดอมิแนนซ์ 

ลาํดบัท่ี 2 และ 3 จาํนวน 6 คู่ และ 2 คู่ตามลาํดบั 

นํ้าฝน เสนางคนิกร (2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นาํขอ้มูลดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือนโดยเฉล่ียของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นรายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2543 – เมษายน 2544 จาํนวน 10 หลกัทรัพย ์ใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model : CAPM) ประมาณค่าโดยวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) จาก

การศึกษาพบว่า หลกัทรัพย ์LANNA, UGP, TIG, COCO, SUSCO, RATCH, BANPU, BCP และ EGCOMP เป็น

หลกัทรัพยก์ลุ่ม Defensive Stock มีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหลกัทรัพย์ 

PTTEP เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Aggressive Stock มีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนมากกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์

พกิลุ แซ่โล้ว (2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยนาํขอ้มูลผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง จากค่าเฉล่ียของดอกเบ้ีย

ฝากประจาํ 3 เดือนของธนาคาร และราคาหลกัทรัพยร์ายสัปดาห์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2543 – 

มีนาคม 2544 ของหลักทรัพย์ CIRKIT, DELTA, DRACO, HANA, KCE, KRP และ SVI  ประมาณค่าโดยใช้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM)  จากการศึกษาพบวา่ พบวา่ ผลตอบแทน

ของตลาดหลกัทรัพย์รายสัปดาห์สูงสุดท่ีระดับ 8.786% ต่อสัปดาห์ ตํ่าสุดอยู่ท่ีระดับ -9.027% ต่อสัปดาห์ มี

ผลตอบแทนเฉล่ียรายสัปดาห์อยู่ท่ีระดบั 0.526% ต่อสัปดาห์ และผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

รายสปัดาห์เฉล่ียอยูท่ี่ 0.059% ต่อสปัดาห์ หลกัทรัพย ์KRP ใหผ้ลตอบแทนสูงสุดท่ี  56.098% ต่อสปัดาห์ หลกัทรัพย ์

KCE ให้ผลตอบแทนตํ่าสุดท่ี -17.769% ต่อสัปดาห์ เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของเบตา้ พบว่าหลกัทรัพย ์

CIRKIT, DELTA, HANA, KCE และ KRP เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Aggressive stock หลกัทรัพย ์DRACO และ SVI 

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Defensive Stock 

ชัญญาภร สมพงษ์ (2556) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยนาํขอ้มูลราคาปิดรายวนัของกองทุนอีทีเอฟ ตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 ของกองทุน GLD, GOLD99, KG965, BCHAY, TGOLDETF, TDEX, 

ENGY, CHINA, DIV และ HK มาหาแบบจาํลองท่ีเหมาะสมดว้ยวิธี ARIMA-GARCH เพ่ือประมาณค่าความผนั

ผวนของผลตอบแทนและค่าความแปรปรวนของกองทุนรวมอีทีเอฟ  จากการศึกษาพบวา่ กองทุน TDEX น่าลงทุน

เน่ืองจากผลตอบแทนเฉล่ียสูง และความแปรปวนนอ้ย มีแบบจาํลองคือ AR(6) MA(6) GARCH (1,1)  และกองทุน 

1DIV มีแบบจาํลองคือ AR(1) MA(1) GARCH(1,1) 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 

แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) สนใจในความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

ของหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขวา่ หากการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยใ์หห้ลากหลายข้ึน จะสามารถ

กาํจดัความเส่ียงไม่เป็นระบบได ้ความเส่ียงใน CAPM นั้น หมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) โดย

จะใชต้วั (β) เป็นตวัแทน เม่ือค่าเบตา้ (β) นอ้ยกว่า 1 หมายความว่า หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่หลกัทรัพย์

ท่ีมีค่าเบตา้ (β) มากกว่า 1 ความเส่ียงของหลกัทรัพยว์ดัไดจ้ากการเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพย์

นั้นกบัความเส่ียงในตลาด และการวดัความแปรปวน  ของผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ดไม่อาจเทียบกบัตวัเองได ้

เพราะไม่สามารถนาํค่าสถิติน้ีไปวดัเปรียบเทียบกบัความแปรปรวนของหลกัทรัพยต์วัอ่ืนได ้จึงใช้การวดัความ

แปรปวนของผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นเทียบกบัผลตอบแทนของตลาด ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั 

เป็นค่าความแปรปวนของหลกัทรัพยแ์ละของตลาดจากหลกัทรัพยใ์ดๆ ค่าเบตา้ (β) สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรทาง

คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

βi(ความเส่ียง) =
Covariance (RiRm)

Variance (Rm)
 

E(Rm) = ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากตลาด (Expected return from the market portfolio) 

E(Ri) = ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุน (Expected return from the given investment) 

 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีมี

มูลค่าทางการตลาดสูงสุดจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลทุตยภูมิตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558 

รวมทั้ งส้ิน 241 ข้อมูล และใช้แบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) เป็น

ต้นแบบในการประมาณค่า และใช้การประมาณค่าแบบ GARCH ในการประมาณค่าความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทน ซ่ึงมีขั้นตอนในการศึกษาดั้งน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้าง ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์

SCC, TASCO, GEL, TPIPL และ VNG 
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2. การหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

สามารถหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดจ้ากสมการ 

 Ri = Pt−Pt−1
Pt−1

 × 100       

 (1) 

  สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i ณ วนัท่ี t 

  โดยท่ี 

  Ri = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

  Pt = ราคาของปิดหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการ 

  Pt-1 = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการก่อนหนา้ 

3. การหาอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

Rm =  Set indext−Set index t−1
Set index t−1

 × 100      

  (2) 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t 

โดยท่ี 

Set indext หมายถึง ดชันีตลาดหลกัทรัยพ ์ณ วนัทาํการ 

Set indext-1 หมายถึง ดชันีตลาดหลกัทรัยพ ์ณ วนัทาํการก่อนหนา้ 

 

4. การประมาณค่าความเส่ียง (สมัประสิทธ์ิของ β) และ อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปรกติ (α) 

สามารถประมาณค่าความไดโ้ดยใชส้มการ CAPM (CAPM Regression) เป็นตน้แบบ และใชก้ารประมาณ

ค่าสมัประสิทธ์ิของ β โดยวิธี GARCH 

 Ri = α + βRm + ε          (3) 

 สมการท่ี (3) แสดงการประมาณค่าความเส่ียง จากสมการ CAPM 

 โดยท่ี 

 Ri = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

 Rm = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
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5. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

ในการศึกษาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างนั้น จะใชข้อ้มูลทุตุยิภูมิ 

(Secondary Data) ในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558 จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด ดงัน้ี  

ลาํดบัท่ี 1) SCC : บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

ลาํดบัท่ี 2) TASCO : บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดบัท่ี 3) GEL - บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดบัท่ี 4) TPIPL - บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดบัท่ี 5) VPG : บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้าง ของหลกัทรัพยท่ี์มี

มูลค่าทางการตลาดสูงสุดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) มาเป็นแบบจาํลองตน้แบบในการคาํนวณ และใชวิ้ธีประมาณค่า

แบบ GARCH ในการประมาณค่าความเส่ียงของหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพย ์ไดผ้ลดงัน้ี 

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากค่าเบต้า (β) 

หลกัทรัพย์ β Prob. R-Square 

SCC 0.792369 0.0001 0.264843 

TASCO 0.712744 0.0244 0.023190 

GEL 1.288535 0.2453 0.121399 

TPIPL -0.256018 0.2440 0.000164 

VNG 1.244719 0.3830 0.109140 

 ตารางท่ี (1) ค่าความเส่ียง (β) จากการประมาณค่า 
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จากตารางท่ี (1) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัรา

การเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และค่าความเส่ียง (β) เพ่ือระบุถึงกลุ่มของหลกัทรัพย ์โดยถา้ค่า 

β < 1 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม Defensive Stock ซ่ึงมีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนนอ้ยกว่า

ตลาดหลกัทรัพย ์ถา้ค่า β > 1 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม Aggressive Stock ซ่ึงมีค่าความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนมากกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์

1) ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ SCC 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

SCC พบว่า เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : β=1 และ H1 : β≠1 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว

มีค่า 0.0001 นัน่คือ เราสามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 1 จึงสรุปไดว้า่ค่า β ไม่เท่ากบั 1 และจากผลการ

ประมาณค่าพบวา่ ตวัประมาณค่าค่าความเส่ียง (β) ของหลกัทรัพย ์SCC เท่ากบั 0.792369 จึงกล่าวไดว้า่ หลกัทรัพย ์

SCC เป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม Defensive Stock โดยอตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SCC มีทิศทาง

เดียวกบั อตัราการการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาด และจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทน

ของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 21 เปอร์เซนต์ R2 เท่ากบั 0.264843 แสดงว่าอตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์SCC ไดเ้ท่ากบั 26.4 เปอร์เซนต ์
 

2) ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ TASCO 

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัรา ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

TASCO พบว่า เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : β=1 และ H1 : β≠1 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐาน

ดงักล่าวมีค่า 0.0244 จึงสามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ค่า β ไม่เท่ากบั 1 และจาก

ผลการประมาณค่าพบวา่ ตวัประมาณค่าค่าความเส่ียง (β) ของหลกัทรัพย ์TASCO เท่ากบั 0.712744 เราจึงกล่าวได้

วา่ หลกัทรัพย ์TASCO เป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม Defensive Stock โดยอตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

TASCO มีทิศทางเดียวกบัอตัราการการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาด และจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 28.7 เปอร์เซนต ์R2 เท่ากบั 0.023190 แสดงว่าอตัราการเปล่ียนแปลง

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์SCC ไดเ้ท่ากบั 2.31 เปอร์เซนต ์
 

3) ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ GEL 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

GEL พบว่า เม่ือเราทดสอบสมมติฐาน H0 : β=1 และ H1 : β≠1 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐาน

ดังกล่าวมีค่า 0.2453 นั่นคือ ไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญร้อยละ 5 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อตัราการ

เปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์GEL 

4) ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ TPIPL 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

TPIPL พบว่า เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : β=1 และ H1 : β≠1 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐาน

ดังกล่าวมีค่า 0.2440 นั่นคือ ไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญร้อยละ 5 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อตัราการ

เปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์TPIPL 
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5) ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ VNG 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

VNG พบวา่ เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : β=1 และ H1 : β≠1 พบวา่ค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว

มีค่า 0.3830 นัน่คือ ไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 5 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า อตัราการเปล่ียนแปลง

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์VNG 

 อตัราผลตอบแทนจากค่า α 

หลกัทรัพย์ α Prob. 

SCC 0.000591 0.3407 

TASCO 0.003179 0.0169 

GEL  0.000526 0.7909 

TPIPL -0.002588 0.7563 

VNG 0.002625 0.1593 

ตารางท่ี (2) อตัราผลตอบแทนจากค่า α 

 
1)  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ SCC 

จากการศึกษาผลตอบแทนจากค่า α ของหลกัทรัพย ์SCC พบวา่ เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : α = 0 และ H1 : 

α ≠ 0 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวมีค่า 0.3407 นั่นคือ ไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดบั

นัยสําคญัร้อยละ 5 จึงกล่าวไดว้่า หลกัทรัพย ์SCC ไม่มีความเส่ียงอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากระทบ 

ส่งผลใหห้ลกัทรัพย ์SCC มีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

2)  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ TASCO 

จากการศึกษาผลตอบแทนจากค่า α ของหลกัทรัพย ์TASCO พบว่า เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : α = 0 และ 

H1 : α ≠ 0 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวมีค่า 0.0169 นั่นคือ สามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดับ

นัยสําคัญร้อยละ 5 และจากผลการประมาณค่าพบว่า ตัวประมาณค่าค่าอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปรกติ (α) ของ

หลกัทรัพย ์TASCO มีค่าเท่ากบั 0.003179 จึงกล่าวไดว้่า หลกัทรัพย ์TASCO มีความเส่ียงอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบมากระทบ ส่งผลใหห้ลกัทรัพย ์TASCO มีอตัราผลตอบแทนแตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

3)  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ GEL 

จากการศึกษาผลตอบแทนจากค่า α ของหลกัทรัพย ์GEL พบว่า เม่ือเราทดสอบสมมติฐาน H0 : α = 0 และ 

H1 : α ≠ 0 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวมีค่า 0.7909 นัน่คือ เราไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ี

ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 5 และจากผลการประมาณค่าพบว่า ตวัประมาณค่าค่าอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปรกติ (α) ของ

หลกัทรัพย ์GEL มีค่าเท่ากบั 0.000526 จึงกล่าวไดว้่า หลกัทรัพย ์GEL ไม่มีความเส่ียงอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบมากระทบ ส่งผลให้หลกัทรัพย์ GEL มีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์
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4)  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ TPIPL 

จากการศึกษาผลตอบแทนจากค่า α ของหลกัทรัพย ์TPIPL พบวา่ เม่ือเราทดสอบสมมติฐาน H0 : α = 0 และ 

H1 : α ≠ 0 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวมีค่า 0.7563 นัน่คือ เราไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ี

ระดบันยัสําคญัร้อยละ 5 จึงกล่าวไดว้่า หลกัทรัพย ์TASCO ไม่มีความเส่ียงอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบมา

กระทบ ส่งผลใหห้ลกัทรัพย ์TASCO มีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

5)  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ VNG 

จากการศึกษาผลตอบแทนจากค่า α ของหลกัทรัพย ์VNG พบวา่ เม่ือทดสอบสมมติฐาน H0 : α = 0 และ H1 : 

α ≠ 0 พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวมีค่า 0.1593 นั่นคือ ไม่สามารถปฏิเสธ H0 ท่ีระดบั

นยัสําคญัร้อยละ 5 จึงกล่าวไดว้่า หลกัทรัพย ์VNG ไม่มีความเส่ียงอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากระทบ 

ส่งผลใหห้ลกัทรัพย ์VNG มีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

 

บทสรุป 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SCC - บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย 

จาํกดั(มหาชน) TASCO - บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) GEL - บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

TPIPL - บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)  และ VNG - บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชด้ชันีตลาดหลกัทรัพย ์

(Set Index) แทนอตัราผลตอบแทนของตลาด และขอ้มูลอตัราผลตอบแทนรายวนัจาํนวน 241 ขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 

กนัยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2558  โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 

Model: CAPM) และใชวิ้ธีประมาณค่าแบบ GARCH ในการประมาณค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของตลาดกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

วสัดุก่อสร้าง พบว่าหลกัทรัพย์ SCC และ TASCO มีอตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนสัมพนัธ์กับอตัราการ

เปล่ียนแปลงของตลาดหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิของเบตา้ (β) นอ้ยกว่า 1 อยู่ในกลุ่ม Defensive Stock ซ่ึงมีความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนน้อยกว่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และมีทิศทางการ

เปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

การศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยจ์ากค่า α 

พบว่า หลกัทรัพย ์TASCO มีค่า P-Value แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญร้อยละ 5 จึงกล่าวได้ว่า หลกัทรัพย์ 

TASCO เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงอ่ืนนอกจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากระทบ ส่งผลใหห้ลกัทรัพย ์TASCO มี

อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหลกัทรัพย ์SCC GEL TPIPL และ 

VNG มีค่า P-Value ท่ีไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั จึงกล่าวไดว้า่ หลกัทรัพย ์SCC GEL TPIPL และ VNG มี

อตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
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บทคดัย่อ 

การศึกษาในท่ีน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชจ่้ายดา้นค่าท่ีพกั ค่าอาหาร 

และค่าของท่ีระลึก ในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศสาํหรับขอ้มูลไดจ้ากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยแบบสอบถามรวมทั้ งหมด 170 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณา พบว่า 

นักท่องเท่ียวกลุ่มยุโรป/อเมริกา/โอซีเนียมีการใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคนดา้นท่ีพกัและดา้นอาหารมากท่ีสุดคิดเป็น 

17,349.5 และ 12,552.26 ดอลล่าร์สหรัฐตามลาํดบั และนกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนัออกกลางมีการใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อ

คนดา้นของท่ีระลึกมากท่ีสุดคิดเป็น 14,866.27 ดอลล่าร์สหรัฐนอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชจ่้าย

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ยค่าสถิติ F-test พบวา่ ปัจจยัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ รายได ้อาย ุวตัถุประสงคก์ารเดินทาง 

คาํสาํคัญ: อุปสงค์การท่องเท่ียว, ประเทศไทย, นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

 

Abstract 

The objective of this study aims to analyze the factors affecting the expenditure on accommodation, food, and 

souvenirs of foreign tourists in Thailand. Total of 170 samples were collected by interviewing foreign tourist 

in Thailand. The descriptive statistic results showed that foreign tourist from Europe, America, and Oceania 

had highest average expenses on accommodation cost, approximately 17,349.5 US Dollars per person followed by 

expenditure for food, approximately 12,552.26 US Dollars per person. Travelers from Middle East countries spent 

mostly, on average, 14,866.27 US Dollars for souvenir merchandises. Furthermore, this study also used F-test 

statistics technique to analyze on the factors influencing expenditure of foreign tourist in Thailand. It was found 

that the most important factor was individual income, age, and propose of traveling, respectively.  

Key Word: Tourist demand, Thailand, Foreign Tourist. 
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บทนํา 

การท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญัอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะ

รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงถือเป็นการนาํเงินตราเขา้สู่ประเทศ จะเห็นไดจ้ากเพิ่มข้ึนของรายไดจ้าก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาก 323.5 พนัลา้นบาทในปี 2545 เป็น 547.8 พนัลา้นบาท และ 592.8 พนัลา้นบาท ใน

ปี 2550 และ 2553 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) เม่ือพิจารณาถึงรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีผ่านมาจะพบว่า

ส่วนใหญ่มาจากการใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจสินคา้และบริการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ขยายตวัซ่ึงก่อใหเ้กิดการจา้งงานและยงัเป็นกลไกท่ีสาํคญัในการกระจายรายไดแ้ละความเจริญสู่ภูมิภาคทาํให้เกิด

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด ทั้งมีส่วนช่วยชดเชยการขาดดุลการคา้ไดอี้กดว้ย 

ตารางท่ี 1 จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทย ปี 2548 - 2557 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

จาํนวน

นกัท่องเท่ียว

(ลา้นคน) 

11.52 13.82 14.46 14.58 14.15 15.94 19.10 22.35 26.55 24.81 

รายได้

(พนัลา้น

บาท) 

367.4 482.3 547.8 574.5 510.3 592.8 776.2 983.9 1,207.2 1,172.8 

 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเห็นควรศึกษาเก่ียวกบัอุปสงคก์ารท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยพิจารณาเฉพาะ

ดา้นค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวว่าข้ึนอยู่กบัปัจจยัใดเป็นสาํคญั ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลหน่ึงในการ

วางแผนทางการตลาดดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทยอนัจะก่อใหเ้กิดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและเพื่อศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 

อุปสงค์การท่องเท่ียวในท่ีน่ี หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวซ่ึงไดแ้ก่ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก และ

การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํแนวคิดของ Henderson and Quandt 1992อธิบายถึงการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดของ



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2684 
 

 

ผู ้บริโภคจะอยู่ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ท่ีว่า“ผู ้บริโภคจะถูกสมมติว่า เป็นผู ้ต้องการแสวงหา

อรรถประโยชน์รวมสูงสุด (Maximize total utility) ภายใตเ้ง่ือนไขของรายไดแ้ละราคาสินคา้ท่ีกาํหนดมาให้ ซ่ึง

สามารถอธิบายไดจ้ากภาพท่ี 1 

                          ปริมาณสินคา้ X2 

  

                                       𝑌𝑌 𝑃𝑃2�  

                                              E                 U 

        ปรมิาณสนิคา้ X1 

𝑌𝑌
𝑃𝑃1�  

ภาพท่ี 1 แสดงดุลพภาพของผูบ้ริโภค 

จากรูปภาพขา้งตน้ ผูบ้ริโภคมีรายไดจ้าํนวนจาํกดัเท่ากบั Y บาท เผชิญกบัการเลือกซ้ือสินคา้ 2 ชนิด X1 และ X2 ซ่ึง

มีราคาเท่ากับ P1 และ P2 บาทต่อหน่วย การเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดของผูบ้ริโภคคือ เลือกชุดของสินค้า E ท่ี

ประกอบดว้ย ปริมาณสินคา้ X1=X10 และ X2=X20 หน่วย ผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจสูงสุดภายใตข้อ้จาํกดัของ

รายไดท่ี้มีอยู ่น่ีคือ พฤติกรรมแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริโภคภายใตข้อ้จาํกดั (Constrainted optimization behavior) 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

สมเจตน ์ลีสวรรค ์2538 การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีวตัถุประสงคศึ์กษาสถานภาพของ

ท่องเท่ียวของประเทศอุตสาหกรรมไทยศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดอุปสงค ์ผลการศึกษาพบวา่ผลในส่วนของ

ปัจจยัผนัแปรอิสระมีผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียวจาํนวนนกัท่องเท่ียวพบว่าราคาห้องพกัสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกบั

จาํนวนนกัท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น  

ศรัณย ์รักษ์เผ่า 2543 ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยและศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี

ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลการศึกษาพบว่าการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้มในสาขาการผลิตต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายนกัท่องเท่ียวทาํให้

เกิดค่าทวีคูณมูลค่าเพ่ิมทางตรงและค่าทวีคูณเพ่ิมทางออ้ม ส่วนผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อมูลค่าเพ่ิมจากการใช้

จ่ายเงินงบประมาณพบวา่ทาํใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมทางตรงจากนกัท่องเท่ียวและมูลค่าทางออ้ม 

อมรรัตน ์วงศเ์ป็ง 2550 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาว

ยุโรป วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ผล
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การศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือพกัผ่อนวนัหยุด และสินคา้ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด  

วนัวสา วิโรจนารมย ์2550 การประมาณอุปสงคก์ารท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย วตัถุประสงค์

ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงค์ท่องเท่ียวผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีผลต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียว คือ ค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง รายไดป้ระชาชาติต่อหวั และอตัราแลกเปล่ียน 

ภูวนารถ ปาปวน 2550 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย วตัถุประสงค์ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกบัการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ารายไดจ้ากการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมี 

Oeder of Integration คือสัมพนัธ์กนัในระยะยาวแต่ไม่มีการปรับตวัในระยะสั้นในความเป็นเหตุเป็นผลพบว่ามี

ความสมัพนัธ์กนัแบบสองทิศทาง  

กาญจนา โชคเกศถาวร 2553 การจาํลองแบบอุปสงคก์ารท่องเท่ียวระหวา่งประเทศมายงัประเทศไทย ขอ้มูลตดัภาค

ขวางและขอ้มูลอนุกรมเวลา วตัถุประสงค์ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงค์การท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

แลกเปล่ียนมีผลต่อจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในทิศทางบวก ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางกบัราคา

เปรียบเทียบมีความสมัพนัธ์ในทิศทางลบตรงกนัขา้ม 

 

กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคจะเสียค่าใชจ่้ายในทางเลือกต่างๆ อยา่งตํ่าท่ีสุด

ภายใตค้วามพึงพอใจสูงสุดซ่ึงถือเป็นขอ้สมมติฐาน (Assumption) ของการศึกษาคร้ังน้ี สําหรับผลจากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชจ่้าย

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกั(US $) 

ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร(US $) 

ค่าใชจ่้ายดา้นของท่ีระลึก(US $) 

เพศ(0=ชาย, 1=หญิง) 

อาย ุ

อาชีพ(0=นกัธุรกจิ, 1=ทัว่ไป) 

รายได(้US $) 

วตัถุประสงคก์ารเดินทาง                  

(0=พกัผ่อน, 1=ธุรกจิ) 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2686 
 

 

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวประกอบ ดว้ยปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นประชากรและวตัถุประสงค์ของการเดินทาง โดยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ คือ รายไดข้อง

นกัท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ส่วนวตัถุประสงคก์ารเดินทางไดแ้ก่ เดินทางเพ่ือพกัผ่อน 

เดินทางเพื่อธุรกิจ พิจารณาจากแผนภาพกรอบแนวคิด งานศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดให ้ค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวเป็น

ตวัแปรตาม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกั ค่าใช้จ่ายดา้นอาหาร และค่าใช้จ่ายดา้นของท่ีระลึก 

โดยปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและวตัถุประสงคก์ารเดินทางเป็นตวัแปรอิสระ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในท่ีน่ี หมายถึง นกัท่องเท่ียวทั้งชาวเอเชียและชาวตะวนัตกท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยโดยพิจารณาตามภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอาศยัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวกลุ่ม

อาเซียน, นกัท่องเท่ียวกลุ่มชาวจีน, นกัท่องเท่ียวกลุ่มเอเชียตะวนัออก, นักท่องเท่ียวกลุ่มยุโรป/อเมริกา/โอซีเนีย, 

นักท่องเท่ียวกลุ่มอินเดีย/ปากีสถาน/บังกลาเทศ, นกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนัออกกลาง 

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาในท่ีน่ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณาด้วยค่าเฉล่ีย 𝑋𝑋� และค่า F-test เพ่ือทราบถึง

พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในประเทศไทย โดยมีปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายได ้

วตัถุประสงคท่ี์เป็นตวักาํหนด  

 

ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติแต่ละกลุ่มมี

การใช้จ่ายแต่ละคนโดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย จาํแนกออกเป็นค่าใช้จ่ายทางดา้นท่ีพกั ดา้นอาหาร ดา้นของท่ีระลึก 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

กลุ่มนกัท่องเท่ียว 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย(𝑋𝑋�) : คน (ดอลล่าร์สหรัฐ) 

ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก 

นกัท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียน   1,430.22    4,172.69       8,671.52  

นกัท่องเท่ียวกลุ่มชาวจีน  12,301.77    7,628.42     10,819.76  

นกัท่องเท่ียวกลุ่มเอเชียตะวนัออก  11,847.61    7,655.67       8,545.62  

นกัท่องเท่ียวกลุ่มยโุรป/อเมริกา/โอซีเนีย  17,349.50   12,552.26     11,133.56  

นกัท่องเท่ียวกลุ่มอินเดีย/ปากีสถาน/บงักลาเทศ   9,580.16    5,982.73     12,238.17  

นกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนัออกกลาง  13,513.34    9,365.60     14,866.27  

ท่ีมา: จาการคาํนวณ 
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีการใช้จ่ายต่อคน พบว่า นักท่องเท่ียว

กลุ่มยุโรป/อเมริกา/โอซีเนียมีการใชจ่้ายทางดา้นท่ีพกัและดา้นอาหารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 17,349.5 และ 

12,552.26 ดอลล่าร์สหรัฐ และนกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนันออกกลางมีการใชจ่้ายดา้นของท่ีระลึกมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

คิดเป็น 14,866.27 ดอลล่าร์สหรัฐ 
 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จาํแนกประเภทตามค่าใชจ่้าย (ค่าท่ี

พกั ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก) 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทย 

F-test 

กลุ่มนกัท่องเท่ียว ตวัแปร ท่ีพกั อาหาร ของท่ีระลึก 

กลุ่มอาเซียน เพศ 0.019 1.51 1.222 

  อาย ุ 2.367**** 0.266 0.01 

  อาชีพ 0.012 0.839 0.585 

  รายได ้ 7.161** 2.208**** 4.848** 

  วตัถุประสงค ์ 0.092 0.36 0.874 

กลุ่มชาวจีน เพศ 0 2.3116**** 0.01 

  อาย ุ 0.159 0.002 0.064 

  อาชีพ 1.12 0.788 2.655**** 

  รายได ้ 0.111 0.051 0.371 

  วตัถุประสงค ์ 0.489 2.440**** 0.14 

กลุ่มเอเชียตะวนัออก เพศ 0.115 0.132 0.065 

  อาย ุ 0.73 1.686 0.027 

  อาชีพ 0.992 7.888** 0.333 

  รายได ้ 0.687 0.667 0.004 

  วตัถุประสงค ์ 0 3.881*** 0.805 

กลุ่มยโุรป/อเมริกา เพศ 0.016 0.143 1.195 

โอซีเนีย อาย ุ 0.932 0.022 0.244 

  อาชีพ 2.258**** 0.361 4.961** 

  รายได ้ 0.007 0.222 0.022 

  วตัถุประสงค ์ 0.94 0.031 0.012 
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F-test 

กลุ่มอินเดีย/ปากีสถาน เพศ 0.217 0.542 4.948** 

บงักลาเทศ อาย ุ 10.547** 8.274** 12.406** 

  อาชีพ 0.001 1.217 0.003 

  รายได ้ 11.705** 7.047** 14.777** 

  วตัถุประสงค ์ 0.561 15.914** 7.298** 

กลุ่มตะวนัออกกลาง เพศ 0.677 1.357 1.252 

  อาย ุ 1.632 1.655 0.042 

  อาชีพ 2.299**** 1.362 3.584*** 

  รายได ้ 3.357 1.777 11.959** 

  วตัถุประสงค ์ 0.306 0.009 19.767* 
 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 

** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 

*** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 

**** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่ รายไดมี้อิทธิพลต่อการ

ใชจ่้ายทุกประเภทของนกัท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียนและกลุ่มอินเดีย/ปากีสถาน/บงักลาเทศ และมีอิทธิพลต่อการใชจ่้าย

ดา้นของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนัออกกลางส่วนวตัถุประสงคข์องการเดินทางมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายดา้น

อาหารของนกัท่องเท่ียวกลุ่มชาวจีนและกลุ่มเอเชียตะวนัออก ทั้งยงัมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายดา้นของท่ีระลึกของ

นกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนัออก สาํหรับเพศมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายดา้นอาหารของนักท่องเท่ียวกลุ่มชาวจีนและต่อ

การใชจ้่ายดา้นของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวกลุ่มอินเดีย อาชีพตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานยงัมีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย

ดา้นท่ีพกัและดา้นของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวกลุ่มยโุรป/อเมริกา/โอซีเนียและกลุ่มตะวนัออกกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์ 

1.  นักท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียนควรให้ความสาํคญักบันักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่ม

น้ีตอ้งการบริการทั้งทางดา้นท่ีพกั,ดา้นอาหารและดา้นของท่ีระลึกและนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากเน่ืองจากมีการใชจ่้าย

ค่าท่ีพกัสูงดงันั้นธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัโรงแรมควรมุ่งเนน้ใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียนท่ีสูงอาย ุ
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2.  นักท่องเท่ียวกลุ่มชาวจีนควรมุ่งเน้นบริการด้านแหล่งช้อปป้ิงและร้านอาหารเน่ืองจากมีวตัถุประสงคม์า

ท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ือใชจ่้ายทางดา้นอาหารโดยเพศก็มีผลต่อการใชจ่้ายอีกดว้ยรวมทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงและ

จาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก 

3.  นกัท่องเท่ียวกลุ่มเอเชียตะวนัออกควรจะมุ่งเนน้ธุรกิจดา้นร้านอาหารเน่ืองจากวตัถุประสงค์ของนกัท่องเท่ียว

กลุ่มน้ีตอ้งการใชจ่้ายดา้นอาหารสูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งอาชีพของนกัท่องเท่ียวยงัส่งผลต่อการเลือกใชจ่้ายดา้น

อาหารดงันั้นธุรกิจดา้นร้านอาหารควรเนน้บริการนกัท่องเท่ียวกลุ่มเอเชียตะวนัออกมากกวา่ธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ 

4.  นกัท่องเท่ียวกลุ่มยโุรป/อเมริกา/โอซีเนีย ควรเนน้บริการนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีดา้นท่ีพกัและดา้นแหล่งชอ้ปป้ิง โดย

อาชีพของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีส่งผลต่อการเลือกใชจ่้ายดา้นท่ีพกั และดา้นของท่ีระลึก 

5.  นกัท่องเท่ียวกลุ่มอินเดีย/ปากีสถาน/บงักลาเทศ ควรเนน้ธุรกิจทุกดา้นโดยเฉพาะอายแุละรายไดข้องนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชจ่้าย อีกทั้งวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวตอ้งการใชจ่้ายดา้นอาหารและของท่ี

ระลึกอีกดว้ย 

6.  นกัท่องเท่ียวกลุ่มตะวนัออกกลางควรจะมุ่งเนน้ทางดา้นแหล่งชอ้ปป้ิงเน่ืองจากรายได ้อาชีพและวตัถุประสงค์

ในการเดินทางมาท่องเท่ียวตอ้งการใช้จ่ายดา้นของท่ีระลึก รวมทั้งธุรกิจดา้นท่ีพกัเน่ืองจากอาชีพมีผลต่อการ

เลือกใชจ่้ายดา้นท่ีพกั 

 

- ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  การศึกษาคร้ังต่อไปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีกาํหนดค่าใชจ่้ายนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ

ไทยควรใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์แบบ Mutiple Regression Analysis เพ่ือไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เลือกใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเขา้ท่องเที่ยวในประเทศไทยและทราบถึงค่าความ

ยืดหยุน่ต่อไปและสามารถประมาณการค่าใชจ่้ายความตอ้งการในการใชจ่้ายไดอี้กดว้ย 

2.  ควรทาํการศึกษาถึงความตอ้งการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในเชิงลึกดว้ยวิธี

การศึกษาเชิงคุณภาพ อนัจะทาํให้การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีกาํหนดอุปสงค์การท่องเท่ียวในประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีการต่อยอดองคค์วามรู้มากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาในท่ีน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของคน

กรุงเทพมหานคร ดว้ยการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง 150 คน จาํแนกตามกลุ่มอายุ ไดแ้ก่ 1) เบบ้ีบูม

เมอร์ (อายุ 51-60 ปี)  2)เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์(อายุ 36-50 ปี)  3) เจเนอร์เรชั่นวาย (อายุ 15-35 ปี) โดยแบ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  1). ภูเขา  2).ทะเล  และ 3).ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เพ่ือศึกษาปัจจยั

ทางดา้น ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของคน

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวดว้ยสถิติพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละและ ค่าเฉล่ีย พบวา่ 

กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์และเจเนอร์ชัน่เอก็ซ์ความตอ้งการท่องเท่ียวประเภทภูเขา แต่กลุ่มเจเนอร์เนชัน่วายมีความตอ้งการ

ท่องเท่ียวทะเล ทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพกัผ่อน โดยใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง เดินทาง

ท่องเท่ียวพร้อมกบับุคคลคนในครอบครัว ละเลือกพกัแรมประเภทรีสอร์ท กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์หาขอ้มูลการท่องเท่ียว

จากคาํบอกเล่าของเพ่ือน/ญาติ/คนรู้จกัและเลือกท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดยาว ส่วนเจเนอร์เรชัน่เอ็กซ์และเจเนอร์-

เรชัน่วาย หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เลือกท่องเท่ียวช่วงเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่โอกาส งบประมาณในการท่องเท่ียวกลุ่ม

เบเบ้ีบูมเมอร์จะใชง้บประมาณมากท่ีสุด รองลงมาเจเนอร์เรชัน่เอ็กซ์ และเจเนอร์เรชัน่วาย ตามลาํดบั ปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีความสาํคญัอนัดบัแรกของทั้ง 3 กลุ่มอาย ุคือ ท่ีพกัสามารถหาไดง่้าย  

  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยจาํแนกตามสถานท่ี

ท่องเท่ียวดว้ยค่าสถิติไควสแควร์(Chi-Square Test)ดงัน้ี สถานที่ท่องเที่ยว ประเภทภูเขา พบวา่ เพศหญิงมีแนวโนม้

ตอ้งการสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถหาท่ีพกัไดง่้ายมากกว่าเพศชาย โดยพิจารณาจากแคมเปญการท่องเท่ียวของ 

ททท. กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์มีแนวโนม้ตอ้งการความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มอายอ่ืุน โดยพิจารณาจาก

แคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียว และการจดังานอีเวน้ท ์ของ ททท. กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแนวโนม้เลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวจากราคาของท่ีระลึกและอาหาร และราคาท่ีพกัมีความเหมาะสม  ความเป็นส่วนตวัของสถานท่ี

ท่องเท่ียว กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจและกลุ่มท่ีมีรายได ้20,000-40,000 บาท/เดือน มีแนวโนม้ท่องเท่ียวมาก

ข้ึนจากนโยบายภาษีของรัฐบาล นกัท่องเท่ียวท่ีมีสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน มีแนวโนม้เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวจาก

ปัจจยัทางดา้นราคาของท่ีพกัท่ีมีราคาถูก สถานที่ท่องเที่ยวประเภททะเล พบว่า กลุ่มท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน                  

มีแนวโนม้ท่องเท่ียวมากข้ึนจากการจดังานอีเวน้ทเ์พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน  กลุ่มท่ีมีรายได ้

40,001บาทข้ึนไป มีแนวโนม้ท่องเท่ียวมากข้ึนจากแคมเปญการท่องเท่ียวของ ททท. และนโยบายภาษีของรัฐบาล 

มากกว่ากลุ่มรายไดอ่ื้น สถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พบว่า เพศชายมีแนวโน้ม
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ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากนโยบายภาษีของรัฐบาลมากกว่าเพศหญิง กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์มีแนวโนม้ตอ้งการท่ีพกัราคาถูก

มากกวา่กลุ่มอายุอ่ืน ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีพิจารณาดา้นความสะดวกในการเดินทางและนโยบายภาษีของ

รัฐบาลมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน กลุ่มจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน มากกว่า 3 คน มีแนวโนม้ท่องเท่ียวสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีความสมบูรณ์โดย โดยพิจารณาจากแคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียวของ ททท. การจดังานอีเวน้ท์เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว และนโยบายภาษีของรัฐบาล  

 

คําสําคัญ : การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย, คนกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

The purpose of this study is to understand Bangkok people behavior who travel in Thailand. The 

questionnaire data from 150 samples can be classified by age groups as 1) Baby Boomers (age 51-60 years)                           

2) Generation X (age 36-50 years) 3) Generation Y ( age 15-35 years). Tourist attractions are also divided into     3 

categories which are mountains,  sea and history and culture. The categorized data are used to study the 

demographic, economic and social factors that affect the domestic tourism market factor of Bangkok people. 

The descriptive statistics, such as frequency, percentage and average, shows that baby boomer and 

generation X need to travel in mountains while generation Y love to go to sea. However, all 3 groups have same 

objective of travelling, for resting by using the car as a vehicle to travel. They are also traveling with the family 

and choose resort as their accommodation. Baby boomers find travel information from hearsay of friends / relatives 

/ acquaintances and travel during the holiday season. In contrast, generation X and Y gather information from the 

Internet and can travel in any occasion. For travel budget, baby boomer spend the most, followed by generation X 

and Y, respectively. Surprisingly, all of age group ranks the easily finding of accommodation as the top marketing 

factor.  

The study also analyze factor that affect marketing factor of domestic tourism by attraction categories. 

The Chi-Square analysis shows that for mountains destination, women tend to prefer about easily finding 

accommodation that men. Baby boomers need secure of attractions than other age groups. Governors and state 

enterprise officers are likely to choose their attraction via souvenirs, food, and accommodation prices and also 

privacy factor. Moreover, Governors and state enterprise officers earning 20,000-40,000 baht / month tend to travel 

more according to government's tax policy. Travelers with 2-3 household members tend to choose the attractions 

by the cheap price of accommodation. For the sea, Private Officers tend to travel more due to tourism promotion 

event. Person who earn more than 40,000 Baht tend to travel more according to TAT's tourism campaign and tax 

policy of the government. For historical and cultural attractions, the analysis shows that males tend to have more 

travel because of government’s tax policy than females. Baby boomers likely to choose their attraction via 
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accommodation prices than other age groups.  Those with a bachelor's degree, consider the ease of travel and the 

tax policies of the government, rather than the other educational levels. Household having more than 3 members 

are likely to travel in plenary attraction by considering campaign to promote tourism of TAT, the event to promote 

tourism and the government's tax policy 

 

Keyword: Tourism in Thailand, Bangkok people 

 

บทนํา 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบ รวมของประเทศแลว้ ยงัเป็น

อุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพกัภตัตาคารร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของ

ท่ีระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้  ซ่ึงก่อใหเ้กิดการลงทุนการจา้งงาน และการกระจายรายได ้ สู่ทอ้งถ่ินในแต่ละ

ปีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงิน

หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนบัแสนลา้น ธุรกิจการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการจา้งงานกวา่ 2 ลา้นคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งยงัช่วยกระจายรายไดแ้ละการจา้งงานไปสู่ชนบท ตามสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ รายไดเ้งินตราต่างประเทศดงักล่าวยงัมีส่วนสําคญั  ท่ีช่วยชดเชยการขาดดุลการคา้ในช่วงท่ีการ

ส่งออกสินคา้ของไทย มีแนวโนม้ชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก (แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-

2559 ปี 2554) และก่อให้เกิดรายไดห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นแหล่งสร้างงานทั้งทางตรง และทางออ้ม              

จะเห็นไดว้า่ ภาคการท่องเท่ียวเป็นจกัรกลหน่ึงท่ีช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกเหนือจากการ

ส่งออก และ การบริโภคภายในประเทศ 

อน่ึง จากการศึกษาเร่ืองเศรษฐกิจกรุงเทพฯ และยุทธศาสตร์การ “ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงท่ีไม่

เพียงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของอาเซียนดว้ย โดย

เป็นท่ีรวมของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,692,284 คน หากรวมประชากรแฝงกรุงเทพฯมี 8,839,022 คน หรือ

ประมาณ 14% ของประชากรทั้งประเทศ และหากนบัรวมประชากรท่ีเดินทางจากปริมณฑลโดยรอบท่ีเขา้มาทาํงาน

ในกรุงเทพฯ และชาวต่างชาติ จะพบว่ามีประชากรในกรุงเทพฯมากกว่า 10 ลา้นคน” ฉะนั้น การศึกษาในท่ีน้ีจึง

กาํหนดประชากรเป้าหมาย คือ คนกรุงเทพมหานคร  

การท่องเท่ียวภายในประเทศ ถือเป็นหน่ึงนโยบายท่ีรัฐบาล ให้ความสําคญั และดาํเนินนโยบาย เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ  ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาถึงความตอ้งการท่องเท่ียวภายในประเทศของ

คนไทย จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ เพ่ือเป็นขอ้มูลหน่ึงในการกาํหนดกลยุทธทางการตลาดในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในแต่ละกลุ่ม

อายแุละความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละประเภท 
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วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามกลุ่มอายุ 

รวมทั้งปัจจยัทางดา้น ประชากร เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาด การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย               

ของคนกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 

ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand Theory) 

อุปสงค์ (Demand) ในท่ีน้ีหมายถึง ความต้องการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย โดยมีปัจจัยต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อความตอ้งการท่องเท่ียวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปริมาณสินคา้หรือบริการ          

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวท่ีผูบ้ริโภค  มีความประสงคจ์ะซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆ ในช่วงเวลาหน่ึงๆ ฟังกช์ัน่ของ

อุปสงคแ์สดงความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างปริมาณซ้ือสินคา้ ชนิดใดชนิดหน่ึงกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์

ของสินคา้ชนิดนั้น(วีนสั ฤาชยั,2548) เขียน ดว้ยสญัลกัษณ์ทางพีชคณิตดงัน้ี 

    

 

 

    

 

                                                   สัญลกัษณ์ทางพชีคณิตของทฤษฎีอุปสงค์ 

โดยตวัแปรท่ีอยู่ทางซา้ยมือเป็นตวัแปรผล(ตวัแปรตาม) ในท่ีน้ี คือ Qx ซ่ึงเป็นปริมาณ สินคา้ X ท่ีมีผูเ้สนอ

ซ้ือ ซ่ึงข้ึนอยกูบัตวัแปรทั้งหลายท่ีมีในวงเลบ็ทางขวามือ(ตวัแปรอิสระ) ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องสินคา้ 

X หรือปัจจยักาํหนดอุปสงค ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

1) ตวัแปรที่ผู้ขายสามารถควบคุมได้ (Controllable variables) คือตวัแปรท่ีมีผลโดยตรงต่ออุปสงคต่์อ

สินคา้ X และผูข้ายสามารถใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 4Ps  คือ 1) ราคาสินคา้ X (Px )  2) การส่งเสริม

การขายสินคา้ X (Ax ) 3) ตวัสินคา้ X เอง (Dx )  4) การวางขายสินคา้ X (Qx )  

2) ตวัแปรที่ผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable variables) ซ่ึงไดแ้ก่ 1) รายไดข้องผูซ้ื้อ/ผูบ้ริโภค 

(Ic ) 2) รสนิยมและความชอบของผูบ้ริโภค(Tc )  3) การคาดคะเนของผูซ้ื้อ ( Ec )  4) ราคาของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินคา้ X (Py) 5) การส่งเสริมการขายของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (Ay ) 6) นโยบายของรัฐบาล(G)  7) จาํนวนผูซ้ื้อหรือ

ขนาดของประชากร (N)  และ 8) สภาพดินฟ้าอากาศ (W)  
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ปัจจยัท่ีผู้ขาย

สามารถควบคมุได ้

ปัจจยัท่ีผู้ขายไม่

สามารถควบคมุได ้
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

หฤษฎ์ชัย อินทโสตถิ,2552  ทาํการศึกษาการวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตอาํเภอปาย

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียวอนัดบั 1 คือ ปัจจยัดา้นสังคม เช่น สถานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของคนโดยทั่วไป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขต                

อาํเภอปายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว ดา้นผลิตภณัฑ ์คือสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ                 

ดา้นราคา คือความหลากหลายดา้นราคาของสินคา้และบริการ ดา้นสถานท่ี คือมีระบบสาธารณูปโภคดี ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์ ดา้นแรงจูงใจและส่ิงกระตุน้ คือ สถานท่ีพกัและ

สถานท่ีท่องเท่ียวไดรั้บรางวลัท่ีเป็นมาตรฐาน ดา้นบุคลากร คือ เจา้หนา้ท่ี/พนกังาน มีความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ ดา้นสงัคม คือสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับ 

พชร ภิญโญ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียว ถนนคนเดินท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น

พฤติกรรมพบวา่ การมาถนนคนเดินของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือ มาเท่ียวถนนคนเดิน 1-2  คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่

มาเท่ียวกบัเพ่ือน ส่วนมากมาซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง มีค่าใชจ่้ายในการเดินแต่ละคร้ังประมาณ 0 – 

100 บาทระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินถนนคนเดินประมาณ 3-4 ชัว่โมง เพ่ือนคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจมา

เดินถนนคนเดิน  ช่วงเวลาท่ีเร่ิมมาเดินจะอยู่ในช่วงเวลา  18.01– 20.00 น. ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวคาํนึงถึงในการซ้ือ

สินคา้และบริการ คือ ราคาและปริมาณ แหล่งขอ้มูลของถนนคนเดินส่วนมากไดม้าจากอินเตอร์เน็ต  นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะกลบัมาเดินถนนคนเดินอีกและแนะนาํให้บุคคลอ่ืนมาเดินถนนคนเดิน  ปัญหาท่ีพบมาก

ท่ีสุด คือ ท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ  

นิสิตา เปาวิมาน(2555) ทาํการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอเมือง

จงัหวดัลพบุรี และปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทย ต่อแหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอเมืองจงัหวดัลพบุรี 

พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังท่ี 2 วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวคือเพ่ือพกัผ่อน ส่วนใหญ่จะ

ทราบขอ้มูลจาก ญาติ/เพ่ือน/คนรู้จกั โดยเดินทางท่องเท่ียวพร้อมกบัคนในครอบครัว และมีรูปแบบการท่องเท่ียว

แบบ ไป-กลบั ไม่พกัคา้งคืน ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่า 500 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวใน

อาํเภอเมืองจงัหวดัลพบุรีมากท่ีสุด คือ ลพบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ รองลงมาคือการประชาสมัพนัธ์

สถานท่ีท่องเท่ียว และความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว   

สํานักงานสถิติแห่งชาติ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (2558) สาํรวจพฤติกรรมและการเดินทาง

ท่องเท่ียวของชาวไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย จาก

การสาํรวจพบว่า วตัถุประสงคห์ลกั คือ เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน กิจกรรมท่ีทาํระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวคือ 

ท่องเท่ียวทัว่ไป ผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวมากกว่าคร่ึงหน่ึงจะเดินทางท่องเท่ียวกบัครอบครัว/ญาติ พาหณะท่ีใชเ้ดินทาง 

นิยมเดินทางดว้ยพาหนะส่วนตวัประเภทรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว/ทริปต่อคนของผูท่ี้เดินทาง

ท่องเท่ียว พบว่าอยู่ท่ีประมาณ 2,600 บาทต่อคน จากการสํารวจพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือความปลอดภยัของแหล่ง

ท่องเท่ียว และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศนอ้ยท่ีสุดคือการส่งเสริมการขาย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 คนกรุงเทพมหานครในท่ีน้ี คือคนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวม

ขอ้มูล  ซ่ึงจาํแนกตามกลุ่มอาย ุจาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1). เบบ้ีบูมเมอร์(อาย ุ51-60 ปี) จาํนวน 50 คน  2).เจเนอร์เรชัน่

เอก็ซ์(อาย ุ36-50 ปี)จาํนวน 50 คน   และ 3).เจเนอร์เรชัน่วาย (อาย ุ15-35 ปี)จาํนวน 50 คน   

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาในท่ีน้ีเป็นการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าเฉล่ีย(Mean) เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ตารางไขว ้(Crosstabs) โดยใชค่้าสถิติไควส

แควร์(Chi-Square Test) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของคน

กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถาม ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 

โดยวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่(Reliability Test) ผลออกมาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจในขอ้คาํถามเป็นอย่างดี 

ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์ โดยปัจจยัดา้นการตลาด มีค่าเท่ากบั 0.888 จึงเช่ือมัน่ไดว้่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน

สามารถนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีได ้

 

กรอบแนวคดิ 

ผลท่ีไดจ้ากการทบทวนทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะห์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร” ดงัแผนภาพ ดงัต่อไปน้ี  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- เพศ 

- การศึกษา 

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- รายได ้

- จาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 

 

 

 

ปัจจยัทางการตลาดการท่องเทีย่ว 

ภายในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร 

- ราคาสินคา้และอาหาร 

- ราคาท่ีพกัแรม 

- ความปลอดภยั 

- สาธารณูปโภค 

- ความสมบูรณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 

- ความสะดวกในการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว 

- ความหลากหลายของท่ีพกัแรม 

- ความเป็นส่วนตวั 

- แคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- งานอีเวน้ท ์

- นโยบายภาษีของรัฐบาล 
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ผลการวเิคราะห์ 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มตวัอย่าง 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยว 
Gen B Gen X Gen Y 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว       

    ภูเขา 20 40.0 23 46.0 21 42.0 

    ทะเล 18 36.0 21 42.0 22 44.0 

    ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 12 24.0 6 12.0 7 14.0 

   รวม 50 100.0 50 100.0 50 100.0 

ช่วงเวลาในการเดนิทางท่องเที่ยว       

    เทศกาลวนัหยดุยาว 19 38.0 10 20.0 11 22.0 

    วนัเสาร์-อาทิตย ์ 5 10.0 11 22.0 11 22.0 

    วนัธรรมดา 9 18.0 4 8.0 1 2.0 

    แลว้แต่โอกาส 17 34.0 25 50.0 27 54.0 

   รวม 50 100.0 50 100.0 50 100.0 

พาหนะที่ใช้เดนิทาง       

    รถยนต ์ 33 66.0 38 76.0 34 68.0 

    เคร่ืองบิน 9 18.0 8 16.0 10 20.0 

    รถไฟ - - - - 3 6.0 

    รถโดยสาร 8 16.0 4 8.0 3 6.0 

   รวม 50 100.0 50 100.0 50 100.0 

บุคคลที่เดนิทางท่องเที่ยวด้วย       

    คนเดียว - - 3 6.0 3 6.0 

    ครอบครัว/ญาติ 32 64.0 25 50.0 18 36.0 

    เพ่ือน 9 18.0 16 32.0 17 34.0 

    คู่รัก 9 18.0 6 12.0 12 24.0 

   รวม 50 100.0 50 100.0 50 100.0 

สถานที่พกัแรม       

    โรงแรม 15 30.0 25 50.0 22 44.0 

    รีสอร์ท 26 52.0 25 50.0 23 46.0 

    บา้นญาติ/คนรู้จกั 9 18.0 - - 5 10.0 

   รวม 50 100.0 50 100.0 50 100.0 

แหล่งหาข้อมูลในการท่องเที่ยว       

    คาํบอกเล่าของเพ่ือน ญาติ คนรู้จกั 25 50.0 9 18.0 10 20.0 

    อินเทอร์เน็ต 16 32.0 37 74.0 33 66.0 

    โทรทศัน ์ 5 10.0 1 2.0 1 2.0 

    นิตยสาร 1 2.0 1 2.0 3 6.0 

    งานท่องเท่ียว(Tourism fairs) 1 2.0 2 4.0 3 6.0 

    การประชาสมัพนัธ์จาก ททท. 2 4.0 - - - - 

   รวม 50 100.0 50 100.0 50 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวดว้ยสถิติพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี,ร้อยละและ ค่าเฉล่ีย พบวา่  

กลุ่มเบบีบู้มเมอร์ ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่องเท่ียวภูเขา เลือกท่องเท่ียวช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว โดยใชร้ถยนตเ์ป็น

พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกบับุคคลคนในครอบครัว สถานท่ีพกัแรมประเภทรีสอร์ท 

และหาขอ้มูลการท่องเท่ียวจากคาํบอกเล่าของเพ่ือน/ญาติ/คนรู้จกั  กลุ่มอายุเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ ส่วนใหญ่มีความ

ตอ้งการท่องเท่ียวภูเขา วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการพกัผ่อน เลือกท่องเท่ียวแลว้แต่โอกาส โดยใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกับคนในครอบครัว พกัแรมในโรงแรมและรีสอร์ท และหาข้อมูลการท่องเท่ียวจาก

อินเทอร์เน็ต  และ กลุ่มเจเนอร์เรช่ันวาย ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่องเท่ียวทะเล วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการพกัผ่อน 

ส่วนใหญ่เลือกท่องเท่ียวแลว้แต่โอกาส โดยใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะ และเดินทางท่องเท่ียวพร้อมกบัคนในครอบครัว 

สถานท่ีพกัแรมประเภทรีสอร์ท และหาขอ้มูลการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต  

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่งบประมาณในการเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศ ใน 1 คร้ัง ดงันี ้

งบประมาณ ในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในประเทศ 1 คร้ัง 

ทั้งหมด 

หน่วย(บาท) 

กลุ่ม B 

หน่วย(บาท) 

กลุ่ม  X 

หน่วย(บาท) 

กลุ่ม Y 

หน่วย(บาท) 

    ค่าเฉลีย่ 7,763.33 8,870.00 8,050.00 6,370.00 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน 150 คน 

พบวา่เฉล่ียแลว้ใชง้บประมาณ 7,763.33 บาท/คร้ัง  กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ใชง้บประมาณ 8,870.00 บาท/คร้ัง กลุ่มเจเนอร์

เรชัน่เอก็ซ์ใชง้บประมาณ 8,050.00บาท/คร้ัง  กลุ่มเจเนอร์เรชัน่วายใชง้บประมาณ 6,370.00บาท/คร้ัง 

 

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดการท่องเที่ยว

ภายในประเทศไทย ในสถานทท่ีองเที่ยวประเภทภูเขา 

ปัจจยัทางด้านการตลาด เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ

สมรส 

อาชีพ รายได้ จํานวน

สมาชิกใน

ครัวเรือน 

ราคาของที่ระลึกและอาหารมี

ความเหมาะสม 

0.799 0.125 0.632 0.710 0.073* 0.465 0.665 

ราคาที่พักถูก 0.643 0.107 0.349 0.814 0.044** 0.404 0.047** 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยั                

0.878 0.011** 0.751 0.300 0.544 0.376 0.136 

สถานที่ท่องเที่ยวมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ครบวงจร 

0.799 0.642 0.950 0.430 0.334 0.567 0.200 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความ

สมบูรณ์ 

0.727 0.373 0.940 0.835 0.334 0.747 0.247 

ความสะดวกในการเดนิทาง

ไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว 

0.667 0.444 0.145 0.247 0.803 0.787 0.206 
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ที่พกัหาได้ง่าย มีความ

หลากหลาย 

0.045** 0.689 0.335 0.389 0.327 0.408 0.183 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็น

ส่วนตัว 

0.794 0.155 0.867 0.771 0.066* 0.779 0.143 

แคมเปญการท่องเที่ยวของ 

ททท. 

0.041** 0.053* 0.424 0.570 0.856 0.292 0.103 

การจัดงานอเีว้นท์เพือกระตุ้น

การท่องเที่ยว 

0.747 0.038** 0.255 0.512 0.615 0.826 0.460 

นโยบายภาษขีองรัฐบาล 0.956 0.246 0.170 0.091 0.044** 0.041** 0.386 

หมายเหตุ : * มีนัยสําคญัที่ระดบั .1 ,** มีนัยสําคญัที่ระดบั.05 ,*** มีนัยสําคญัที่ระดบั 0.01 

 

เพศ(หญิง)มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีพกัแรมและแคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 อายุ(เบบ้ีบูมเมอร์) มีความสัมพนัธ์กบั ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 แคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .1 และการจดังานอีเวน้ทเ์พ่ือกระตุน้การ

ท่องเท่ียวอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อาชีพ(ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ) มีความสัมพนัธ์กบัราคาของท่ีระลึก

และราคาอาหารอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ราคาท่ีพกัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .1 ความเป็น

ส่วนตวัของสถานท่ีท่องเท่ียว และนโยบายภาษีของรัฐบาลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  รายได(้20,000-

40,000)ของบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั นโยบายภาษีของรัฐบาลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ จาํนวน

สมาชิกในครัวเรือน(2-3คน) มีความสมัพนัธ์กบัราคาของท่ีพกัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดการท่องเที่ยว

ภายในประเทศไทย ในสถานทท่ีองเที่ยวประเภททะเล 

ปัจจยัทางด้านการตลาด เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ

สมรส 

อาชีพ รายได้ จํานวน

สมาชิกใน

ครัวเรือน 

ราคาของที่ระลึกและอาหารมี

ความเหมาะสม 

0.164 0.299 0.739 0.148 0.457 0.407 0.200 

ราคาที่พักถูก 0.640 0.457 0.361 0.741 0.949 0.465 0.100 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยั 

0.561 0.468 0.624 0.606 0.780 0.922 0.704 

สถานที่ท่องเที่ยวมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวก  ครบวงจร 

0.164 0.824 0.988 0.393 0.457 0.729 0.496 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความ

สมบูรณ์ 

0.790 0.358 0.897 0.435 0.340 0.724 0.211 

ความสะดวกในการเดนิทาง

ไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว 

0.521 0.886 0.398 0.957 0.375 0.538 0.490 
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ที่พกัหาได้ง่าย มีความ

หลากหลาย 

0.595 0.854 0.973 0.526 0.305 0.680 0.129 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็น

ส่วนตัว 

0.386 0.186 0.731 0.574 0.717 0.610 0.706 

แคมเปญการท่องเที่ยวของ 

ททท. 

0.223 0.725 0.917 0.896 0.479 0.026** 0.653 

การจัดงานอเีว้นท์เพือกระตุ้น

การท่องเที่ยว 

0.366 0.331 0.613 0.656 0.036** 0.291 0.499 

นโยบายภาษขีองรัฐบาล 0.892 0.514 0.491 0.905 0.382 0.058* 0.208 

หมายเหตุ : * มีนัยสําคญัที่ระดบั .1 ,** มีนัยสําคญัที่ระดบั.05 ,*** มีนัยสําคญัที่ระดบั 0.01 

 

อาชีพ (พนกังานเอกชน)มีความสัมพนัธ์กบัการจดังานอีเวน้ท์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  รายไดเ้ฉล่ียของบุคคล (40,001 บาท ข้ึนไป) มีความสัมพนัธ์กบั แคมเปญการท่องเท่ียวของ 

ททท. และนโยบายภาษีของรัฐบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 5 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดการท่องเที่ยว

ภายในประเทศไทย ในสถานทท่ีองเที่ยวประเภทประวตัศิาสตร์ 

ปัจจยัทางด้านการตลาด เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ

สมรส 

อาชีพ รายได้ จํานวน

สมาชิกใน

ครัวเรือน 

ราคาของที่ระลึกและอาหารมี

ความเหมาะสม 

0.490 0.163 0.795 0.490 0.850 0.436 0.918 

ราคาที่พักถูก 0.271 0.053* 0.144 0.571 0.212 0.548 0.326 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยั  

0.471 0.461 0.144 0.891 0.991 0.548 0.216 

สถานที่ท่องเที่ยวมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกครบวงจร 

0.225 0.479 0.477 0.673 0.665 0.366 0.120 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความ

สมบูรณ์ 

0.689 0.923 0.279 0.548 0.982 0.975 0.080* 

ความสะดวกในการเดนิทาง

ไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว 

0.970 0.712 0.099* 0.294 0.923 0.940 0.163 

ที่พกัหาได้ง่าย มีความ

หลากหลาย 

- - - - - - - 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็น

ส่วนตัว 

0.910 0.791 0.589 0.294 0.923 0.410 0.358 

แคมเปญการท่องเที่ยวของ 

ททท. 

0.821 0.587 0.428 0.561 0.885 0.979 0.087* 
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การจัดงานอเีว้นท์เพือกระตุ้น

การท่องเที่ยว 

0.513 0.808 0.757 0.870 0.875 0.859 0.043** 

นโยบายภาษขีองรัฐบาล 0.078* 0.712 0.099** 0.910 0.429 0.631 0.052* 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .1 ,** มีนยัสาํคญัท่ีระดบั.05 ,*** มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

 

เพศ (ชาย)มีความสัมพนัธ์กบั นโยบายภาษีของรัฐบาลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .1 อายุ(เบบ้ีบูม

เมอร์)มีความสมัพนัธ์กบัราคาท่ีพกั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .1  ระดบัการศึกษา(ปริญญาตรี)มีความสมัพนัธ์ 

กบัความสะดวกในการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว และนโยบายภาษีของรัฐบาล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน (มากกวา่ 3 คน) มีความสมัพนัธ์กบั ความสมบูรณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .1  แคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียวของ ททท.อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .1 การจดั

งานอีเวน้ท์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนโยบายภาษีของรัฐบาลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .1 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัในคร้ังนี ้

1. ททท.ควรเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)  และ 

แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ( Mobile Application ) เน่ืองจากพฤติกรรมนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่หาข้อมูล         

การท่องเท่ียวจากส่ืออินเตอร์เน็ต 

2. เนน้ส่งเสริมผูป้ระกอบการ ดา้นรีสอร์ทและโรงแรม ในสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือใหมี้ท่ีพกัเพียงพอต่อจาํนวน

นกัท่องเท่ียว เพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวก และบริการเสริม เช่น สระวา่ยนํ้า นวดสปา  หอ้งออกกาํลงักาย  หรือเคร่ือง

เล่นสนัทนาการ  เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว ไดค้รบทุกกลุ่มอาย ุ

3. สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทภูเขา ควรเพ่ิมความสะดวกด้านสถานท่ีพกัแรม เพ่ิมการความปลอดภยัใน

สถานท่ีท่องเท่ียว เนน้ความเป็นส่วนตวัของสถานท่ีท่องเท่ียว ส่งเสริมการจดังานอีเวน้ทก์ารท่องเท่ียว กาํหนดราคา

ของท่ีระลึกและอาหาร และราคาท่ีพกัมีความเหมาะสม  และกระตุน้การท่องเท่ียวผา่นนโยบายทางภาษีของรัฐบาล  

4. สถานท่ีท่องเท่ียวประเภททะเล ควรการจดังานอีเวน้ท์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวสําหรับกลุ่มพนักงาน

เอกชน  ททท.แคมเปญการท่องเท่ียวส่งเสริมการท่องเท่ียว และใชน้โยบายภาษีของรัฐบาล เพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียว

สาํหรับกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท  

5. สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ควรดูแลรักษาสถานท่ีให้มีความสมบูรณ์           

เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว  ททท. ควรออกแคมเปญ และมีการจดังานอีเวน้ท์ เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว และและใชน้โยบายภาษีของรัฐบาล เพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียว  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของประชาชน ในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ เก่ียวกบั

การท่องเท่ียวภายในประเทศ อนัจะเป็นขอ้มูลท่ีกาํหนดแผนการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีจะสามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการท่องเท่ียวของคนไทยทั้งประเทศ 
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2. ดว้ยการรวมตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน จะส่งผลทาํใหอุ้ปสงคก์ารท่องเท่ียวในภูมิภาค

อาเซียน เติบโตมากยิ่งข้ึน ฉะนั้นการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษา พฤติกรรมการท่องเท่ียวของประชาชนใน

กลุ่มประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าว 
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การแบ่งกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวจนีที่ซ้ือของฝากประเภทอาหาร 

โดยใช้ระดบัความต้องการส่วนประสมทางการตลาด(4P's) 

Cluster Analysis of Chinese Tourists who purchase edible souvenirs based on 

the demand levels of marketing mix (4P's) 

ปารณย์ี ลีรุ่งนาวารัตน์0

1 และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ1

2 

Paranee Leerungnawarat and Laddawan Lekmat 

 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีซ้ือของฝากประเภทอาหาร โดยใชร้ะดบัความตอ้งการส่วน

ประสมทางการตลาด 4P’s  

     วตัถุประสงค ์1 ) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือของท่ีฝากประเภทอาหารของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 2) เพ่ือ

ศึกษาระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ต่อของฝากประเภทอาหารของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 3) เพ่ือ

ศึกษาการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน โดยใช้ระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ต่อของฝาก

ประเภทอาหาร กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพโดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี ใน

การเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัเก็บจากแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ Cluster Analysis , ANOVA และ Chi-Square Test 

     ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนจากกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั รายได ้30,000 บาทข้ึนไป เคยมาประเทศไทย 2-3 คร้ัง 

     ผลการศึกษาดา้นระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน สามารถแบ่งกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีมีความแตกต่างกนัได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑทุ์กดา้นโดยเฉพาะ

เคร่ืองด่ืมชงแบบ 3 in 1 2) กลุ่มท่ีให้ความสําคญั ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายผ่านเว็บไซต์และWechat 3) กลุ่มท่ีให้

ความสาํคญั ดา้นส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก 

คาํสาํคัญ: นักท่องเท่ียวชาวจีน, ของฝากประเภทของอาหาร, ส่วนประสมทางการตลาด, การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม, การ

แบ่งกลุ่ม 
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Abstract 

This research is titled “Cluster Analysis of Chinese Tourists who purchase edible souvenirs based on the 

demand levels of marketing mix (4P's).” The main purposes of the research are 1) to study the behavior in 

purchasing edible souvenirs of Chinese tourists 2) to study the effect of marketing mix (4P’s) factor on purchasing 

edible souvenirs of Chinese Tourists 2 )  to study Chinese tourists segmentation based on the demand levels of 

marketing mix (4P's) that affecting purchasing decision making on edible souvenirs.  

Questionnaire is employed as a mean for data collection. The data are collected from the sample of 200 

Chinese tourists arrival to Bangkok. Cluster analysis, ANOVA and Chi-square are used for data analysis. The 

findings show that the majority of Chinese Tourists are men and single with the age between 31 to 40 years old 

and graduated with bachelor’s degree. They are employed and have salary more than 30,000 baht.  

According to the demand levels of Marketing mix (4P's), Chinese tourists can be divided into three 

different groups as follow; firstly, those who prefer instant beverages (3 in 1 powder). Secondly, those who prefer 

to buy edible souvenirs through online channels such as Website, Wechat. Lastly, those who prefer discount given 

when purchasing large quantities.    

Keywords: Chinese Tourists, Edible Souvenirs, Marketing Mix, Cluster Analysis, Segmentation 

 

1. บทนํา 

     ปัจจุบนัการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดรั้บการนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวจีนมาก ทางผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็น

โอกาสทางธุรกิจของฝากประเภทอาหาร จึงไดร่้วมก่อตั้งบริษทั phukhafood&beverage ข้ึนเพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิต

และจดัจาํหน่ายของฝากประเภทอาหาร ขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นช่วงการพฒันาผลิตภณัฑ ์ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือเป็น

การคน้หากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสามารถทราบถึงความตอ้งการ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือของฝาก

ประเภทอาหารของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

      วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนและระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 

4P ต่อของฝากท่ีประเภทอาหารของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนโดยใชร้ะดบัความ

ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด4P ต่อของฝากประเภทอาหาร เพ่ือนาํมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในขั้นแรก  

      ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 1) จะนาํผลการศึกษาไปกาํหนดทางเลือกในการวางแผนทางการตลาด เพ่ือใหส้ามารถเพ่ิม

ยอดขายและเป็นแบรนดอ์นัดบัตน้ท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเหล่าน้ีจะเลือกซ้ือเม่ือมาประเทศไทย 2) จะนาํกลุ่มท่ีไดจ้าก

การศึกษามากาํหนดไปประเมินทางเลือกเพ่ือพฒันาสินคา้หรือกลยทุธ์ทางการตลาดใหม่ๆ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดละทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

    แนวคิดและทฤษฎีการแบ่งกลุ่ม STP Marketing 

การตลาดเป้าหมาย (Target Marketing) คือการจดัผลิตภณัฑก์บัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพ่ือสนอง

ความตอ้งการของตลาดท่ีมีความแตกต่างกนั (Target marketing หรือ STP marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

,2546) มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมี

ความตอ้งการผลิตภณัฑห์รือส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

2. การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) เป็นกลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัซ่ึงตดัสินใจจะเลือก

เป็นเป้าหมาย 

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) หมายถึง การตัดสินใจและกิจกรรมเพ่ือสร้างและรักษา

แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องธุรกิจ (เม่ือเทียบเทียมกบัคู่แข่งขนั) ในความคิดของลูกคา้ 

    ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ( 6Ws 1H) คือหลกัการถาม 7ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค

ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือใหท้ราบคาํตอบ 7ประการ (7Os) (ฉตัยา เสมอใจ ,2550) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ใครเป็นตลาดเป้าหมายหลกั เพ่ือใหท้ราบลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรเพ่ือใหท้ราบ

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เพ่ือใหท้ราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือให้บทบาทของกลุ่มต่างๆในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์5.  ผูบ้ริโภคซ้ือ

เม่ือใด เพ่ือให้โอกาสในการซ้ือ 6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน เพ่ือให้ช่องทางหรือแหล่ง 7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร เพ่ือให้

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร (Operations) 

    ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P 

     การตดัสินใจของบริโภคมีความหลากหลายและแตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบ เน่ืองจากมีปัจจยัหรือหลายตวัแปร

ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ เคร่ืองท่ีนกัการตลาดใชเ้พ่ือจูงใจผูบ้ริโภค คือ4P (อดุลย ์จาตุรงคกลุ และดลยา จาตุรงคกลุ, 2550)  

1. ผลิตภณัฑ(์Product) หมายถึง ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

2. ราคา(Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในช่วงการประเมินทางเลือกและ

ตดัสินใจซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กลยทุธ์ในการนาํเสนอและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อระดบั 

           การเขา้ถึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
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2.2งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
     Wang, Parsons and Zhang (2551) ทาํการศึกษาเร่ือง China's dairy markets: trends, disparities, and implications 

for trade พบว่าปัจจยัท่ีทาํให้การบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของนมมีความแตกต่างกนัคือความแตกต่างดา้น

ภูมิภาคคือคนในเมืองหลวงจะมีการบริโภคมากกว่าคนชนบทและการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของนมมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับรายได้ของผูบ้ริโภคคือถา้ผูบ้ริโภคมีรายได้สูงข้ึนการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนผสมของนมกจ็ะสูงข้ึนตามไปดว้ย 

     Sparks, Pan (2552) ศึกษาเร่ือง Chinese outbound tourists :understanding their attitudes, constraints and use of 

information sources ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 60% อายุนอ้ยกว่า 35 มีทั้งโสดและไม่

โสด จบปริญญาตรีขั้นตํ่า รายไดน้อ้ยกว่า 1000US ต่อเดือนพฤติกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบซ้ือแพค็เก็จทวัร์ 

ทั้งfull ถา้เท่ียวนานกว่า2 สัปดาห์จะท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ช่องทางในการศึกษาหาแหล่งท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ใชที้วี

เพ่ือดูประเทศท่ีเขาจะไป ศึกษาขอ้มูลการเพ่ือน อ่านจากหนงัสือแมกกาซีน  

     อจัฉรา สมบติันันทนา (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวจีนส่วนใหญ่มาบริษทัทวัร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือมา

พกัผอ่นในประเทศไทย ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง/คนในการท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยูท่ี่จาํนวน 6,001 – 7,000 หยวน สินคา้

ของท่ีระลึกท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ จิวเวลล่ี เคร่ืองสาํอาง รังนก ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง/คนของนกัท่องเท่ียวชาวจีน คือ ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

หากดา้นในดา้นหน่ึงมีความแตกต่างกนัทาํให้ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง/คนในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

     ไพรัตน์ สุระศิรานนท์ (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวจีนแบบแบ็คแพ็คเกอร์ต่อการเลือก

ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีทาํสาํคญัท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านอาหารของนกัท่องเท่ียว

จีนแบบแบค็แพค็เกอร์ คือ เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง คาํแนะนาํจากเพ่ือน คาํแนะนาํจาก Website ความใกลท่ี้พกั  

     นํ้ าฝน จนัทร์นวล (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาซ่ึงหมายถึง ค่าใชจ่้าย

ในการท่องเท่ียวในประเทศไทย มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคคลเม่ือมีการเปรียบเทียบ ระหว่าง

อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีส่วนทาํใหก้ารตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิด 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดสาํหรับการศึกษา “การแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีซ้ือของฝากประเภทอาหาร 

 

3. วธีิการศึกษา 

      ประชากรท่ีศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีนทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในเขต

กรุงเทพ (จากขอ้มูลกรมการท่องเท่ียว จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในเขต

กรุงเทพ สําหรับปี 2557 มีจาํนวนทั้งหมด 2,993,677 คน) ซ่ึงจะกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะโดยทาํการคน้หาจาํนวน

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งตามตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie&Morgan (1970) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ใน

ระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ส่งผลใหข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งเก็บเท่ากบั 384 

คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา ผูท้าํการศึกษาจึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพียง 200 คน ทาํใหมี้ความ

คลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±6.80% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% 

      วิธีการเก็บตวัอย่างใชแ้บบสอบถาม 200 ชุด สาํหรับการเลือกสถานท่ีใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบจดัพ้ืนท่ี (Area 

Cluster Sampling) เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและงบประมาณส่งผลให้ผูวิ้จยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างไดทุ้กแหล่ง จึงไดท้าํการเก็บเพียงบางพ้ืนท่ี โดยการสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีจับสลากแบบได้แลว้ไม่ใส่

กระดาษกลบัคืน เพ่ือเลือกเขตท่ีเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 7เขต ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนการจดักลุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี 

เขต จาํนวนสดัส่วน

(ร้อยละ) 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง (ราย) 

เขต จาํนวนสดัส่วน

(ร้อยละ) 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง (ราย) 

พระนคร 14.5 29 ดอนเมือง 14 28 

หว้ยขวาง 14.5 29 ลาดกระบงั 14 28 

ประทุมวนั 14.5 29 บางกอกใหญ่ 14 28 

จตุจกัร 14.5 29 รวม 100 200 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง หาค่าทางสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือของฝากนกัท่องเท่ียวชาวจีน ใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

3.    ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด4Ps ใชส้ถิตค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.     วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือของฝากประเภทอาหารของนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยใชปั้จจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด 4Pใชส้ถิติ Cluster Analysis ซ่ึงเป็นการแบ่งส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ใหอ้ยูก่ลุ่มเดียวกนั  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

        การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีซ้ือของฝากประเภทอาหาร กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 39.5 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อย

ละ 75 สถานภาพโสด ร้อยละ 59 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ 57 มีรายได ้30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 45.5 

และเคยเดินทางมาประเทศไทย 2-3 คร้ัง ร้อยละ 61 

       การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม ส่วนใหญ่จะนึกถึงของฝากท่ีเป็นผลไมแ้ปรรูป เช่น กาแฟทุเรียน นม

ทุเรียน ร้อยละ 58.5 โดยมีวตัถุประสงคซ้ื์อไปฝากเพ่ือน ร้อยละ 45 บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือ เพ่ือน 

ร้อยละ 44.5 ส่วนใหญ่จะซ้ือของฝากดว้ยตนเองระหว่างเดินเท่ียว ร้อยละ 78.5 สถานท่ีท่ีซ้ือเป็นร้านท่ีทวัร์พาไป 

เช่น ร้านขายของฝาก ร้อยละ 73.5 สาํหรับแหล่งขอ้มูลในการซ้ือของฝากเป็นอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 66.5 

      การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 200 ราย มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ระดบัความตอ้งการซ้ือของฝากประเภทอาหารมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีตอ้งการใหพ้นกังานขาย

สามารถพูดภาษาจีนได ้ร้อยละ 4.71 รองลงมาเป็นดา้นราคา เนน้ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ และช่องทางใน

การจดัจาํหน่าย เนน้มีช่องทางในการติดต่อขอซ้ือสินคา้ทาง WeChat โดยทั้ง 2 ดา้นมีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัท่ีร้อยละ 

4.68 ลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้เคร่ืองด่ืมชงแบบ 3 in 1 ร้อยละ 4.07 

      การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P เม่ือนาํไป

ทดสอบกบัสถิติการแบ่งกลุ่มแลว้ จะทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างในการยบุรวม ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความแตกต่างของกลุ่มก่อนการยบุรวบและเปอร์เซ็นตค์วามต่างก่อนการยบุรวม 

จาํนวน Cluster 
ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุรวม 

(Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมใน

ลาํดบัถดัไปเทียบกบัในลาํดบัปัจจุบนั 

7 142.25 0.05 

6 155.92 0.05 

5 157.87 0.05 

4 213.29 0.06 

3 711.19 0.20 

2 1227.05 0.28 

1   
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ตารางท่ี 3 แสดงกลุ่มและจาํนวนของการศึกษาในคร้ังน้ี 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 148 74 

2 22 11 

3 30 15 

รวม 200 100 

     

     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการแบ่งกลุ่ม คร้ังน้ีทาํการเลือกจาํนวนท่ี 3 กลุ่มเน่ืองจากตอ้งการความ

ละเอียดต่อการศึกษา เพ่ือนาํขอ้มูลมาแจกแจงลกัษณะของแต่ละกลุ่มวา่เป็นอยา่งไร โดยนาํขอ้มูลมาทดสอบดว้ย

ปัจจยัระดบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดได ้ดงัน้ี 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์

 
แผนภาพท่ี 2 กราฟแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดา้นผลิตภณัฑ ์

     จากแผนภาพท่ี 2 แสดงความแตกต่างทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี3 ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการ

เคร่ืองด่ืมชงแบบ 3in1เหมือนกนั กลุ่มท่ี2 ใหค้วามสาํคญักบัเคร่ืองด่ืมกาแฟทุเรียนท่ีมีเน้ือทุเรียน 

      

ดา้นราคา 

 
 

แผนภาพท่ี 3 กราฟแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดา้นราคา 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2710 
 

 
     จากแผนภาพท่ี 3 แสดงความแตกต่างทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ี 1ใหค้วามสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ

สินคา้ กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้และการตั้งราคาสินคา้แบบขั้นบนัได เช่น ซ้ือ

ครบ 500 บาทมีส่วนลด 2% สาํหรับกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ท่ีมีราคาทั้งปลีกและส่ง 

     ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

แผนภาพท่ี 4  กราฟแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

     จากแผนภาพท่ี 4 แสดงความแตกต่างทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ี 1ใหค้วามสาํคญัการติดต่อขอซ้ือสินคา้ทางเวบ็ไซต ์

กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคัญกับการติดต่อขอซ้ือสินค้าทางเว็บไซต์และติดต่อซ้ือสินค้าทาง WeChat กลุ่มท่ี 3 ให้

ความสาํคญักบัการบริการจดัส่งให้ท่ีสนามบินโดยบรรจุผลิตภณัฑใ์ห้พร้อมข้ึนเคร่ืองบินไดเ้ลยและมีช่องทางใน

การติดต่อขอซ้ือสินคา้ทาง WeChat 

ดา้นส่งเสริมทางการขาย  

 

แผนภาพท่ี 5 กราฟแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ดา้นส่งเสริมทางการขาย 

     จากแผนภาพท่ี 5 แสดงความแตกต่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยลกัษณะความแตกต่างระหวา่งกลุ่มพบวา่กลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 

2เหมือนกนัคือ ให้ความสําคญักบัพนักงานขายตอ้งพูดภาษาจีนไดแ้ละเม่ือมีการซ้ือสินคา้ไดต้ามยอดท่ีร้านค้า

กาํหนดจะไดจ้บัสลากเพ่ือรับรางวลักลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญักบัการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือในจาํนวนมาก 

ช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัดา้นผลติภณัฑท์กุดา้นโดยเฉพาะเครือ่งดื่มชงแบบ 3 in 1 

กลุ่มที2่   กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัดา้นชอ่งทางจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซตแ์ละWechat 

กลุ่มที ่3  กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัดา้นสว่นลดเมือ่ซือ้ปรมิาณมาก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     สรุปผลการวิจยัจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน  ไดด้งัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัดา้นผลติภณัฑท์ุกดา้นโดยเฉพาะเครื่องดื่มชงแบบ 3 in 1 มจีํานวน 148 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี เน้นด้านผลติภณัฑม์าก คอื เครื่องดื่มชงแบบ 3 in 1ด้านราคา คอื ราคา

เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นพฤติกรรม ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนกลุ่มน้ีมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ

ของฝากประเภทอาหาร ในการฝากเพ่ือน เพราะของฝากท่ีจะนาํไปฝากเพ่ือนตอ้งเป็นของท่ีดูดีและราคาไม่สูง

จนเกินไป ดงัน้ีสินคา้จึงควรมีราคาไม่ถูกหรือแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกบัปริมาณของสินคา้นั้นๆ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย คือ มีช่องทางติดต่อขอซ้ือสินคา้ทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นพฤติกรรม ในการหาแหล่งขอ้มูลใน

การซ้ือของฝากประเภทอาหารโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ พนกังานขายตอ้งพูดภาษาจีนไดแ้ละ

เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ไดต้ามยอดท่ีร้านคา้กาํหนด ลูกคา้จะไดจ้บัสลากเพ่ือรับรางวลั 

     กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซตแ์ละWechat จาํนวน 22 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย อาย ุ40 ปีข้ึนไปดา้นผลิตภณัฑ ์คือ กาแฟทุเรียนท่ีมีเน้ือทุเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นพฤติกรรม ของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนในกลุ่มน้ีท่ีจะนึกถึงของฝากประเภทอาหารท่ีจะซ้ือกลบัไป คือ ผลไมแ้ปรรูป เช่น กาแฟทุเรียน นมทุเรียน 

กลุ่มน้ีจะเน้นดา้นราคามากคือ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้และความตอ้งการให้มีการตั้ งราคาสินค้าแบบ

ขั้นบนัได เช่น ซ้ือครบ 500บาทมีส่วนลด 2% ซ่ึงสอดคลอ้งกับดา้นพฤติกรรม ท่ีนักท่องเท่ียวชาวจีนกลุ่มน้ีมี

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือของฝากประเภทอาหารในการฝากเพ่ือน เพราะของฝากท่ีจะนาํไปฝากเพ่ือนตอ้งเป็นของท่ีดู

ดีและราคาไม่สูงจนเกินไป ดงัน้ีสินคา้จึงควรมีราคาไม่ถูกหรือแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกบัปริมาณของสินคา้นั้นๆ

กลุ่มน้ีจะเน้นด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมาก คือ มีช่องทางติดต่อขอซ้ือสินค้าทางเว็บไซต์และWeChat ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัดา้นพฤติกรรม ในการหาแหล่งขอ้มูลในการซ้ือของฝากประเภทอาหารโดยใช้อินเตอร์เน็ตดา้น

ส่งเสริมการตลาด คือ พนกังานขายตอ้งพูดภาษาจีนไดแ้ละเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ไดต้ามยอดท่ีร้านคา้กาํหนด ลูกคา้จะ

ไดจ้บัสลากเพ่ือรับรางวลั 

     กลุ่มท่ี3 กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก จาํนวน 30 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ เคร่ืองด่ืมชงแบบ 3 in 1 ดา้นราคา คือ มีทั้งราคาปลีกและราคาส่งดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ 

มีบริการจดัส่งใหท่ี้สนามบินโดยบรรจุผลิตภณัฑใ์หพ้ร้อมข้ึนเคร่ืองบินไดเ้ลยกลุ่มน้ีจะเนน้ดา้นส่งเสริมการตลาด

มาก คือ ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือในจาํนวนมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นพฤติกรรม ท่ีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือของฝากประเภท

อาหารเป็นการซ้ือฝากครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวของคนจีนเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ดงันั้นจาํนวนของฝากก็จะ

มีปริมาณท่ีมากตามไปดว้ย ดงันั้นนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีอยู่กลุ่มน้ี จึงตอ้งการท่ีจะไดรั้บส่วนลดเม่ือมีการซ้ือของฝาก

ในปริมาณท่ีมาก 
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     ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

     สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัความตอ้งการของส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซ่ึงอาจมีปัจจยัอ่ืนๆท่ี

สําคัญ ท่ีส่งผลต่อการซ้ือของฝากประเภทอาหารของนักท่องเท่ียวชาวจีน แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s) ถือไดว้า่เป็นพ้ืนฐานของกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจ 

     2. จาํนวนกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ีมีเพียง 200 ตวัอย่าง ดงันั้นผลการศึกษาอาจไม่สามารถแสดงถึง

จาํนวนประชากรท่ีแท้จริงไดท้ั้ งหมดของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีซ้ือของฝากประเภทอาหาร แต่เน่ืองด้วย

ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่ง จึงถือวา่เพียงพอต่อการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล

และสามารถทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในเบ้ืองตน้ เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได ้

     สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรในดา้นอ่ืนๆ เช่น การสร้างแบรนด์เพ่ือเป็นแนวทางในการ

รักษาฐานลูกคา้ของบริษทั phukhafood&beverageใหมี้ความจงรักภกัดีกบัแบรนดข์องบริษทั 

     2.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตในการเก็บแบบสอบถาม ตามสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละภาค 

เพ่ือท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายและเห็นความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีชดัเจนข้ึน 

     3.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาของฝากประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากของฝากประเภทอาหาร เช่น ของ

ฝากประเภทของท่ีระลึก เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจของบริษทั phukhafood&beverage ในอนาคต 

เพ่ือใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย 
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การประเมินนํ้าหนักความสัมพนัธ์ของทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาอาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

Regression Analysis of ThaiTravelers’Attitudes on Marketing and Behavior: Case 

Study of Mae Rim District, Chiang Mai Province 

ภัทราพร  ศรีสังข์1 และ ดร.สวรส  ศรีสุตโต2 

Pattraporn Srisung and  Dr.Sawaros Srisutto 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไทย กรณีศึกษาอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี ตวัแปรตน้ คือทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps ) ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวไทย ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว ดา้นค่าใช้จ่าย และ ดา้นจาํนวนคร้ังในการ

ท่องเท่ียวซ่ึงไดท้าํการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ไปท่องเท่ียว อาํเภอแม่ริม  

จงัหวดัเชียงใหม่จาํนวน 210 คน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลา คือ ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้าย คือ ส่วนประสมดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การท่องเท่ียวดา้นจาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียว คือส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑ ์

คาํสาํคัญ:การประเมินนํา้หนักความสัมพันธ์ ,ส่วนประสมทางการตลาด,พฤติกรรมการท่องเท่ียว ,แม่ริม,เชียงใหม่ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to evaluate regression analysis of the attitude of the 7P’s of marketing mixed on the 

behavior of Thaitravelers. In case study of Mea Rim district, Chiang Mai province. The variables which are used 

in this case studyincludeIndependent variable which is the attitude of the 7P’s of marketing mixed.And dependent 

variable which is the behavior of Thaitravelers in 3 portions such asduration, expense and number of traveling 

times. The questionnaire is collected from sample group which is consisted of 210 Thaitravelers in Mea Rim 

district, Chiang Mai province. By using “ Regression Analysis ” method. The result shows that the factors which 

affect Thaitravelers behavioras suchDuration portion is product and physical evidence, Expense portion is 

promotion and Number of traveling times portion is product. 

Keywords: Regression analysis,7P’s of marketing mixed,behavior of Thaitravelers, Mae Rim district,Chiang Mai 
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1. บทนํา 

     อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง

มาก  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีจะทาํรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้มา หรือแมแ้ต่การ

ท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีจะเป็นการช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ  อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวไทย จึงถือเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอีกหน่ึงแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย  โดยตั้งแต่ตน้ปี 

2558 หน่วยงานภาครัฐพยายามเร่งทาํการตลาดประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยอย่างเขม้ขน้  รวมทั้ง

ในปัจจุบนัความตอ้งการในการท่องเท่ียวของคนไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ  อนัเน่ืองมาจากการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   

ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆไดง่้าย  ส่งผลใหผู้ค้นเกิดความสนใจในการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนเร่ือยๆ

ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ทัว่ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคเหนือ ถือเป็นหน่ึงในภูมิภาค

ท่ีไดรั้บความนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  เน่ืองจากมีทศันียภาพท่ีสวยงาม และวฒันธรรมท่ีมี

เอกลกัษณ์  มีจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   ทาํใหใ้นแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้

มาเยี่ยมเยือนเป็นจาํนวนมาก แต่เม่ือพิจารณาถึงรายไดท่ี้ไดรั้บจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า

รายได้ค่อนข้างผันผวนและเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีค่อนข้างเล็กน้อยเม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ท่ีได้รับจาก

นกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้งประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ กรณีศึกษา ณ อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอาํเภอ

แม่ริมน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย  และนอกจากนั้นยงัมีการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวเท่ียวทั้งภาครัฐและเอกชน  ทาํ

ใหมี้กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวตลอดทั้งปี  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามการจดัการ 

การท่องเท่ียวในอาํเภอแม่ริมก็ยงัพบปัญหา การเช่ือมโยงกนัของบรรดาธุรกิจการท่องเท่ียว  การเป็นพนัธมิตร

ระหวา่งธุรกิจในหลายๆภาคส่วน ทั้งน้ีทุกกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในอาํเภอแม่ริมนั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนั

ของทุกภาคส่วนในชุมชน  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงได ้ศึกษาการประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของทศันคติดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว ใน อาํเภอแม่ริม เพ่ือใหบุ้คคลในชุมชน 

และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว ไดเ้ขา้ใจทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อส่วนประสม

การตลาดด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนธุรกิจการท่องเท่ียว รวมทั้ งศึกษา

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยเพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งข้ึน

อีกทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจต่าง ๆยงัสามารถนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ี ไปใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ

พฒันาธุรกิจได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเร่ืองการท่องเที่ยว 

     องค์การท่องเท่ียวโลก ( World Tourism Organization - WTO ) ให้คาํจาํกดัความของนักท่องเท่ียว ( Tourist )

หมายถึง  ผูท่ี้เข้ามาพกัค้างคืน ส่วนนักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึงผูท่ี้ไม่ได้ค้างคืน  ส่วนนักท่องเท่ียว  
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ตามความหมายของประเทศไทยตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ได้

บญัญติัไวว้า่ นกัท่องเท่ียวหมายถึงบุคคลท่ีเดินทางจากทอ้งถ่ินอนัเป็นถ่ินท่ีอยูโ่ดยปกติของตนไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืนเป็น

การชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ  และดว้ยวตัถุประสงคท่ี์มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได ้ (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 

2557)   

แนวคิดเร่ืองทัศนคต ิ 

     Rokeach ( 1968 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์ , 2546 ) ไดอ้ธิบายว่า ทศันคติ หมายถึง การเรียนรู้ และการประมวล

ความเช่ือของตนเองท่ีมีอยูอ่ยา่งมัน่คงกบัส่ิงใดหรือสถานการณ์ท่ีส่งผลใหบุ้คคลปฏิบติัตอบในลกัษณะท่ีพอใจ 

     ทศันคติมีองค์ประกอบ อยู่ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ Cognitive เป็นอาการทางวตัถุท่ีทศันคติเขา้ไปเก่ียวขอ้งและ

ไดรั้บการนึกเห็นภาพพจน์  ส่วนท่ีสอง คือ Affective เป็นความรู้สึก ชอบ และ ไม่ชอบ  ส่วนท่ีสาม คือ Behavioral  

เป็นแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ิงท่ีเราคนเรามีทศันคติต่อส่ิงนั้น ( อดุลย ์ จาตุรงคกลุ, 2543 ) 

แนวคิดเร่ืองพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้นคา้และบริการ  รวมทั้งกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีจะเกิดก่อนการกระทาํดงักล่าว ( อดุลย ์ จาตุรงคกลุ , 2543) 

     บทบาทของผูบ้ริโภคหมายถึง  บทบาทของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ โดยมกัจะนาํมาประยุกตใ์ชใ้นกล

ยทุธ์ทางการตลาด  ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์, 2539 ) โดยทัว่ไปมีทั้งหมด 5 บทบาท ดงัน้ี 

      1.  ผูริ้เร่ิม ( Initiator ) คือผูท่ี้รู้ความตอ้งการและริเร่ิมซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

      2.  ผูมี้อิทธิพล ( Influencer ) คือ   ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑน์ั้น 

      3.  ผูต้ดัสินใจ (Decider) คือ ผูท่ี้ตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

      4.  ผูซ้ื้อ (Buying ) คือ ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

      5.  ผูใ้ช ้( User ) คือ ผูท่ี้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้น 

แนวคิดเร่ืองพฤตกิรรมการท่องเที่ยว 

     พฤติกรรมนักท่องเท่ียว คือ พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตอบสนองต่อสินค้าและบริการนั้ น ใน

สถานการณ์ต่าง ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา , 2557) 

     พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยรูปแบบการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้าย ท่ีพกั (สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ , 2557)   
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แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

     ในการทาํธุรกิจบริการ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)ไม่เพียงพอ แต่ตอ้งใช ้(7Ps)โดยเพ่ิมปัจจยัทางดา้น 

บุคคลากร (People) การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence&Presentation) และ

กระบวนการใหบ้ริการ (Process)เขา้ไป ( ศิริวรรณเสรีรัตน ์, 2546 ) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

      ผลิตภณัฑ ์(Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีท่ีนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชนแ์ละความพึงพอใจ

สูงสุด   

     ราคา (Price)  หมายถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตัวเงิน  ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีลูกคา้จะจ่าย  โดยจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (Value) ท่ีจะไดรั้บ กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น  

     ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางท่ีจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค เพ่ือส่งออกสินคา้และบริการ 

     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้าย หรือผูใ้ห้บริการกบั

ผูบ้ริโภค  เพ่ือแจง้ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ   

     บุคคล (People)  หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ ท่ีจะใหบ้ริการกบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง  

     กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบการปฏิบติัการทางดา้นการ

ใหบ้ริการ  เพ่ือนาํเสนอใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจในการบริการ   

     การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง เป็นการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและบริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     (ศรินททิ์พย ์คาวาโนเบะ , 2554)  ไดศึ้กษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษา อาํเภอ

เมือง จงัหวดัน่าน  พบวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  มีความตอ้งการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สาํคญัของจงัหวดัน่าน ในช่วงฤดูหนาว ท่ีเป็นวนัหยดุยาว  ทาํใหมี้ระยะเวลาในการเดินทางมาพกัคา้งคืน ท่ียาวนาน 

เพราะ แหล่งท่องเท่ียวดึงดูดใจ 

     (สิริรัตน ์นาคแป้น , 2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะ

พะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า  ทศันียภาพท่ีสวยงามและส่ิงแวดลอ้มของเกาะพงนั ทาํใหเ้กิดความโรแมนติก

และความสวยงาม ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวใชเ้วลากบัการท่องเท่ียวและพกัผอ่นคา้งคืนหลายวนั 

     (ประทุมวรรณ เรืองวิริยะรัตน์ , 2556) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดเพลินวาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านส่ือออนไลน์ของตลาด   การจดักิจกรรมพิเศษเป็นประจาํทุก

เดือนเพ่ือจูงใจนกัท่องเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้มาเท่ียวตลาด และกระตุน้การใชจ่้ายมากยิ่งขั้น  

     (วรรษมน จนัทดิษฐ์ , 2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีตลาดนํ้ า 

อมัพวา  จงัหวดัสมุทธสงคราม  พบวา่  สถานท่ีท่องเท่ียว มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง     
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3. วธีิการศึกษา 

     ประชากร  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ไปท่องเท่ียว อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่   

     กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากร จึงตอ้งใชสู้ตรการคาํนวณของ Roscoe (1969 : 156 -157)   ดงัน้ี  

N = (Z σ/em)2 

        = (1.96 x 10)2 

                                                                                     = 19.62 

                                                                           = 384 

หมายเหตุ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้±5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และ σ/em = 10 โดยสดัส่วนน้ีใช้

กบักลุ่มประชากรท่ีเกิน 500 หน่วย 

      แต่ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูล จึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอยา่ง อน่ึง เม่ือลดจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งลง จะไดค่้าความคลาดเคล่ือนใหม่เป็น ±6.93% 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ 

(Quota Sampling) โดยจะกาํหนดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ในอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

จาํนวนทั้ งหมด 3 สถานท่ี ( ท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวไทย ) จาํนวน  210 ชุด ดังน้ี  1.  นํ้ าตกแม่สา  จาํนวน 70 ชุด  

2. ม่อนแจ่ม จาํนวน 70 ชุด  3.  สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ  จาํนวน 70 ชุด 

     การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์หาค่าค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของข้อมูลโดยใช้ Linear  Correlation Coefficient , การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเม่ือจาํแนกตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใช ้ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลโดย

ใชก้ารวิเคราะห์การถอดถอย (Regression Analysis ) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตวัอย่าง  

     พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง เป็นจาํนวน 116 คน คิดเป็น ร้อยละ 

55.2    มีอายุระหว่าง  21-30 ปี  เป็นจาํนวน  109 คน  คิดเป็นร้อยละ  51.9  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  เป็นจาํนวน 

139 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.2  ประกอบอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา  เป็นจาํนวน  98 คน คิดเป็นร้อยละ  46.7   มีระดบั

รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท เป็นจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 39   มีสถานภาพโสด จาํนวน  170 คน คิดเป็น

ร้อยละ 81.0   และปัจจุบนั อาศยัอยูใ่นกรุงเทพ / ปริมณฑล เป็นจาํนวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 
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     วิเคราะห์ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน อําเภอแม่ริม  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัแม่ริมมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 

     ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั อตัราค่าบริการการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในแม่ริม

อยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม  

     ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั บริการจองท่ีพกัเพ่ือเขา้พกัในแม่

ริมผา่นทางอินเตอร์เน็ทนั้น ทาํใหส้ะดวก 

     ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั ขอ้มูลบน Social Networks ทาํให้

ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในแม่ริม 

     ดา้นกระบวนการ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั แม่ริมมีการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้มใน

สถานท่ีท่องเท่ียวใหมี้ความสะอาดและเป็นระเบียบ 

     ดา้นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั ประชาชนในชุมชน พนกังาน ผูป้ระกอบการ เป็น

มิตรไมตรีกบันกัท่องเท่ียว 

     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั แม่ริมมีส่ิงแวดลอ้มบริเวณสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีดี 

การวเิคราะห์ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวใน อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

     พบวา่ ผูท่ี้มาท่องเท่ียวนั้น วางแผนในการท่องเท่ียวในอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ีย 2 วนั  วางแผนใน

ค่าใชจ่้าย เป็นจาํนวนเงิน  3000 บาทต่อการท่องเท่ียว 1 คร้ัง  และ มีจาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียว เฉล่ียคนละ 3 คร้ัง  

การวเิคราะห์ประเมนินํ้าหนักความสัมพันธ์ของทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว (7Ps )  ที่มต่ีอ

พฤตกิรรมการการท่องเที่ยวในอาํเภอแม่ริม 

     จากสมมติฐานที่ 1ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการ

ท่องเที่ยวแม่ริม พบว่า 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียวคือ ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

ลกัษณะทางกายภาพ ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และดา้นกระบวนการบริการ พบว่าไม่ไดมี้อิทธิพลต่อระยะเวลาการท่องเท่ียว  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความสาํคญั

มากดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวและลกัษณะทางภายภาพของแม่ริม โดยจะใชเ้วลาในการท่องเท่ียวท่ีนาน  
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     สามารถแสดงสมการถดถอยท่ีใชใ้นการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

y'   =  4.726   - .564 (ดา้นผลิตภณัฑ ์)  -  .527 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 

                     + .206 (ดา้นบุคคล)  + .192  (ดา้นราคา)   +.149  (ดา้นกระบวนการ)         

                     +.015  (การส่งเสริมการตลาด)   -.141  (ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ) 

     สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยวแม่ริมพบว่า 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวคือ ส่วนประสมดา้นการส่งเสริม

การตลาด  ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ

บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าไม่ไดมี้อิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีให้

ความสาํคญัมากดา้นการส่งเสริมการตลาดของแม่ริม จะใชค่้าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน    

     สามารถแสดงสมการถดถอยท่ีใชใ้นการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

    y'   =  7163.440   - 1801.767 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด)   + 938.010  (ดา้นบุคคล )  

                                         + 582.347 ( ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย )   + 230.047  ( ดา้นราคา )   

                                         + 149.075  (ดา้นกระบวนการ )  - 485.938  (ดา้นผลิตภณัฑ ์)  

                                         - 606.557 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ) 

     สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านจํานวนคร้ังในการ

ท่องเที่ยวแม่ริม 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นจาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียวคือ ส่วนประสมดา้นผลิตภัณฑ์  

ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และ

ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่าไม่ได้มีอิทธิพลต่อจาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียวแม่ริม  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีให้

ความสาํคญัมากดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว โดยจะกลบัมาท่องเท่ียวในแม่ริมซํ้ามากข้ึน 

สามารถแสดงสมการถดถอยท่ีใชใ้นการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

  y'   =  2.421  + .956 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + .164  ( ดา้นราคา)  + .022 ( ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย )                   

                            - .047 ( ดา้นการส่งเสริมการตลาด) - .220 ( ดา้นบุคคล ) 

                            - .295 (ดา้นกระบวนการ) -. 532 (ดา้นลกัษณะกายภาพ) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

แม่ริม  พบว่า 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียวคือ ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

ลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการท่องเท่ียว  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความสําคัญมากดา้น

ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวและลกัษณะทางภายภาพของแม่ริม โดยจะใชเ้วลาในการท่องเท่ียวท่ีนาน  

     ซ่ึงประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นผลิตภณัฑคื์อ แม่ริมมีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว ท่ีดี เช่น ร้านอาหาร 

ของท่ีระลึก การคมนาคม,  สถานท่ีท่องเท่ียวในแม่ริมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ,  แม่ริมมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย, แม่ริมมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ,  แม่ริมมีธรรมชาติท่ีสวยงาม,  แม่ริมมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ซ่ึง

ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะกายภาพคือแม่ริมมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีดี  เช่นท่ีพกั ร้านอาหาร เป็นตน้, แม่ริมมีถนน

หนทางท่ีสะอาด,  แม่ริมมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างการเดินทาง,  แม่ริมมีส่ิงแวดลอ้มบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดี, 

เสน้ทางเดินทางมาแม่ริมมีป้ายบอกทางในการเดินทางท่ีชดัเจน 

การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

แม่ริม พบว่า 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวคือ ส่วนประสมดา้นการส่งเสริม

การตลาด  พบว่า มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความสําคญัมากดา้นการส่งเสริม

การตลาดของแม่ริม โดยจะใช้ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องในด้านการส่งเสริม

การตลาดคือ การตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวแม่ริมเพราะขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, การตดัสินใจ

เดินทางมาเท่ียวแม่ริมเพราะขอ้มูลจากนิตยสาร,  การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวแม่ริมเพราะขอ้มูลบน Social 

Networks,  การตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวแม่ริมเพราะขอ้มูลบนเว็ปไซต์ท่องเท่ียวต่างๆ,  การค้นหาข้อมูล

เก่ียวกบัแม่ริมบนอินเตอร์เน็ทนั้นสะดวก,  ขอ้มูลการท่องเท่ียวบนแผ่นพบัจะช่วยใหส้ามารถเดินทางท่องเท่ียวใน

แม่ริมไดง่้ายข้ึน,  ขอ้มูลการท่องเท่ียวบนหนงัสือท่องเท่ียวช่วยใหส้ามารถเดินทางในแม่ริมไดง่้ายข้ึน 

     การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านจํานวนคร้ังในการ

ท่องเที่ยวแม่ริม  พบว่า 

     ปัจจยัท่ีมีอิทธิลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียวคือ ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า   

มีอิทธิพลต่อจาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียวแม่ริม  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใหค้วามสาํคญัมากดา้นผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว 

โดยจะกลบัมาท่องเท่ียวในแม่ริมซํ้ ามากข้ึน ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นผลิตภณัฑคื์อ แม่ริมมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกดา้นการท่องเท่ียว ท่ีดี เช่น ร้านอาหาร ของท่ีระลึก การคมนาคม ,  สถานท่ีท่องเท่ียวในแม่ริมเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง,  แม่ริมมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย, แม่ริมมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม,  แม่ริมมี

ธรรมชาติท่ีสวยงาม,  แม่ริมมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     1. จากผลวิจยัพบว่าทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ดา้นระยะเวลาและจาํนวนคร้ังในการท่องเท่ียว  ดงันั้น ควรเนน้การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวโดยนาํเสนอดา้น

เอกลกัษณ์ของอาํเภอแม่ริมใหช้ดัเจนมากข้ึร เช่น ทศันียภาพอนัสวยงามตามธรรมชาติ  ดา้นสภาพอากาศท่ีปลอด

โปร่ง ดา้นวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องคนในชุมชน  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

     2. จากผลวิจยัพบว่าทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การท่องเท่ียวด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว   ซ่ึงในอาํเภอแม่ริม ยงัขาดช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านทาง 

ส่ือออนไลน์ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถติดต่อส่ือสารไดโ้ดยตรง  แต่นักท่องเท่ียวกลบัไดรั้บคาํแนะนาํจากผูท่ี้มา

ท่องเท่ียวก่อนหนา้จากทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น  ดงันั้น  จึงควรมีการ สร้างช่องทางการติดต่อ เช่น เวปไซต์ และ  

ส่ือสังคมออนไลน์  ( Social Networks ) ของอาํเภอแม่ริม โดยมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทางเวปไซต์

อย่างเป็นทางการ เพ่ือทาํใหติ้ดตามความเคล่ือนไหวใหม่ๆ ไดง่้ายและรวดเร็ว  นอกจากนั้น ควรมีการอพัเดตความ

เคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง โดย มีผูท่ี้คอยดูแลทาํหน้าท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านเวปไซต์ ( Website Administrator ) 

ตลอดเวลา  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง อาํเภอแม่ริม กบันกัท่องเท่ียว  เป็นการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์

ทางการท่องเท่ียวต่างๆ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกสบายใจในการวางแผน

เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแม่ริม 

     3.  จากผลวิจยัพบว่าทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาในการท่องเท่ียวในอาํเภอแม่ริมเน่ืองจาก ในอาํเภอแม่ริมนั้น  มีสภาพแวดลอ้ม  และ ภูมิ

ทศัน์ระหว่างการเดินทาง เป็นอย่างดี อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย    จึงถือเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามสาํคญั

ยิ่ง ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตลอดเส้นทางการเดินทาง  เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจ ตั้งแต่เดินทางเขา้มา 

ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญัดงัน้ี 

1)  การให้ความสะดวกด้านป้ายในแหล่งท่องเท่ียว  2) การรักษาความสะอาดตลอดเส้นทางการเดินทางของ

นกัท่องเท่ียว เพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจตลอดการเดินทางตั้งแต่เขา้สู่พ้ืนท่ีอาํเภอแม่ริม  3) ควรมีการเพ่ิมเติมส่ิง

อาํนวยความสะดวก  เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร เพ่ือทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกสะดวกในท่องเท่ียว และทาํใหเ้กิดความรู้สึก

ไม่ยุง่ยากส่งผลใหอ้ยากท่องเท่ียว 

ในอาํเภอแม่ริมในระยะเวลาท่ียาวนานยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. เน่ืองดว้ยในการเก็บแบบสอบถาม ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามในช่วงเทศกาลปีใหม่  

และใชเ้วลาในการเก็บ 9 วนั ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวมากมาย และเกิดปัญหาในการเก็บแบบสอบถามเป็นอย่างมาก  

เช่นความวุ่นวายในระบบการจดัการของแหล่งท่องเท่ียว  ส่งผลทาํให้ผูท้าํแบบสอบถามบางส่วน เกิดทศันคติใน

ดา้นลบ ดงันั้น จึงควรทาํการเก็บแบบสอบถามในช่วงเวลาท่ียาวนานกว่าน้ี  เพราะเน่ืองจากจะทาํให้ขอ้มูลของ

นกัท่องเท่ียวไดห้ลากหลายสถานการณ์มากยิ่งข้ึน 
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     2.  งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จึงควรมีการขยายกลุ่มตวัอย่างไปท่ีชาวต่างชาติ 

 เพ่ือทราบถึงทศันคติในอีกแง่มุม เพ่ือเป็นผลดีต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหดี้ยิ่งข้ึน 

     3.  ควรมีการขยายจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากยิ่งข่ึน  เพ่ือเพ่ิมระดบัความน่าเช่ือถือใหก้บังานวิจยัใหม้ากยิ่งข้ึนไป 
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การแบ่งกลุ่มนักท่องเทีย่วโดยใช้ปัจจยัด้าน พฤตกิรรมการหาข้อมูล การประเมิน

ทางเลือก และการซ้ือแพค็เกจท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา บริษทั เกรท อนัดามัน จาํกดั 

A Study of Bangkok Tourists Behaviors on Information Search, Alternative 

Evaluation, and Purchase Intention Using a Cluster Analysis Technique:  

A Case Study of Great Andaman Co., Ltd. 

วรรณษิา หม่อมพกุล1 และ ศิริรัตน์ รัตนพทิกัษ์2 

Wannisa Momphakul and Sirirat Rattanapituk  

  

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคต่์างๆ ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น พฤติกรรมการหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และ

การซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการแบ่งกลุ่ม

นกัท่องเท่ียว โดยใชปั้จจยัดา้น พฤติกรรมการหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียว ทาํการ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ทั้งหมดจาํนวน 200 ราย โดยใช้

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มุ่งเนน้เร่ืองความสะดวก 

กลุ่มท่ี 2 มุ่งเนน้เร่ืองการหาขอ้มูล กลุ่มท่ี 3 มุ่งเนน้เร่ืองราคา มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, นักท่องเท่ียว, พฤติกรรม, การหาข้อมลู, การประเมินทางเลือก, การซ้ือ 

 

Abstract 

The purposes of this study were to classify tourists who are living in Bangkok into distinctive groups by using a 

cluster analysis method and have a better understand of tourists’ behaviors on information search, alternative 

evaluation, and purchase intention. The respondents were asked to answers questions. Questionnaires were 

distributed and checked for the completeness. A total of usable data was 200 respondents, then, analyzed in this 

research. The main research method used in this research was a cluster analysis. The results revealed that there 

were 3 distinctive groups of Bangkok tourists. The first group focused on convenience, while the second group 

carefully searched information and last group has a higher price sensitivity.  

Keywords: Segmentation, Tourism, Behavior, Information Search, Alternative Evaluation, Purchase Intention  
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1. บทนํา 
 

     บริษทั เกรท อนัดามนั จาํกดั จดัตั้งข้ึนเพ่ือบริหาร เกรท อนัดามนั ไทย ทวัร์ ประกอบธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดั

พงังา ก่อตั้งเม่ือปลายปี พ.ศ. 2557 โดยนายสุทธิโชค ทองชุมนุม ประธานหอการคา้จงัหวดัพงังา และวา่ท่ีร.ต. อศัวิน 

ปุยบณัฑิต ท่ีเห็นโอกาสในการรองรับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจงัหวดัพงังาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 

307,528 คน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 1,667,811 คน ในปี พ.ศ. 2556  สร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 702.13 ลา้นบาท เป็น 

4,138.47 ลา้นบาท (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ศูนยวิ์จยัดา้นการตลาดท่องเท่ียว, 2556) ในเบ้ืองตน้บริษทัฯ ได้

เสนอขายแพค็เกจท่องเท่ียวใหบุ้คคลท่ีรู้จกั นอกจากนั้นบริษทัฯไดเ้ร่ิมเสนอขายแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีงานไทยเท่ียว

ไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ แต่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทาํให้บริษทัจาํเป็นต้องศึกษา

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้กิดโอกาสในการขาย เพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ 

     รายไดข้องบริษทัฯ มาจาก 7 กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ประกอบดว้ย กิจกรรมแอดเวนเจอร์อาทิ ข่ีชา้ง ข่ีเอ

ทีวี ล่องแก่ง 15% นาํเท่ียวหมู่เกาะและอ่าวต่างๆ 18% นาํเท่ียวในตวัเมืองพงังา อาทิ ถํ้าพุงชา้ง ชมเมือง 13% นาํเท่ียว

เชิงอนุรักษนิ์เวศ แถบป่าชายเลน 12% นาํเท่ียวเชิงวฒันธรรม อาทิ ชุมชนบางพลดั 8% นาํเท่ียวแบบเป็นหมู่คณะ จดั

แพค็เกจตามลูกคา้กาํหนด 33% และบริการจองตัว๋เคร่ืองบิน 1% 

     รายไดข้องบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี 2 ท่ีมีมูลค่า 188,950 บาท และไตรมาสท่ี 3 ท่ีมีมูลค่า 304,000 บาท ซ่ึงมีรายได้

นอ้ยกว่าไตรมาสแรก ท่ีมีมูลค่า 467,430 บาท (อศัวิน ปุยบณัฑิต, สัมภาษณ์, 3 กนัยายน 2558) ปัญหารายไดน้อ้ยส่ง

ผลกระทบโดยตรงแก่บริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละเดือน ปัญหารายไดน้อ้ยจึงปัญปัญหา

แรกท่ีบริษทัฯ มุ่งจะแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก 

     จากการสงัเกตท่ีผา่นมา ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีหลากลาย อาทิ ซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือใหผู้อ่ื้น ซ้ือ

แพค็เกจท่องเท่ียวหลงัจากเดินผา่นสาํนกังานบริษทัฯ ซ้ือเพราะคนรู้จกัแนะนาํเป็นตน้ รวมถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว

ในงานไทยเท่ียวไทย ท่ีบางส่วนซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวของบริษทัฯ บางส่วนมีความประสงค์ในแพค็เกจแต่ไม่ซ้ือ 

บางส่วนเดินผา่นโดยไม่ไดใ้ส่ใจเป็นตน้  

     พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเหล่าน้ีทาํให้บริษทัฯ มีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมาก

ยิ่งข้ึน โดยจะมุ่งศึกษาพฤติกรรมการหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครก่อนเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มี

ความเจริญในหลายดา้น ประกอบกบับริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะเปิดสาํนกังานสาขาท่ีจดัหวดักรุงเทพมหานครใหเ้ป็น

ศูนยร์วมของพนกังานขาย เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่มๆ ตามพฤติกรรม แยกลกัษณะ

เด่นของแต่ละกลุ่ม ใหเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดประเด็นการตดัสินใจ วางแผนดาํเนินการและกาํหนดกลยุทธ์ท่ีตรง

กบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม เพ่ือความเป็นไปไดใ้นการวางแผนดาํเนินการเพ่ิมรายไดใ้หบ้ริษทัฯ 
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วตัถุประสงค์ 

     เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียว ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัจจยัการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวโดยใช้ปัจจัยด้าน 

พฤติกรรมการหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     ประเภทของการท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) แบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ ประกอบดว้ย แบ่งตามตามสภาพ

ภูมิศาสตรการเดินทาง อาทิ การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศและในประเทศ แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง 

อาทิ ท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่น เพ่ือธุรกิจ เพ่ือความสนใจพิเศษ ในเชิงเชิงธรรมขาติ วฒันธรรม กีฬาและบนัเทิง 

ธุรกิจและประชุมสมันา เป็นตน้ แบ่งตามตามลกัษณะการเดินทาง อาทิ กลุ่มเหมาจ่ายหรืออิสระ แบ่งจากการตลาด 

อาทิ ตลาดหรูหรา ตลาดมวลชน และแบ่งตามการจดัการ อาทิ ประเพณีนิยม แบบยัง่ยืน ประกอบดว้ย ท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

     ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ และการแบ่งส่วนตลาด การวางแผนและการพฒันาตลาดการท่องเท่ียว (ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ,์ 2548: 22) ท่ีบอกถึงลกัษณะของประชากรประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา ระดบัรายได ้อาชีพ มีผล

ต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว รวมถึง (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548: 111-124) 

พบวา่รู้ประชากรศาสตร์เพ่ือเลือกตลาดเป้าหมายนั้นอยา่งเหมาะสม  

     ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (อดุล จาตุรงคกลุ และ ดลยา จาตุรงคกลุ, 2550: 4-

55) หมายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่เป็นส่ิงท่ีบุคคลกระทาํ เพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งสินคา้ หรือบริการมาเพ่ือบริโภค โดยผา่น

กระบวนการตดัสินใจ ขั้นท่ี 1 คือการตระหนกัถึงความตอ้งการ เลง็เห็นความตอ้งน้ีเป็นขั้นแรกของกระบวนการ

ตดัสินใจ ขั้นท่ี 2 การแสวงหาขอ้มูล หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้รงกระตุน้ทาํใหรั้บรู้ถึงปัญหาแลว้ ผูบ้ริโภคจะแสวงหา

ขอ้มูลเพ่ือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน และหากขอ้มูลมีไม่เพียงพอกจ็ะหาจาก

แหล่งขอ้มูลภายนอก อาทิ จากตวับุคคล ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆ 

เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์สนใจแลว้ กจ็ะทาํการประเมินวา่ สินคา้ยี่หอ้ใดดีกวา่กนั โดยจะคาํนึงถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะ

ไดรั้บ และตอบสนองความพึงพอใจได ้ขั้นท่ี 4 การซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคไดล้งความเห็นวา่จะจ่ายเงินเพ่ือใหไ้ด้

ผลิตภณัฑท่ี์ตรงความตอ้งการ ทั้งยงับอกถึงวิธีเร่ิงการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว โดยการสร้างความแตกต่างทั้งดา้น

ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา สถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย ลดความเส่ียง การบริโภคสินคา้และ

ประเมินผลหลงัการซ้ือ สุดทา้ยจึงวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด หากสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้จะทาํใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด 

คือการทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

     ชบา แซ่ปิง, (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทันาํเท่ียวไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทันาํเท่ียวไทยของนกัท่องเท่ียว
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ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์ในการศีกษาคือทราบปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั

นาํเท่ียวและสามารถให้ผูป้ระกอบการนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา  

     ประกอบดว้ย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และตวัแปรดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ พฤติกรรมการหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือ 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้ ง เพศชายและเพศหญิง ท่ี มีอายุตั้ งแต่  18 ปี  ข้ึนไปและอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร (จากการสํารวจของสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครองเ ม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 พบว่า

กรุงเทพมหานครมีประชากรจาํนวน 5,692,284 คน เป็นเพศชายจาํนวน 2,695,519 คน และเพศหญิงจาํนวน 2,996,765 คน 

ออกเดินทางท่องเท่ียวร้อยละ 85.9 หรือ จาํนวน 4,889,672 คน).  

     กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงและอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Krejcie and Morgan, 1970) ซ่ึงจาํนวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คน

ข้ึนไปตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีจะทาํใหก้ารประมาณการค่าสัดส่วน

ต่างๆ ของประชากร (Population Proportion) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใตร้ะดับความ

เช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%  

     แต่เน่ืองด้วยขอ้จาํกัดด้านเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจึงได้ลดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจาํนวน 200 ตัวอย่าง มี

ความคลาดเคล่ือนในระดบั ±6.93%  ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% (Krejcie and Morgan, 1970) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     ใชวิ้ธีแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) แลว้สุ่มอย่างง่ายเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะ

เก็บขอ้มูลจริง และเก็บตวัอย่างในจาํนวนท่ีเท่าๆ กนั โดยวิธีการแจกและเก็บดว้ยตนเอง จาํนวนทั้งส้ิน 200 ชุด เก็บ

ทั้งหมด 6 เขต สุ่มเลือกพ้ืนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่เขตสัมพนัธวงศ์ เขตบางนา เขตมีนบุรี เขตบางพลดั เขต

ลาดพร้าว และเขตภาษีเจริญ 4 เขตแรกจะเกบ็แบบสอบถามเขตละ 33 ชุด อีก 2 เขตเขตละ 34 ชุด แลว้ใชวิ้ธีเลือกสุ่ม

ตวัอย่างตามสะดวก คลอบคลุมสถานบริการ สถานท่ีทาํงาน สถานท่ีราชการ สถานศึกษา สถานท่ีท่องเท่ียว และ

สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีท่ีไดไ้ปเก็บแบบสอบถามคือ เยาวราช เซ็นทรัลบางนา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

โรงพยาบาลยนัฮี SEC Clinic ตลาดนดัสวนจตุจกัร สาํนกังานเขตภาษีเจริญ และบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)  

เกบ็แบบสอบถามระหวา่งช่วงวนัท่ี 24-28 ธนัวาคม 2558 ในช่วงเวลาระหวา่ง 11.00 น. – 21.00 น. 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ เป็นการแสดง

ตารางแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ และขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างทั้งพฤติกรรมการหาขอ้มูล
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ท่องเท่ียว การประเมินทางเลือกและการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวทั้งหมด 72 ขอ้คาํถาม โดยการแจกแจกค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     สถิติเชิงอนุมาน ดูความความสัมพันธ์กันเองในข้อคาํถาม แสดงจํานวนกลุ่ม Cluster หลังการทํา Cluster 

Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือดูความแตกต่างก่อนจะยุบรวมกลุ่ม รวมถึงตารางเปรียบเทียบความเหมือนภายใน

กลุ่ม และความแตกระหว่างกลุ่ม เพ่ือบอกลกัษณะเด่นและส่วนแบ่งตลาด ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

Cluster ดว้ยสถิติ ANOVA ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มย่อยดว้ยสถิติ Chi-Square และผลสรุปลษัณะ

เด่นของแต่ละกลุ่ม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยด้าน พฤติกรรมการหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือ

แพค็เกจท่องเทีย่ว ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 200 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และ

เพศชาย จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา

คือมีอายรุะหวา่ง 34-41 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001–25,000 บาท จาํนวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาคือมีรายไดร้ะหวา่ง 35,001–45,000 บาท จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือขา้ราชการ จาํนวน 23 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 11.50 และประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 

     ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการหาขอ้มูล จากการจดัอนัดบัพฤติกรรมการหาขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอย่างใหค้ะแนนมากท่ีสุด 

10 อนัดบัแรก พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือตอ้งการเปรียบเทียบราคามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือหาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือใกลช่้วง Low-Season มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 หาขอ้มูล

ท่องเท่ียวจากเวบ็ไซต์พนัทิป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 หาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือเกิดความตอ้งการท่ีจะเท่ียว มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.94 หาขอ้มูลท่องเท่ียวจากงานไทยเท่ียวไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 หาขอ้มูลท่องเท่ียวโดยถามขอ้มูลจาก

เพ่ือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 หาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือตอ้งการเปรียบเทียบเวลาเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 หาขอ้มูล

ท่องเท่ียวจาก Facebook มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 หาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือเห็นแพค็เกจท่องเท่ียวจากโฆษณา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.54 และหาขอ้มูลท่องเท่ียวจากเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 

     ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการประเมินทางเลือก จากการจดัอนัดบัพฤติกรรมการประเมินทางเลือกท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

คะแนนมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยคาํนึงถึง

ความพร้อมดา้นเวลามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมาคือเปรียบเทียบบริษทันาํเท่ียว อย่างนอ้ย 2 บริษทั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เลือกซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวจากปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไปเป็นหลกั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.95 เลือกซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวจากปัจจยัดา้นราคาเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 เปรียบเทียบแพ็คเกจ

ท่องเท่ียวอย่างนอ้ย 2 แพค็เกจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 เลือกซ้ือแพจ็เกจท่องเท่ียวจากจาํนวนสถานท่ีท่ีไดใ้นแพค็เกจ

เป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เลือกซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวจากระดบัดาวของโรงแรมในแพค็เกจเป็นหลกั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.74 เลือกซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวจากจาํนวนวนัในแพค็เกจเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 เลือกซ้ือแพ็คเกจ
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ท่องเท่ียวจากการบริการของพนกังานเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และเลือกซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวโดยคาํนึงถืง

จาํนวนม้ืออาหารเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 

     ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียว จากการจดัอนัดบัพฤติกรรมการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้ะแนนมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวเม่ือ

สามารถลาพกัร้อนได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวโดยคาํนึงถึงความสะดวกดา้นการเดินทาง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวโดยครอบครัว

แนะนาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวโดยคาํนึงถึงสภาพอากาศในช่วงเวลาท่ีตอ้งการเดินทาง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีงานไทยเท่ียวไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวโดย 

คาํนึงถึงช่องทางการจ่ายเงินดว้ยบตัรเครดิท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยคาํนึงถึงค่าใช้จ่าย

ระหว่างเท่ียวเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวเม่ือสามารถเท่ียวในวนัหยุดสุดสัปดาห์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยใช้ปัจจัยด้าน พฤติกรรมการหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก และการซ้ือแพค็เกจท่องเทีย่ว ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

     สามารถแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

     นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีคาํนึงถึงความสะดวกเป็นหลกั มีจาํนวน 59 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี

อายุระหว่าง 26-33 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท เป็นพนงังานบริษทัเอกชน มีพฤติกรรม

คือมุ่งเนน้ในเร่ืองความสะดวกเป็นหลกั ทั้งความสะดวกในการเดินทาง จะเดินทางท่องเท่ียวเม่ือสามารถลาพกัร้อน

ได ้จะหาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือเกิดความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียว มุ่งเน้นกบัราคาของแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยมีการ

เปรียบเทียบราคาและเลือกซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวทางดา้นราคา นิยมถามขอ้มูลท่องเท่ียวจากเพ่ือน นิยมกิจกรรม

ท่องเท่ียวธรรมชาติ กิจกรรมท่ีนิยมนอ้ยท่ีสุดคือ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ผจญภยั 

     นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีใหมุ่้งเนน้ในเร่ืองการหาขอ้มูลก่อนท่องเท่ียวเป็นหลกั มีจาํนวน 92 คน เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-33 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท เป็นพนังงาน

บริษทัเอกชน มีพฤติกรรมคือใหมุ่้งเน้นในเร่ืองการหาขอ้มูล อาทิ หาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือเกิดความตอ้งการท่ีจะ

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะการหาขอ้มูลท่องเท่ียวจากงานไทยเท่ียวไทย เน่ืองจากตอ้งการเปรียบเทียบราคา เปรียบเทียบ

บริษทันาํเท่ียว โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอย่างนอ้ย 2 บริษทั อีกทั้งยงัหาขอ้มูลท่องเท่ียวจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น หาขอ้มูล

ท่องเท่ียวจากเวบ็ไซตพ์นัทิป พฤติกรรมการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวจะซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยคาํนึงถึง

ความพร้อมดา้นเวลาท่ีจะเดินทาง คาํนึงถึงความสะดวกดา้นการเดินทาง คาํนึงถึงความพร้อมของผูเ้ดินทาง จะไม่

นิยมไปสถานท่ีเดิมท่ีเคยไปมาแลว้ กิจกรรมท่ีไม่นิยมซ้ือคือกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษนิ์เวศ ไม่นิยมโทรศพัทซ้ื์อ

แพค็เกจท่องเท่ียวผา่นทางตวัแทนจาํหน่ายและไม่นิยมหาขอ้มูลท่องเท่ียวใหผู้อ่ื้น 

     นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวทางดา้นราคา มีจาํนวน 49 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง 26-33 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท เป็นพนงังานบริษทัเอกชน มีพฤติกรรมคือจะเลือก

ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวจากปัจจยัดา้นราคาเป็นหลกั คาํนึงการแบ่งชาํระค่าแพค็เกจเป็นงวด มกัจะหาขอ้มูลท่องเท่ียว
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เม่ือใกลช่้วง Low-Season ประกอบกบัการตดัสินใจอ่ืนๆ คือ ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวเม่ือสามารถลาพกัร้อนได ้เลือก

ซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยคาํนึงถึงความพร้อมดา้นเวลา หาขอ้มูลท่องเท่ียวจากเวบ็ไซต์พนัทิป นิยมโทรศพัท์ซ้ือ

แพ็คเกจท่องเท่ียวผ่านทางตวัแทนจาํหน่าย นกัท่องเท่ียวกลุ่ม 3 น้ีมกัจะซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวเพราะเห็นรีวิวจาก

เวบ็ไซตพ์นัทิปและมกัจะซ้ือดว้ยตนเอง กิจกรรมท่ีกลุ่มท่ี 3 นิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ กิจกรรมทางทะเล 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการสรุปงานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถนาํขอ้มูลมาอภิปรายผลและพบว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์มีผลต่อ

การหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

นั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดข้องนกัท่องเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบ

การเลือกซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียว ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548 : 22) ท่ีบอกถึงลกัษณะ

ของประชากรมีผลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว รวมถึง (ปณิศา ลญัชานนท์, 

2548: 111-124) พบวา่รู้ประชากรศาสตร์เพ่ือเลือกตลาดเป้าหมายนั้นอยา่งเหมาะสม 

     อดุล จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550: 4-55) กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นส่ิงท่ีบุคคลกระทาํ 

เพ่ือให้ไดซ่ึ้งสินคา้ หรือบริการมาเพ่ือบริโภค โดยผ่านกระบวนการตดัสินใจ ขั้นท่ี 1 คือการตระหนักถึงความ

ตอ้งการ เลง็เห็นความตอ้งน้ีเป็นขั้นแรกของกระบวนการตดัสินใจ ขั้นท่ี 2 การแสวงหาขอ้มูล หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้

แรงกระตุน้ทาํใหรั้บรู้ถึงปัญหาแลว้ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยจะคน้หา

ขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อนและหากขอ้มูลมีไม่เพียงพอก็จะหาจากแหล่งขอ้มูลภายนอก อาทิ จากตวับุคคล เช่น 

เพ่ือน ญาติ ครอบครัว เป็นตน้ ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ

ผลิตภณัฑท่ี์สนใจแลว้ จะทาํการประเมินว่า สินคา้ยี่หอ้ใดดีกว่ากนั โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และ

ตอบสนองความพึงพอใจได ้ขั้นท่ี 4 การซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคไดล้งความเห็นวา่จะจ่ายเงินเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีตรงความตอ้งการ ซ่ึงพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีน้ี 

     ผลการศึกษาของผูวิ้จยัหากมองตามส่วนตลาดแลว้ จะเห็นความแตกต่างของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแต่ละส่วน

ตลาดอยา่งชดัเจน 

     ในส่วนตลาดท่ี 1 เป็นส่วนตลาดท่ีมีรายไดไ้ม่มาก แต่นิยมความสะดวกเป็นหลกัเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

นิยมกิจกรรมเชิงวฒันธรรม และกิจกรรมท่องเท่ียวธรรมชาติ อีกทั้งราคายงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่วนตลาดท่ี 1 

มุ่งเนน้ หากนกัท่องเท่ียวส่วนตลาดน้ีหาขอ้มูลท่องเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงสถานท่ีท่ีส่วนตลาดท่ี 1 ไดมี้การวางแผนท่ีจะ

เดินทางไป จะแสวงหาขอ้มูลโดยการสอบถามจากเพ่ือนและซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวดว้ยตนเอง นิยมเท่ียวเม่ือสามารถ

เท่ียวในวนัหยดุเทศกาล 

     ในส่วนตลาดท่ี 2 เป็นส่วนตลาดท่ีมีรายไดไ้ม่มาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายนิยมคน้ควา้หาขอ้มูล

ท่องเท่ียวมากกวา่ส่วนตลาดอ่ืนๆ นิยมหาขอ้มูลจากหลายช่องทาง ทั้งจากงานไทยเท่ียวไทย จากเวบ็ไซตพ์นัทิป โดย

มกัจะเปรียบเทียบราคา เปรียบเทียบจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวในแพค็เกจ เปรียบเทียบขอ้มูลมากกว่าหน่ึงแพ็คเกจ 

รวมถึงเปรียบเทียบบริษทันาํเท่ียวอย่างน้อย 2 บริษทัข้ึนไป เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีตอ้งการมากท่ีสุดก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือ นิยมซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีงานไทยเท่ียวไทยดว้ยตนเองภายหลงัจากหาขอ้มูลเบ้ืองตน้มาก่อนแลว้ 
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และจะซ้ือเม่ือสามารถลาพกัร้อนได ้หรือช่วง Low-season ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไป ซ่ึงส่วนตลาดน้ีเป็น

ส่วนตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนตลาดอ่ืน 

     ในส่วนตลาดท่ี 3 เป็นส่วนตลาดท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคา ส่วนตลาดน้ีเป็นส่วนตลาดท่ีมีรายไดม้ากกว่าส่วน

ตลาดอ่ืนและเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง นิยมหาขอ้มูลท่องเท่ียวจากเวบ็ไซตพ์นัทิป นิยมหาขอ้มูลท่องเท่ียวเม่ือ

ใกลช่้วง Low-season ของสถานท่ีท่องเท่ียว มกัจะเลือกซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยเปรียบเทียบจากปัจจยัดา้นราคา 

หากแพค็เกจท่องเท่ียวมีราคาตํ่ากวา่ 3,000 บาท จะพิจารณาเป็นอนัดบัตน้ๆ นิยมซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีสามารถแบ่ง

ชาํระเป็นงวดได ้มกัจะซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวเม่ือสามารถลาพกัร้อนได ้ซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยการโทรศพัทซ้ื์อ

แพค็เกจท่องเท่ียวผา่นทางตวัแทนจาํหน่าย นิยมกิจกรรมทางทะเลและกิจกรรมท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

     ผลการศึกษาโดยรวมของผูวิ้จยัมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยั (ชบา แซ่ปิง, 2552) ท่ีไดผ้ลออกมาไปใน

แนวทางเดียวกนั อาทิ ช่วงอายุ รายได ้อาชีพ ช่องทางท่ีสามารถรับรู้หรือแสวงหาขอ้มูล ปัจจยัทางดา้นราคาท่ี

ประกอบการตดัสินใจ รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ผลการศึกษาวิจยั (พิศมยั จตุรัตน,์ 2546) ท่ีสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมี

การเปรียบเทียบราคากบัธุรกิจนาํเท่ียวอ่ืนๆ หากราคาเหมาะสมจะเลือกธุรกิจนาํเท่ียวนั้นๆ รวมถึงการรับรู้ข่าวสาร

ซ่ึงรับรู้ข่าวสารจากบุคคลท่ีใกลชิ้ด สอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ีคือพฤติกรรมการหาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบราคาระหวา่งบริษทันาํเท่ียวและแพค็เกจท่องเท่ียว หาขอ้มูลท่องเท่ียวจากบุคคลคือ

หาขอ้มูลจากเพ่ือนมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

     จากการวิจยัขา้งตน้เป็นการศึกษาเพ่ือแบ่งส่วนตลาดนกัท่องเท่ียวออกเป็นกลุ่มๆ ศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การกาํหนดประเด็นการตดัสินใจและกาํหนดกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละส่วนตลาดและกาํหนด

กลยทุธ์ในการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ โดยมีขอ้เสนอแนะในแต่ละส่วนตลาดดงัน้ี 

     ส่วนตลาดท่ี 1 คาํนึงถึงความสะดวกเป็นหลกั บริษทัฯ ควรจะจดัแพค็เกจท่องเท่ียวในเชิงศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) คือจบทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ขอ้มูลบริษทัฯ ขอ้มูลแพ็คเกจท่องเท่ียว ผ่านส่ือออนไลน์ ทั้ง

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ มีช่องทางในการตอบสนองของลูกคา้ ไม่วา่จะผา่นอีเมลของบริษทัฯ โทรศพัท ์หรือ Facebook fan 

page อาํนวยความสะดวกลูกคา้ในการใหข้อ้มูลท่องเท่ียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จะหาขอ้มูลเม่ือมี

ความประสงค์ท่ีจะเท่ียว ในแพ็คเกจท่องเท่ียว ครบกระบวนการตั้งแต่จุดรับ-ส่งท่ีนักท่องเท่ียวเพ่ือให้สามารถ

เดินทางสะดวก หรือหากเป็นไปไดบ้ริการรับท่ีสนามบิน หรือแต่ละโรงแรมท่ีพกั ราคาของแพ็คเกจท่องเท่ียวไม่

ควรจะกาํหนดสูงเกินกาํลงัของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ทางท่ีดีบริษทัฯควรจะจดัแพ็คเกจไวอ้ย่างน้อย 2-3 แพ็คเกจ

แตกต่างกนัตรงรายละเอียดปลีกยอ่ย อาทิ เคร่ืองบิน รถตู ้ประเภทของอาหารในแพค็เกจ จาํนวนม้ืออาหาร เป็นตน้ 

     กลยุทธ์ในการดึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวในส่วนตลาดท่ี 1 ควรจะจดัแคมเปญ อาทิ “Girl Group ชวนเพ่ือนเท่ียวอย่าง

สร้างสรรค”์ ท่ีเนน้การท่องเท่ียวธรรมชาติ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อาจจะร่วมกบัการทาํโปรโมชัน่การส่งเสริมการขาย 

โดยการซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กาํหนดใหส้มคัรสมาชิกในเวบ็ไซต ์รวมถึงกดแชร์

ขอ้มูลไปยงั Facebook ส่วนตวัและ Facebook ของบริษทัฯ แลว้นาํ Code ไปแลกซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวอ่ืนๆหรือแลก
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รับเป็นของรางวลัท่ีบริษทัฯกาํหนด ภายในระยะเวลาท่ีจดัแคมเปญ ในส่วนน้ีนกัท่องเท่ียวในส่วนตลาดท่ี 1จะมีการ

บอกต่อกนัต่อไป เป็นเพ่ิมยอดขายแพ็คเกจและประชาสัมพนัธ์บริษทัฯ ทาํให้เพ่ิมโอกาสในการรู้จกัและสามารถ

เพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ รวมถึงการทาํโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายน้ียงัสามารถกาํหนดช่วงเวลา และวนัเดินทางของ

ลูกคา้ ดงันั้นบริษทัฯ จะสามารถประมาณการณ์จาํนวนคน ตน้ทุนการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืนๆ ล่วงหนา้ได ้

รวมถึงสามารถประสานงานกบัพนัธมิตรอ่ืนๆ อาทิ รถ เรือ เคร่ืองบิน โรงแรมไดต้ามเป้าประสงค ์

     ส่วนตลาดท่ี 2 มุ่งเน้นในเร่ืองของการหาขอ้มูลท่องเท่ียว ทั้งน้ีอาจจะรวมถึงการหาขอ้มูลท่องเท่ียวท่ีมีแผน

ท่องเท่ียวหรือไม่มีแผนท่องเท่ียวก็ตาม หรือศึกษาแพค็เกจท่องเท่ียวไวก่้อน โดยจะศึกษาบริษทันาํเท่ียว แพค็เกจท่ี

แต่ละบริษทันาํเท่ียวเสนอ รายละเอียดในแต่ละแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีส่วนตลาดท่ี 2 น้ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยศึกษาขอ้มูล

ท่องเท่ียวจากเวบ็ไซตพ์นัทิป งานไทยเท่ียวไทย เป็นตน้  

     ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัคือ ส่วนตลาดท่ี 2 มีจาํนวนสัดส่วนประชากรมากท่ีสุดหากเทียบกบัส่วนตลาดอ่ืน ซ่ึงช่ืนชอบ

การอ่านรีวิวจากเวบ็ไซตพ์นัทิป หากเกิดความประทบัใจในการบริการจากบริษทันาํเท่ียว ส่วนตลาดท่ี 2 จะสามารถ

เป็นกระบอกเสียงท่ีดีในการประชาสัมพนัธ์บริษทัฯ แต่ในทางกลบักนั หากไม่ประทบัใจการบริการของบริษทัฯ 

อาจจะเขียนรีวิวหรือขอ้ความในเชิงลบในเวบ็ไซตพ์นัทิปไดเ้ช่นกนั หากนกัท่องเท่ียวส่วนตลาดท่ี 2 รายอ่ืนๆ ท่ีมี

พฤติกรรมหาขอ้มูลท่องเท่ียวในเวบ็ไซต์พนัทิปเจอขอ้ความดา้นลบดงักล่าว จะส่งผลเสียต่อบริษทัฯ ในการเกิด

โอกาสในการขายแพค็เกจท่องเท่ียว หากมีนกัท่องเท่ียวอ่านขอ้ความเชิงลบและตดัสินใจไม่เลือกใชบ้ริการนาํเท่ียว

ของบริษทัฯ หนัไปใชบ้ริการนาํเท่ียวของบริษทัอ่ืนแทน  

     กลยุทธ์ในการดึงกลุ่มนักท่องเท่ียวในส่วนตลาดท่ี 2 บริษทัฯ ควรมีการจัดทาํ Search Engine Optimization 

(SEO)  กระบวนการท่ีทาํใหเ้วบ็ไซตป์รากฏอยูใ่นตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุดของผลการคน้หาใน Google รวมถึงควรจะมีการ

เขียนรีวิวสถานท่ีและประสบการณ์เชิงบวกในการใชบ้ริการนาํเท่ียวของบริษทัฯ ในเวบ็ไซตพ์นัทิปท่ีนกัท่องเท่ียว

ส่วนตลาดท่ี 2 นิยมหาขอ้มูลมากท่ีสุด เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวส่วนตลาดท่ี 2 เห็นบริษทัฯเป็นอนัดบัตน้ๆ เพ่ิมโอกาสใน

การเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีบริษทัฯควรทาํโปรโมชัน่ส่วนลดท่ีพกัระดบั 4 ดาวข้ึนไป หรือจดัทาํ

แพค็เกจท่องเท่ียวราคาถูกกวา่คู่แข่งประมาณ 1 หรือ 2 แพค็เกจ เพ่ือเป็นการดึงดูดกลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนตลาดท่ี 2 ท่ี

มีรายไดไ้ม่มาก เลือกซ้ือแพ็คเกจของบริษทั วิธีการโดยการนาํโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายดงักล่าว เสนอใน

ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook fan page เวบ็ไซตพ์นัทิป เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เป็นตน้  

     อาจจะรวมถึงการประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายบริษทัฯ ผ่านโฆษณาในช่องทาง YouTube หรือ

โฆษณาใน google หรือโฆษณาผ่านช่องทางโทรทัศน์ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวรับรู้รายละเอียดในแพ็คเกจ ซ่ึง

กระบวนการประชาสมัพนัธ์บริษทัฯดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯจะตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป 

     ส่วนตลาดท่ี 3 มีความอ่อนไหวต่อราคาสูง ส่วนตลาดน้ีมีรายไดสู้งกว่าส่วนตลาดอ่ืน การจะดึงดูดนกัท่องเท่ียว

ส่วนตลาดท่ี 3 น้ีให้มาใช้บริการนาํเท่ียวของบริษทัฯ บริษทัฯควรจะมีสิทธิพิเศษในแพ็คเกจเป็นตวัดึงดูด อาทิ 

สามารถอพัเกรดโรงแรมจาก 2 ดาวเป็น 3 ดาว หรือ อพัเกรดห้องพกัธรรมดาเป็นห้องพกัพิเศษ ในราคาเดิม 

นกัท่องเท่ียวส่วนตลาดน้ีจะพิจารณาเลือกซ้ือแพค็เกจของบริษทัฯ ท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความรู้สึกว่าไดข้องท่ีดีใน

ราคาเดิม รวมถึงการท่ีมีช่องทางการชําระเงินโดยการแบ่งชําระเป็นงวด ราคาของแพ็คเกจท่องเท่ียวไม่แพง

จนเกินไป จะทาํใหน้กัท่องเท่ียวส่วนตลาดน้ีตดัสินใจซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวไดง่้ายข้ึน 
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     ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัคือ หากบริษทันาํเท่ียวรายอ่ืนลดราคาแพ็คเกจท่ีมีความใกลเ้คียงกบัแพ็คเกจท่องเท่ียวของ

บริษทัและเป็นช่วงเวลาเดียวกนั ส่วนตลาดน้ีอาจจะจะเปล่ียนใจไปซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวนาํเท่ียวรายอ่ืนนั้นๆ  

     กลยุทธ์ในการดึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวในส่วนตลาดท่ี 3 บริษทัฯ ควรมีการเตรียมแผนรับมือกลยุทธ์ดา้นราคาของ

คู่แข่ง โดยจดัทาํแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง อาทิ เปิดเส้นทางท่องเท่ียวแห่งใหม่ให้มีความแตกต่าง

ทางดา้นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยอาจจะขอความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยอาจจะมีการเพ่ิมราคาตามความ

เหมาะสมต่อตน้ทุนและค่าใชจ่้ายนั้นๆ แต่ไม่มากจนเกินไปหรือคงไวซ่ึ้งราคาเดิม หรือไปใชส้ถานท่ีท่องเท่ียวใน

เวลาท่ีแตกต่างจากบริษทันาํเท่ียวรายอ่ืน จดัทาํ SEO เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวส่วนตลาดน้ีเห็นบริษทัฯ เป็นอนัดบัตน้ๆ  

การจดัทาํแพค็เกจราคาท่ีมากกว่า 3,000 บาท ยงัคงมีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากส่วนตลาดท่ี 3 มีรายไดสู้ง หากจดัหา

วตัถุดิบในส่วนของอาหารท่ีมีคุณภาพมากกวา่คู่แข่งเป็นจุดขาย อาทิ ปูและกุง้ ท่ีมีขนาดใหญ่คดัพิเศษ แตกต่างจากบ

รินาํเท่ียวอ่ืน จะสามารถเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวส่วนตลาดน้ี 

หากจะใหน้กัท่องเท่ียวส่วนตลาดท่ี 3 ใชบ้ริการท่องเท่ียวกบับริษทัฯ ใหย้าวนานข้ีน ในเบ้ืองตน้ บริษทัฯ ควรจดัทาํ

คูปองส่วนลดในการมาใชบ้ริการคร้ังต่อไป หากลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า ควรมีการพฒันาไปเร่ือยๆ จนถึงจดัทาํ

บตัรสมาชิกสะสมแตม้ รับสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นแนวทางต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. นักวิจยัสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเลือกซ้ือแพ็คเกจ

ท่องเท่ียวในงานไทยเท่ียวไทยเพ่ือดูปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัฯท่องเท่ียว เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทาง

กาํหนดกลยทุธ์ในการจดัทาํแพค็เกจท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดลูกคา้ในขณะท่ีมีการแข่งขนัสูงระหวา่งคู่แข่งอ่ืนๆ 

2. นกัวิจยัสามารถศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือจะไดเ้ห็นความแตกต่าง

ของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการมากยิ่งข้ึน เพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ 

3. นัก วิจัยสา มา รถศึกษา เ พ่ิม เ ติม เ ก่ียว กับ กา ร ส่ือสา รกา รต ลา ดแบ บบูรณา กา ร  ( Integrated Marketing 

Communication: IMC). เพ่ือเป็นการกําหนดช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการรับส่ือ ขอ้มูลข่าวสาร มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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บทคดัย่อ 
    งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั 

จ.พระนครศรีอยธุยา ของกลุ่ม Generation X  กบั กลุ่ม Generation Y และเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ. พระนครศรีอยธุยา ท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม  Generation X  

กับ Generation Y  จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Disciminant  Analysis  พบว่า กลุ่ม Generation X  กับ กลุ่ม 

Generation Y มีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั โดย กลุ่ม Generation X  จะใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ในขณะท่ี กลุ่ม Generation Y จะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เท่านั้น 

คาํสาํคัญ:จาํแนกความแตกต่าง, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

     This research has objective to study on factor of requirement to marketing mix requirement to marketing mix 

factor (7Ps) to the Buddha tour for 1 day at Phra Nakhon Si Ayutthaya Province of Generation X and Generation 

Y. Moreover, finding requirement factor toward marketing mix requirement to marketing mix factor (7Ps) to the 

Buddha tour for 1 day at Phra Nakhon Si Ayutthaya Province has categorized Generation X and Generation Y. 

From statistics analysis on Discriminant Analysis found that Generation X and Generation Y have different 

requirement to marketing mix. Generation X will pay attention to factor of price, distribution channel and factor of 

creation and presentation of physical, in the same time, Generation Y will pay attention to only product factor. 

Keywords: Discriminant, marketing mix 
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1. บทนํา 

 

     อุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียวนบัว่าเป็นส่ิงสาํคญัในการกระตุน้และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะถือว่า

ธุรกิจท่องเท่ียวจะสามารถต่อยอดไปถึงธุรกิจอ่ืนได ้อีกทั้งการท่องเท่ียวในประเทศไทย ก็ยงัคงมีการสนบัสนุนจาก

รัฐบาลในการรณรงค์การท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้การกระจายรายไดใ้นประเทศให้เพ่ิม

มากข้ึน ถึงแมว้า่อตัราการขยายตวัจะลดนอ้ยลงบา้งจากปัญหาราคานํ้ามนัโลกผนัผวน กย็งัส่งเสริมต่อไปโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ท่ีให้ความสําคัญกับโครงการไทยเท่ียวไทย เ ท่ียววันเดียว ใกล้กรุงเทพฯ ก็เ ช่นกัน  ซ่ึงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัส่วนใหญ่ในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จะเป็นวดั และโบราณสถาน เป็นสถานท่ีท่ีมีมาชา้นาน  และในปัจจุบนัพบวา่ประชากรส่วนใหญ่

ท่ีเดินทางท่องเท่ียวทวัร์ไหวพ้ระส่วนใหญ่  คือ กลุ่มวยัรุ่นถึงวยักลางคน  ไดแ้ก่ กลุ่ม Generation x คือคนท่ีเกิด

ระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 หรืออายุ  36 – 50 ปี  (เตชิต สวิตตว์ฒันา, 2558)  และ กลุ่ม Generation Y คือคนท่ีเกิด

ระหวา่งปี  พ.ศ. 2523 – 2533 หรืออาย ุ25 – 35 ปี (เตชิต สวิตตว์ฒันา, 2558) ซ่ึงคนสองกลุ่มน้ีจะมีความแตกต่างกนั

ในเร่ืองบุคลิกภาพ นิสยัใจคอ การทาํงาน ความเป็นอยู่และการใชชี้วิต รวมถึงในดา้นการท่องเท่ียวก็เช่นกนั เพราะ

ในส่วนของแต่ละวยัแต่ละกลุ่มคนจะมีวตัถุประสงค ์และประเภทของการท่องเท่ียวท่ีไม่เหมือนกนั โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการท่องเท่ียวแบบทวัร์ไหวพ้ระ ทาํบุญ ถา้มองในภาพรวมอาจจะเห็นไดช้ดัว่า ส่วนใหญ่ กลุ่มคนท่ีชอบไปเท่ียว 

ไหวพ้ระ กจ็ะเป็นกลุ่ม Generation X (36 – 50 ปี)  ทั้งน้ีทั้งนั้นถา้จะใหไ้ดท้ราบผลท่ีแน่ชดั กต็อ้งมีการสาํรวจทาํวิจยั

ในเร่ืองน้ี  ประกอบกบั บริษทั ก (นามสมมุติ) ประกอบธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวมามากกวา่ 20 ปี ซ่ึงปกติจะเจาะกลุ่ม

ลูกคา้ไปเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) เท่านั้น  และนอ้ยมากหรือแทบจะไม่มีเลยสาํหรับการท่องเท่ียวแบบจดัเท่ียว

ในประเทศ (Domestic) โดยบริษทัจะรับจดัทวัร์เฉพาะเป็นกลุ่มเหมา (Incentive) อย่างเดียว และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น

เป้าหมายของทางบริษัทอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือของรัฐท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร ในขณะน้ีรูปแบบการทาํธุรกิจท่องเท่ียวในองคก์ร จะเป็นลกัษณะการ

ทาํทวัร์แบบ Outbound อย่างเดียว และจดัทวัร์เฉพาะกรุ๊ปเหมา (Incentive)  เพียงเท่านั้น ซ่ึงทาํใหก้ารจาํกดักลุ่มลูกคา้

อาจจะนอ้ยเกินไป ไม่ไดเ้ปิดกวา้ง และอีกอยา่งท่ีจดัเฉพาะทวัร์ Outbound จะขาดโอกาสในการทาํทวัร์ในประเทศ ซ่ึง

ในส่วนน้ีอาจทาํใหแ้นวทางหรือโอกาสท่ีจะเพ่ิมฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย และยอดขาย อาจจะมีไม่มากพอ   

     ดงันั้นในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือท่ีจะใหอ้งคก์รเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงอยากเพ่ิมทางเลือกใหลู้กคา้ และจดั

กลุ่มลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยธุยา ของกลุ่ม Generation X  กบั กลุ่ม Generation Y   

และเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยาท่ี

สามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม Generation X กบั Generation Y  โดยประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ทาํให้สามารถรับรู้ปัญหา โอกาส และความตอ้งการของลูกคา้ กลุ่ม Generation X และ กลุ่ม Generation Y ซ่ึง

ผลการวิจยัสามารถช่วยในการกาํหนดทางเลือกของการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้และสามารถนาํ

ผลการวิจยัไปใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม Generation X และ กลุ่ม Generation Y เพ่ือประโยชนต่์อองคก์รธุรกิจท่องเท่ียว 

และนาํไปเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์แกไ้ขปรับปรุง การดาํเนินการจดัการพฒันาใหอ้งค์กรพฒันาข้ึนและมี

รายไดม้ากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

    ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552: 434) ไดอ้ธิบายวา่ธุรกิจบริการจะใชปั้จจยัส่วน ประสมการตลาดบริการ (The 

Service Marketing Mix) หรือ 7’Ps ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 7 ประการดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจาํเป็น หรือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่ิงท่ี สมัผสัไดแ้ละสมัผสั 

2. ราคา (Price) คือ จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ด ้ ผลิตภณัฑ ์ หรือ หมายถึง คุณค่า

ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภค จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของ

ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูง กวา่ราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ  

3. การจดัจาํหน่าย (Place) คือ โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ กิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย

ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อก สู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัตลาด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึง พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือ

ความคิดหรือต่อบุคคลโดยใชเ้พ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ ์ 

5. บุคคล (People) คือ พนกังาน ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจ 

ใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี ท่ีสามารถ ตอบสนองลูกคา้ มี

ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

6 .ส่ิงนาํเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ การพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ในรูปแบบของการใหบ้ริการ 

เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ เป็นองคป์ระกอบโดยรวมของธุรกิจบริการท่ีลูกคา้สามารถ มองเห็น และใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการพิจารณา และตดัสินใจซ้ือบริการได ้ 

7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) คือ ขั้นตอนการส่งมอบคุณภาพในการ ใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ มีการวาง ระบบและออกแบบกระบวนการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี มีขั้นตอนท่ีอาํนวยความ

สะดวกใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด ลดขั้นตอนท่ีทาํใหลู้กคา้รอนาน 

     โสภิศตา สุกกํ่า (2552)  ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จากผลการศึกษาในพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้

บริการสปาเป็นเพศชายสาํหรับผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวให้

ความสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงคือปัจจยัดา้นราคาท่ีเห็นว่าราคามีความเหมาะสม

กบัคุณภาพการใหบ้ริการและเหมาะกบัผลิตภณัฑ ์ 

     ขนิษฐา  แจง้ประจกัษ ์ (2554)  ไดท้าํการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

ของนกัท่องเท่ียวกรณีศึกษาตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จงัหวดั ผลการวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีสถานภาพสมรส ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัความสาํคญัมาก 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ี  

     การะเกด  แกว้มรกต  (2554)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่พบวา่  จะมี 5 ดา้นคือ 
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ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภณัฑ์

ตามลาํดบั และในระดบัปานกลางจะพบวา่มีดว้ยกนั 3 ดา้นคือ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้น

ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามลาํดบั 

     ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑต์าํหนกัสายสุทธา 

นภดลในวงัสวนสุนนัทาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

พบวา่ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของพิพิธภณัฑส์ายสุทธานภดล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ ์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดเรียงลาํดบัจาก

การส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากร  คือ   1. ประชาชนคนไทยท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ทั้งเพศชายและหญิง ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

ของกลุ่ม Generation X  ท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508 – 2522   หรืออาย ุ36 – 50 ปี จาํนวน 1,386,940 คน                     2. 

ประชาชนคนไทยท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ทั้งเพศชายและหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation 

Y   คือคนท่ีเกิดระหวา่งปี  พ.ศ. 2523 – 2533 หรืออาย ุ25 – 35 ปี  จาํนวน  891,397 คน   

     กลุ่มตวัอย่าง  คือ  คนไทยท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X  อายุ 

36 - 50 ปี จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน  และ  ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation Y อาย ุ25 -35 

ปี จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 100 คน ผูวิ้จยัไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงจากตารางแสดงจาํนวน

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสาํเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970)  แต่เน่ืองจากการศึกษาใน

คร้ังน้ีมีข้อจํากัดด้านเวลา จึงมีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีจํานวน 200 คน จึงทําให้ระดับความ

คลาดเคล่ือน (Margin of Error) เพ่ิมข้ึนเป็น ±6.93% แต่จาํนวนกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว ไดผ้่านเง่ือนไขการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ประเภท Discriminant Analysis  จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาได ้        

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล   ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจะ

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม พ้ืนท่ี  50 เขต และใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดย

จบัสลาก กลุ่มพ้ืนท่ี ละ 2 เขต และในแต่ละพ้ืนท่ีจะกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง เฉล่ียพ้ืนท่ีละเท่าๆ กนั 16-17 ชุด จากกลุ่ม

ตวัอย่าง 200 ชุด ซ่ึงกลุ่มพ้ืนท่ีจะเลือกห้างสรรพสินคา้ วดัหรือสถานท่ีเก่ียวกบัทางศาสนาพุทธ เน่ืองจากสถานท่ี

ดงักล่าวเหล่าน้ีจะเป็นศูนยร์วมประชากรท่ีมาจากหลากหลายสถานท่ี และวิธีน้ีจะทาํใหเ้กิดโอกาสท่ีพบกลุ่มตวัอย่าง 

ในการสอบถามความตอ้งการทวัร์ไหวพ้ระ1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยาไดม้ากข้ึน โดยการเดินแจกแบบสอบถาม

บริเวณสถานท่ีนัง่พกัของสถานท่ีต่างๆ 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล   ผูวิ้จยัจะนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดม้าจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ คือ 1. สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ ดา้นประชากรศาสตร์ และดา้น

พฤติกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการทาํบุญ  2. สถิติเชิงอนุมาน โดยการหาค่าความแตกต่าง โดยใชเ้คร่ืองมือ

สถิติ Discriminant Analysis , ANOVA ,Chi-Square Test   
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยา 

ของกลุ่ม Generation X   

     ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์   กลุ่ม Generation X   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน  และมีรายได ้15,001 - 25,000 บาท  

     ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว  กลุ่มน้ีจะชอบแหล่งท่องเท่ียวประเภท เชิงวฒันธรรม เช่น วดั 

โบราณสถานต่างๆ มากท่ีสุด ซ่ึงจะชอบเดินทางท่องเท่ียวกบั ครอบครัว/ญาติ  จะใชว้นัหยุดสุดสัปดาห์ (วนัเสาร์-

อาทิตย)์ ในการท่องเท่ียว   

     ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการทาํบุญ   ในส่วนของการเขา้วดัไหวพ้ระทาํบุญ กลุ่มน้ี จะเขา้วดัมีจุดประสงคเ์พ่ือ 

ไหวพ้ระ ขอพร  และจะเขา้วดัเดือนละคร้ัง โดยกิจกรรมท่ีทาํในวดัส่วนใหญ่จะเป็น ไหวพ้ระ ปฏิบติัธรรม 

     สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยา ของ

กลุ่ม Generation X  ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามสูง

ท่ีสุด ดา้นราคา ผูต้อบแบสอบถามมีความตอ้งการไปทวัร์ ท่ีมีราคาทวัร์คุม้ค่ากบัจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบสอบถามมีความตอ้งการไปทวัร์ท่ีมีบริการรับ-ส่ง จากสนามบิน และจาก

สถานีขนส่งสูงท่ีสุด  ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีการจองโปรแกรมทวัร์

ล่วงหนา้ 1 เดือน ลด 30% สูงท่ีสุด ดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีไกด ์เฮฮา อารมณ์ดีสูง

ท่ีสุด ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีรถนาํเท่ียว เป็นรถ

ปรับอากาศ สูงท่ีสุด และดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีเอกสารแนะนาํเก่ียวกบัการ

เขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 

 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยา

ของกลุ่ม Generation Y 

     ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์    กลุ่ม Generation Y   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน  และมีรายได ้15,001 - 25,000 บาท  

     ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว  กลุ่มน้ีจะชอบแหล่งท่องเท่ียวประเภท เชิงธรรมชาติ เช่น ทะเล นํ้ าตก 

มากท่ีสุด ซ่ึงจะชอบเดินทางท่องเท่ียวกบั เพ่ือน  จะใชว้นัหยดุสุดสปัดาห์ (วนัเสาร์-อาทิตย)์ ในการท่องเท่ียว   

     ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการทาํบุญ  ในส่วนของการเขา้วดัไหวพ้ระทาํบุญ กลุ่มน้ี จะเขา้วดัมีจุดประสงค์เพ่ือ 

ไหวพ้ระ ขอพร  และจะเขา้วดัเดือนละคร้ัง โดยกิจกรรมท่ีทาํในวดัส่วนใหญ่จะเป็น ถวายสงัฆทาน 

     สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยา

ของกลุ่ม Generation Y  ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีความหลากหลายนอกเหนือจาก

การชมวดัสูงท่ีสุด  ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไปทวัร์ท่ีมีราคาค่าอาหาร คุม้ค่ากบัความอร่อยสูง

ท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไปทวัร์ท่ีมีบริการรับ-ส่ง จากสนามบิน และ
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จากสถานีขนส่งสูงท่ีสุด  ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการท่ีมีการจองโปรแกรมทัวร์

ล่วงหนา้ 1 เดือน ลด 30%สูงท่ีสุด  ดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีไกด ์เฮฮา อารมณ์ดีสูง

ท่ีสุด ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีรถนาํเท่ียว เป็นรถ

ปรับอากาศสูงท่ีสุด และดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการทวัร์ท่ีมีเอกสารแนะนาํเก่ียวกบัการ

เขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 

 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยุธยาท่ี

สามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม Generation X กบั Generation Y 

     ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยธุยาท่ีสามารถใช้

ในการจาํแนกกลุ่ม Generation X กบั Generation Y  ไดแ้ก่  1) ตอ้งการทวัร์ท่ีมีความหลากหลายนอกเหนือจากการ

ชมวดั โดยการรวมการล่องเรือชมเกาะอยุธยาตอนคํ่าดว้ย โดย Generation Y มีค่าเฉล่ีย สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม 2) 

ตอ้งการทวัร์ท่ีมีการบริการดีเลิศ แบบไม่เก่ียงราคา โดย Generation X มีค่าเฉล่ีย สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม  3) ตอ้งการทวัร์

ท่ีมีระบบจ่ายเงินค่าทวัร์ผ่านบตัรเครดิต  โดย Generation X มีค่าเฉล่ีย สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม  4) ตอ้งการซ้ือทวัร์จาก

บริษทัทวัร์ท่ีเปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลานาน โดย Generation X มีค่าเฉล่ีย สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม และ 5) ตอ้งการ

ทวัร์ท่ีมีไกดแ์ต่งกายเรียบร้อย โดย Generation X มีค่าเฉล่ีย สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
      

     จากผลการจาํแนกความแตกต่างดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.

พระนครศรีอยุธยา ระหว่างกลุ่ม Generation 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่ม Generation Y จะ

ต้องการในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุด ในทีน่ีคือ ต้องการทัวร์ท่ีมีความ

หลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ โสภิศตา สุกกํ่า (2552) ทาํการศึกษาปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตเมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบุรี ซ่ึงพบวา่ศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑท่ี์

มีความหลากหลายมากท่ีสุด ดว้ยเช่นกนั 

     ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่ม Generation X จะตอ้งการคาํนึงถึง

เร่ืองราคาเป็นสาํคญั ในส่วนของทวัร์จะมีปัจจยัท่ีสาํคญัคือ ตอ้งการทวัร์ท่ีมีการบริการดีเลิศ แบบไม่เก่ียงราคา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิมพาพร งามศรีวิเศษ (2555) ทาํการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดบริการ

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในสวนสัตวดุ์สิตและในสวนสัตวซ์าฟารีเวิลด์ของนักท่องเท่ียว ซ่ึงพบว่า 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีสาํคญั คือนกัท่องเท่ียวเห็นว่าดา้นราคาบตัรเขา้ชมถือว่าเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ 

เช่นกนั 

     ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีปัจจยัดว้ยกนัหลายดา้นท่ีไดพิ้จารณาแยกจากช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายแลว้  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่ม Generation X ตอ้งการทวัร์ท่ีมีระบบจ่ายเงินค่าทวัร์ผ่าน

บตัรเครดิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ การะเกด  แกว้มรกต  (2554) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี ซ่ึงพบว่า ปัจจยัท่ีสําคญั

ท่ีสุด คือ การจดัจาํหน่าย และงานวิจยั ของศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้
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เยี่ยมชมพิพิธภณัฑต์าํหนกัสายสุทธานภดลในวงัสวนสุนนัทาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  แต่กไ็ม่ไดส้อดคลอ้งอยา่งชดัเจน เพราะงานวิจยัของ ของ  ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา 

(2555) จะสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นการส่งเริมการตลาด ดา้นราคา  แต่อนัดบัรองลงมานัน่คือ ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย เช่นกนั  

     ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ในดา้นน้ีมีปัจจยัอยู่หลายขอ้

เช่นกนั แต่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่ม Generation X ตอ้งการซ้ือทวัร์จากบริษทัทวัร์ท่ีเปิดให้บริการมาเป็น

ระยะเวลานาน และ ตอ้งการทวัร์ท่ีมีไกด์แต่งกายเรียบร้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ การะเกด  แกว้มรกต  

(2554) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในจงัหวดักระบ่ี  ท่ีพบวา่เนน้สาํคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เช่นกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปผลไดว้า่ ปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของทวัร์ไหวพ้ระ 1 วนั จ.พระนครศรีอยธุยา 

ระหว่างกลุ่ม Generation X กบั Generation Y มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยขอ้คาํถาม

ท่ีได้รับกา รยืนยัน  จา กสา มเค ร่ืองมือคื อ  Structure Matrix. Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients และเคร่ืองมือ ANOVA นั้นจะพบวา่ คาํถามท่ีมีความสาํคญัในการจาํแนกความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 

Generation คือ 1) ตอ้งการทวัร์ท่ีมีความหลากหลายนอกเหนือจากการชมวดั 2) ตอ้งการทวัร์ท่ีมีการบริการดีเลิศ 

แบบไม่เก่ียงราคา 3) ตอ้งการทวัร์ท่ีมีระบบจ่ายเงินค่าทวัร์ผ่านบตัรเครดิต  4) ตอ้งการซ้ือทวัร์จากบริษทัทวัร์ท่ีเปิด

ใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลานาน และ 5) ตอ้งการทวัร์ท่ีมีไกดแ์ต่งกายเรียบร้อย และในการศึกษาคร้ังน้ีค่าอตัราความ

ถูกตอ้ง มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบ จึงทาํใหส้มการเส้นตรงท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม งานวิจยัคร้ังน้ี

มีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

 

     จากการจากการศึกษาการจาํแนกความแตกต่างดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของทวัร์ไหวพ้ระ 

1 วนั จ.พระนครศรีอยธุยา ระหวา่ง กลุ่ม Generation X กบั กลุ่ม Generation Y   

 

      -  กลุ่ม Generation X   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน  และมีรายได ้15,001 - 25,000 บาท โดยกลุ่มน้ีจะชอบแหล่งท่องเท่ียว

ประเภท เชิงวฒันธรรม เช่น วดั โบราณสถานต่างๆ มากท่ีสุด ซ่ึงจะชอบเดินทางท่องเท่ียวกบั ครอบครัว/ญาติ  จะใช้

วนัหยดุสุดสปัดาห์ (วนัเสาร์-อาทิตย)์ ในการท่องเท่ียว  และในส่วนของการเขา้วดัไหวพ้ระทาํบุญ กลุ่มน้ี จะเขา้วดัมี

จุดประสงค์เพ่ือ ไหวพ้ระ ขอพร  และจะเขา้วดัเดือนละคร้ัง โดยกิจกรรมท่ีทาํในวดัส่วนใหญ่จะเป็น ไหวพ้ระ 

ปฏิบติัธรรม และจากการสรุปผลโดยขอ้คาํถามท่ีมีการไดรั้บการยืนยนัจากสามเคร่ืองมือ คือ Structure Matrix. 
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Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients และเคร่ืองมือ ANOVA นั้นจะพบว่า คําถามท่ีกลุ่ม 

Generation X มีค่าเฉล่ีย สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม  ไดแ้ก่  1)ตอ้งการทวัร์ท่ีมีการบริการดีเลิศ แบบไม่เก่ียงราคา 2) ตอ้งการ

ทวัร์ท่ีมีระบบจ่ายเงินค่าทวัร์ผา่นบตัรเครดิต  3) ตอ้งการซ้ือทวัร์จากบริษทัทวัร์ท่ีเปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลานาน 

และ 4) ตอ้งการทวัร์ท่ีมีไกดแ์ต่งกายเรียบร้อย    ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือทางเจา้ของธุรกิจทวัร์สามารถท่ีจะนาํ

ขอ้มูลสรุปเหล่าน้ี ไปเป็นแนวทางในการคิดทาํโปรแกรมทัวร์ ท่องเท่ียวอยุธยาใหม่ท่ีเด่นๆ ดึงดูดความสนใจ  

เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมากท่ีสุด  

 

     -  กลุ่ม Generation Y   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน  และมีรายได ้15,001 - 25,000 บาท โดยกลุ่มน้ีจะชอบแหล่งท่องเท่ียว

ประเภท เชิงธรรมชาติ เช่น ทะเล นํ้ าตก มากท่ีสุด ซ่ึงจะชอบเดินทางท่องเท่ียวกบั เพ่ือน  จะใชว้นัหยุดสุดสัปดาห์ 

(วนัเสาร์-อาทิตย)์ ในการท่องเท่ียว  และในส่วนของการเขา้วดัไหวพ้ระทาํบุญ กลุ่มน้ี จะเขา้วดัมีจุดประสงคเ์พ่ือ 

ไหวพ้ระ ขอพร  และจะเขา้วดัเดือนละคร้ัง โดยกิจกรรมท่ีทาํในวดัส่วนใหญ่จะเป็น ถวายสังฆทาน และจากการ

สรุปผลโดยข้อคาํถามท่ีมีการได้รับการยืนยนัจากสามเคร่ืองมือ คือ Structure Matrix. Standardized Canonical 

Discriminant Function Coefficients และเคร่ืองมือ ANOVA นั้นจะพบว่า คาํถามท่ีกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ีย สูง

กว่าค่าเฉล่ียรวม  ไดแ้ก่  ตอ้งการทวัร์ท่ีมีความหลากหลายนอกเหนือจากการชมวดั  ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือทาง

เจา้ของธุรกิจทวัร์สามารถท่ีจะนาํขอ้มูลสรุปเหล่าน้ี ทาํโปรแกรมทวัร์ ท่องเท่ียว เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมากท่ีสุด อาจจะไม่ตอบสนองมากเท่า กลุ่ม Generation X แต่อาจจะทาํใหส้ามารถเจาะกลุ่มลูกคา้

กลุ่มใหม่ข้ึนมาได ้ 

 

     -  จากท่ีได้ทราบผล ความต้องการของกลุ่ม ลูกค้า Generation X กับกลุ่ม Generation Y แลว้เราสามารถนาํ

ผลการวิจยัน้ี ไปใชเ้พ่ือต่อยอดธุรกิจท่องเท่ียว และยงันาํไปเป็นแนวทางในการหาวิธี สร้างกลยทุธ์เพ่ิมเติม หรือมีวิธี

ปรับปรุงแกไ้ขได ้เพ่ือท่ีจะทาํใหอ้งคก์รมีการพฒันาข้ึนมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย เช่น จากการวิจยัน้ีพบว่า 2 กลุ่ม

จะค่อนขา้งแตกต่างกนัในเร่ืองของการไปทวัร์ไหวพ้ระ ทาํบุญ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ ท่ีตอ้งการไหวพ้ระทาํบุญ คือ กลุ่ม 

Generation X เม่ือเราทราบผลน้ีแลว้ ทางบริษทัทวัร์ควรทาํโปรแกรมทวัร์ จดัทวัร์เพ่ือขายให้กบัคนกลุ่มน้ี โดย

รายละเอียดต่างๆตอ้งมีความตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  ทั้งเร่ืองของ 1)มีการบริการดีเลิศ แบบ

ไม่เก่ียงราคา 2) มีระบบจ่ายเงินค่าทวัร์ผา่นบตัรเครดิต  3) บริษทัทวัร์ท่ีเปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลานาน และ 4) มี

ไกดแ์ต่งกายเรียบร้อย ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างชดัเจน  อีก

อย่างในส่วนของ Generation Y ถึงแมว้่าจะมีผลสรุปออกมา ท่ีว่าตอ้งการทวัร์ท่ีมีความหลากหลายนอกเหนือจาก

การชมวดั ทางบริษทัทวัร์ หรือองคก์รธุรกิจก็สามารถนาํไปดดัแปลงเจาะกลุ่มลูกคา้อีกวยัก็ได ้หรืออาจจะนาํส่วนน้ี

ไปประยุกต์เพ่ิมเติมให้กบัของกลุ่ม Generation X ดว้ยก็ได ้  เพ่ือเป็นหลายๆแนวทางเลือกให้กบัลูกคา้ และจะ

สามารถทาํใหอ้งคก์รพฒันาข้ึนและมีรายไดใ้หก้บัองคก์รท่องเท่ียวมากข้ึน 
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  ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 

1.  เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการวิจยัเพียงแค่สุ่มเลือกเขต ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น จาํนวน 200 คน 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) 

ของกลุ่ม Generation กบั Generation Y ในจงัหวดัอ่ืนๆดว้ย และควรเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน ผลสรุป

อาจจะทาํใหแ้ยกความแตกต่างของ 2 กลุ่มไดช้ดัเจนข้ึน ผลการศึกษาคร้ังน้ีกเ็ป็นได ้

 

2.  หากมีผูส้นใจท่ีทาํงานวิจยัในคร้ังต่อไป เพ่ือศึกษาความแตกต่างเก่ียวกบัการวิจยัการท่องเท่ียว ควรทาํเก่ียวกบั

สถานท่ีเท่ียวประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจาก วดับา้ง เช่น สถานท่ีเท่ียวเชิงธรรมชาติ  สถานบนัเทิง  เป็นตน้ 

 

3.  เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชท้ฤษฎีในการทาํแบบสอบถามยงัไม่ครอบคลุม ในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมทฤษฎี

หรือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือทาํใหผ้ลการศึกษาสามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนยแ์ลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สนามบินดอนเมือง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความน่าเช่ือถือ, ด้านความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ, ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ, ด้านความเช่ือมั่นกับลูกค้า, ด้านการรู้จักและเข้าใจ

ลกูค้า และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าชาวไทยท่ีใช้บริการศูนยแ์ลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สนามบินดอนเมืองโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจคุณภาพการบริการ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี

ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มลูกคา้ชาวไทยท่ีใชบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย ์สนามบิน

ดอนเมืองจาํนวน 200 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม โดยนาํผลของการ

เก็บแบบสอบถามมาทําการแบ่งกลุ่มโดยวิธี Hierarchical (Ward's Method) และ K-means โดยวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย ANOVA และ Chi-Square test โดยผลการศึกษาท่ีไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้ไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม 

โดยแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนั 

 

คาํสาํคัญ: ด้านความน่าเช่ือถือ, ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ, ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ, ด้านความ

เช่ือมัน่กับลกูค้า, ด้านการรู้จักและเข้าใจลกูค้า 

 

 

 

 

1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: suchadachiang@gmail.com 

2
 หวัหนา้หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 

                                                           



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2746 
 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the level of service quality toward the currency exchange booth service of 

The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Donmeung Airport, in five aspects, which are product and 

service credibility, tangibility of service, customer responsiveness, customer assurance, and customer empathy, 

and to divide Thai customers who use the service in currency exchange booth of The Siam Commercial Bank 

Public Company Limited, Donmeung Airport, into groups. The study samples included 200 Thai participants who 

use the service in currency exchange booth of Siam Commercial Bank Company Limited, Donmeung Airport by 

convenience sampling method to choose the samples. Questionnaire was used as the research tool, and after the 

questionnaire was collected, the data are grouped by Hierarchical (Ward’s Method) and K-means in order to analyse 

the differences between the groups by ANOVA and Chi-square test. The result of the research shows that there are 

3 main groups of customers, with different satisfaction level toward the service. 

Keywords: product and service credibility, tangibility of service, customer responsiveness, customer assurance, 

and customer empathy 

 

1. บทนํา 

 

     งานวิจยัท่ีจดัทาํข้ึนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัมา เพ่ือศึกษา ระดบัความพึงพอใจ

คุณภาพการบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ชาวไทยท่ีใชบ้ริการศูนย์

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) สนามบินดอนเมือง โดยใชปั้จจยัดา้นความพึง

พอใจคุณภาพการบริการเน่ืองจากในปัจจุบนัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการมีอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลต่อคุณภาพของการ

บริการ ใหลู้กคา้มีความพึงพอใจต่อบริการของธนาคารท่ีลดลง มีการร้องเรียนดา้นการบริการท่ีไม่ไดม้าตรฐานเพ่ิม

สูงข้ึน โดยปัญหาท่ีพบจากการร้องเรียน เป็นปัญหาในดา้นการใหบ้ริการล่าชา้ พนกังานมีความรู้ความสามารถใน

การตอบปัญหาของลูกคา้ไม่เพียงพอ การบริการมีขอ้บกพร่อง มีความผิดพลาดในการบริการบ่อยคร้ัง ซ่ึงปัญหาท่ี

พบส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ รวมทั้งในปัจจุบนัน้ีธนาคารมีคู่แข่งเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

ส่งผลให้จาํนวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการแลกเปล่ียนเงินตรามีจาํนวนลดลง จึงได้ทาํการวิจัยเพ่ือนําผลการวิจยัมา

แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการบริการท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายอนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร และนาํผลการวิจยั

มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการ

ทาํ SWOT Analysis เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และนาํผลการวิจยัไปปรับใช้

กบัแผนดาํเนินงานของธนาคารในส่วนงานธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในลาํดบัต่อไป    
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

(ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) การบริการคือกิจกรรมท่ีการตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2525) การบริการเป็นการปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวก 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุกภร เสรีรัตน ์และองอาจ ปทะวานิช, 2541) การบริการคือกิจกรรมหรือ

ผลประโยชนท่ี์สนองต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546) เป็นกระบวนการท่ีไม่สามารถจับต้องได ้มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น เป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาซ่ึงผลประโยชน ์

(Blois, 1974) การบริการคือกิจกรรมท่ีมีการเสนอขายความพึงพอใจ โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของสินคา้ 

(Gronross, 1990) การบริการคือกิจกรรมท่ีไม่อาจจบัตอ้งไดใ้นรูปแบบของการแกปั้ญหาใหลู้กคา้ 

(Kotler & Bloom, 1984; Kotler, 1988) การบริการคือกิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีบุคคลหน่ึงเสนอให้อีกคน

หน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้อาจจะเก่ียวกบัสินคา้กไ็ด ้
 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

(วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2543) คุณภาพการบริการมี 3 ความหมายคือ ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ระดบัความสามารถในการบริการตามความตอ้งการ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการไปแลว้ 

(Gronroos, 1990, Buzzell & Gale, 1987) กล่าวว่าคุณภาพการบริการเกิดจากการท่ีลูกค้ารับรู้ในส่ิงท่ีให้บริการ 

(Prasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) มีแนวความคิดว่า คุณภาพของการบริการเกิดจากการประเมินในส่ิงท่ี

ลูกคา้ไดรั้บจากการบริการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนท่ีหลงัการบริการ โดยมีเกณฑท่ี์จะใชว้ดัคุณภาพของการบริการ เรียกว่า 

คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้ โดยลูกคา้จะพิจารณาจากเกณฑ ์10 ประการ  

1. ความไวว้างใจ (Reliability) คือความสามารถท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ตามท่ีสญัญาไวโ้ดยไม่ตอ้งร้องขอ 

2. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) คือ ลกัษณะของอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก  

3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) คือ ความเตม็ใจยินดีท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

4. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ความซ่ือสตัยข์องผูใ้หบ้ริการ 

5. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) คือ การปราศจากความเส่ียงในการรับบริการ 

6. ความสะดวก (Access) คือ การเขา้ถึงบริการไดง่้าย 

7. การส่ือสาร (Communication) คือ การใชภ้าษาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจได ้

8. ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding the customer) คือ ความพยายามเรียนรู้และทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้ 

9. ความสามารถ (Competence) คือ ความรู้และทกัษะท่ีพนกังานตอ้งมีในการใหบ้ริการ 

10. ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) คือ การแสดงออกซ่ึงการเคารพและใหเ้กียรติลูกคา้ 

(Spechler, 1988) ไดใ้หแ้นวความคิดว่า คุณภาพของการบริการข้ึนอยู่กบัรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของการบริการ 

ตอ้งมีการมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสม โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกและมี

การคาํนึงถึงปัจจยัท่ีสาํคญัคือการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเพ่ือมุ่งเนน้สู่ความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการมีปัจจยัท่ี
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สําคัญ 7 ประการคือ การทาํให้ลูกค้าเกิดความพอใจและประทับใจ การประกันคุณภาพ วิธีการ ระบบ และ

เทคโนโลยี การตระหนักถึงคุณภาพ การฝึกอบรม การมีส่วนร่วม การเป็นท่ีรู้จัก การยอมรับนับถือ โดยท่ี

กระบวนการต่างๆนั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

(Prasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพของการบริการไว ้5 ประการ 

(SERVQUAL) ดงัน้ี 

1. ความไวว้างใจ หรือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) เป็นความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ตามท่ีสญัญาไว้

อยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือถือและไวว้างใจ 

2. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือลกัษณะทางกายภาพท่ีแสดงใหเ้ห็น ถึงส่ิงท่ีอาํนวยความ

สะดวกในการบริการ เช่น อุปกรณ์ บุคลากร การติดต่อส่ือสารใหผู้รั้บบริการสามารถรับรู้บริการอยา่งเป็น

รูปธรรม 

3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการโดยความเต็มใจ 

โดยท่ีผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกในการใชบ้ริการ เขา้ถึงบริการไดร้วดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน 

4. ความมัน่ใจ (Assurance) คือ ผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการบริการ และเป็นมิตรกบัลูกคา้ มี

ความซ่ือสตัยใ์นการบริการ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ 

5. ความใส่ใจ (Empathy) หมายถึง ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูท่ี้รับบริการดูแลและเอาใจใส่ผูรั้บบริการ

ตามความตอ้งการ 
 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจการบริการ 

 (ธีรกิคิ นวรัตน ์ณ อยธุยา ,2547) คุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจของลูกคา้วา่ ความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจาก

ความพึงพอใจจากการบริการท่ีคุม้ค่า ซ่ึงคุณภาพของการบริการเกิดจากพนกังานซ่ึงแปรผนัตามอารมณ์ เม่ือลูกคา้

เกิดความตอ้งการท่ีมากเกินกวา่ท่ีจะใหบ้ริการไดจึ้งส่งผลทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการรับการบริการ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองเม่ือ

บรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งการ และคาดหวงั ความพึงพอใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ซ่ึงระดบัความพึง

พอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากพ้ืนฐานทางการศึกษา ทางดา้นเศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้ม 

(เสรี วงษม์ณฑา, 2542) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดท่ีดีจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการรู้จกั การยอมรับ เกิดความพึง

พอใจ หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะออกไปแสวงหาและสัมผสักบัตวัสินคา้เพ่ือตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ และ สรุปออกมา

เป็นทศันคติหลงัจากท่ีใชแ้ลว้ ซ่ึงจะออกได ้2แบบคือทางลบ หมายถึง ผูบ้ริโภคเกิดความไม่พอใจกบัทางบวก

หมายถึงผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ 

 (Kotler, 2003) ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ ์และ 

ความคาดหวงัของบุคคล โดยการคาดหวงัของบุคคลเกิดจากประสบการณ์ และ ความรู้สึกในอดีตของผูซ้ื้อ 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

(นํ้ าสิน เทียมแก้ว, 2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 มีวตัถุประสงค์คือ 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ 2. เพ่ือ

ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากรท่ีใชบ้ริการจาํนวน 64,898 คนในช่วงปี 2554-2555 เป็นกลุ่มบุคลากร นิสิต 

นักศึกษา ทาํการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง Krecie and Morgan  และเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ได้

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 786 คน โดยตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาประกอบดว้ย คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นคือ ดา้น

ทรัพยากรในการบริการ ด้านขั้นตอนการบริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และด้านการประชาสัมพนัธ์ ใช้

เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และมีการกาํหนดการวิเคราะห์ความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั Likert Scale 

จากนั้นนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือคาํนวณหา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลการวิจยั

ไดด้งัน้ี นิสิตปริญญาตรีเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการมากท่ีสุด มากกว่า15 คร้ังต่อเดือน ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นบุคลา

กรมากท่ีสุด เน่ืองจากบริการรวดเร็ว มีมิตรไมตรีท่ีดี โดยผูบ้ริการมีความพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์ของสํานัก

วิทยบริการเป็นอย่างมาก ทั้งกระบวนการให้บริการและขั้นตอนการรับบริการ รวมถึงดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยา่งมากเช่นกนั 

(วิภา คะนิรัมย ์, 2550) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรัชดา ส่ี

แยกสาธุประดิษฐ์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทาํงานรับจา้งหรือเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดท่ี้ 10,000 – 20,000 บาท ผลการวิจยัขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ 

ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการดา้นการเงินฝาก ไปใชบ้ริการช่วงเท่ียง (11.01-13.00 น.) ส่วน ใหญ่ไปใชบ้ริการสปัดาห์ละ 1 

คร้ัง เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน  ผลการวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจพบว่าผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจในดา้นพนกังานและการ ตอ้นรับ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นความสะดวก ดา้นขอ้มูลท่ีจะไดรั้บจาก

การบริการดา้น ระยะเวลาในการดาํเนินงาน มีระดบัความพึงพอใจมาก การทดสอบสมติฐานดา้น ประชากรศาสตร์

พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ สถานภาพ อาชีพ ท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ ใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนัส่วนในดา้น 

อายุ ระดบัการศึกษา รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วาม พึงพอใจต่อการใหบ้ริการ แตกต่างกนัการทดสอบสมติ

ฐานดา้นการใชบ้ริการจากธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เช่นประเภทของการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 

ความถ่ีและเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั พบวา่การใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการ

แตกต่างกนั 

(สุรางคนา ภทัรเมฆินทร์ และ ศรายุทธ เล็กผลิผล, 2553) ศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของธนาคารและเพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์(มหาชน) เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามจากผูใ้ช้บริการของธนาคารฯ

จาํนวน 400 รายและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ค่าวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เพียร์สนัจากการศึกษาคุณภาพการบริการ SERVQUAL Model ของธนาคาร
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ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการบริการของธนาคารทั้ง 5 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นการบริการท่ีจบัตอ้งได ้ดา้นการบริการท่ีไวใ้จได ้ดา้น

การมุ่งมัน่เต็มใจใหบ้ริการ ดา้นการบริการท่ีเช่ือมัน่ และดา้นการบริการท่ีเอาใจใส่อยู่ในระดบัมาก และปัจจยัดา้น

คุณภาพการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลกโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รุ่งนภา จนัทวิสูตร (2546) ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรูปแบบธนาคารในศูนยก์ารคา้

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มท่ีมีการเปิดบญัชีกบัธนาคาร โดย

ทาํการศึกษาทั้งหมด 5 สาขา จาํนวน 313 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี 

สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดือน 5,000-10,000 บาท ใชบ้ริการในช่วง 3 เดือนท่ีผ่าน

มา 2-5 คร้ัง โดยใชบ้ริการฝากถอนมากท่ีสุด พึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การใหค้วาม

มัน่ใจ มีความคาดหวงักบัรูปลกัษณ์และการเอาใจใส่จากพนกังาน 
 

กรอบแนวความคิด 
 

ประชากรท่ีจะศึกษา                    ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคา้ชาวไทยท่ีใชบ้ริการศูนย์

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สนามบินดอนเมือง 

 

 

  กลุ่มที ่1   กลุ่มที ่2 

 

 

 

  กลุ่มที ่3   กลุ่มที ่K 

ตัวแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย  

(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการคุณภาพการบริการ  

2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

3. การตอบสนองต่อลูกคา้ 

4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
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3. วธีิการศึกษา 

        ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ชาวไทยท่ีใชบ้ริการศูนยแ์ลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ธนาคารไทย

พาณิชย ์(จาํกดั) มหาชน สนามบินดอนเมืองโดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

ขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกบัความพึงพอใจคุณภาพการบริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจคุณภาพ

การบริการของลูกคา้ชาวไทยท่ีใชบ้ริการศูนยแ์ลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

สนามบินดอนเมือง โดยแต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือกตอบตามลาํดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ใช้มาตรวดัแบบ

ประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงใชวิ้ธีแบบ Likert Scale ผูวิ้จยัเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster 

Sampling) แจกและเก็บแบบสอบถามโดยการแจกตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาํการแจกและเก็บ

ดว้ยตนเอง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติหลายตวั 

ซ่ึงในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการทาํวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางสถิติไดแ้ก่ Cluster Analysis โดย

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของคาํถามท่ีจะใชใ้นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อยโดยดูจากค่า Pearson Correlation 

จากนั้นจึงทาํการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มๆ โดยการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierachical (Ward's Method) 

และ K-Means จากนั้นจึงนาํผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย ANOVA และ Chi-Square 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

        ผลการศึกษาและอภิปราย  ผูวิ้จยัไดแ้ยกบรรยายเป็น 2 ขอ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์คือ 1.  เพ่ือศึกษา

ระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการของศูนย์แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 

(มหาชน) สนามบินดอนเมือง  2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าชาวไทยท่ีใช้บริการศูนย์แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สนามบินดอนเมืองโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจคุณภาพการมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางท่ี 1  ตารางสรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 45 22.5 

2 113 56.5 

3 42 21 

รวม 200 100 

       

         จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายตวัทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 2 มี

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 45 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 22.5 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 3 มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

        ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) เน่ืองจากผูใ้ห้บริการคือสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ พนักงานจึง

จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการเงินโดยเฉพาะเพ่ือให้คาํแนะนาํกับลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้องและพนักงานตอ้งมีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตในการทาํงานเน่ืองจากบริการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศเนน้ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตใน

การทาํงานเป็นอย่างมากเน่ืองจากธนาคารเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ จึงจาํเป็นตอ้งปลูกฝังค่านิยมดา้นความซ่ือสัตย์

สุจริตใหก้บัพนกังานทุกคนตอ้งเนน้ความถูกตอ้งเป็นหลกั 

        ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ธนาคารมีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ทนัสมยั เน่ืองจากลูกคา้

ท่าใชบ้ริการตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารจึงพฒันาโปรแกรมสาํหรับการใชง้านดา้นธุรกิจแลกเปล่ียน

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอทาํรายการนาน 

        ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) พนกังานให้บริการรวดเร็ว และสามารถตอบขอ้สงสัย

ของลูกคา้ไดดี้ พนักงานให้บริการเป็นลาํดบัตามคิว พนักงานมีความกระตือรือร้นและพนักงานสุภาพ ยิ้มแยม้ 

ทกัทายลูกคา้ทั้งหมดน้ีถือเป็นปัจจยัการใหบ้ริการท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเดินทางในแต่

ละคร้ังขอลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ลูกคา้มกัจะตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์

        ด้านความเช่ือมัน่กับลูกค้า (Assurance) พนักงานเต็มใจในการบริการ พนักงานสนใจปัญหาของลูกค้า มี

อธัยาศยัดี รวมทั้งธนาคารมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นจะส่งผลต่อการกลบัเขา้มาใช้บริการของลูกค้า 

เน่ืองจากการมี Service Mind ถือเป็นหวัใจของการบริการทุกประเภท 

        ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้(Empathy) พนกังานมีการรับฟังขอ้คิดเห็นของลูกคา้ และพนกังานจดจาํขอ้มูล

ลูกคา้ได ้รวมถึงปฏิบติังานอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบติั พนกังานเอาใจใส่ดูแลลูกคา้เป็นอย่างดี มีการเสนอแผน

คุม้ครองอุบติัเหตุให้ลูกคา้ เป็นการให้ความสําคญักบัลูกคา้ท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นการ

บริการดว้ยใจจึงถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการ 

        จากการศึกษาในวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 การแบ่งกลุ่มลูกค้าชาวไทยท่ีใช้บริการศูนย์แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สนามบินดอนเมืองโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจคุณภาพการ

บริการ จากการแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยวิธีการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical ผลท่ีไดคื้อ สามารถแบ่งกลุ่ม

ตวัอย่างไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกนัมาก ในส่วนของการแบ่งกลุ่มลูกคา้

โดยใชวิ้ธี K-Means พบวา่มีการกระจายตวัของขอ้มูลทั้งหมด 3 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายตวัทั้ง 3 กลุ่ม 

โดยกลุ่มท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 113 ราย รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่าง

ทั้ งหมด 45 ราย และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 3 มีกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 42 รายโดยสามารถสรุป

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 

        กลุ่มท่ี 1 (บริการตอ้งดี) กลุ่มท่ี1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการคือ 18.01-24.00 น. โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการซ้ือเงินตรา

ต่างประเทศ เหตุผลท่ีใชบ้ริการคือ เปิดทาํการตลอด 24 ชัว่โมง สกลุเงินท่ีแลกคือ JPY และใชเ้งินในการแลกเงินคร้ังละ 

1,000-10,000 บาท  กลุ่มท่ี 2 (เทดโนโลยีตอ้งเด่น) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2753 
 

 
เดือน 20,001-30,000 บาท ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการคือ 06.01-12.00 น. โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการ

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ เหตุผลท่ีใชบ้ริการคือ สามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้สกลุเงินท่ีแลกคือ USD และแลกเงินในการแลก

เงินคร้ังละ 1,000-10,000 บาท  

        กลุ่มท่ี 3 (เนน้รูปลกัษณ์) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ26-30 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

ใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการคือ 12.01-18.00 น. โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการซ้ือเงินตราต่างประเทศ 

เหตุผลท่ีใชบ้ริการคือ เปิดทาํการตลอด 24 ชัว่โมง สกลุเงินท่ีแลกคือ JPY และแลกเงินคร้ังละ 1,000-10,000 บาท  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

โดยนาํผลการวิจยัมาปรับปรุงคุณภาพในการดาํเนินงานดงัน้ี 

        กลุ่มท่ี 1 (บริการตอ้งดี)  มีการสอบภาคปฏิบติัเพ่ือทดสอบความพร้อมของพนกังานรวมถึงการทบทวนความรู้ต่างๆ ไม่

วา่ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือ E-learning ผา่นระบบ Intranet ของธนาคาร โดยควรมีการฝึกฝนเป็นประจาํเพ่ือใหเ้กิดความ

แม่นยาํ รวมไปถึงเรียนรู้กฎเกณฑต่์างๆ ของธนาคารเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั เม่ือความผิดพลาดเกิดข้ึนนอ้ยยอ่ม

ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ควรเพ่ิมการแต่งการดว้ย

ชุดประจาํชาติของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะใน AEC ในวนัศุกร์เพ่ือเพ่ิมสีสันในการบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

และดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เปิดช่องบริการเพ่ิมสําหรับลูกคา้ท่ีเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น โดยเฉพาะ ทาํให้ง่ายต่อการ

ใหบ้ริการและเป็นการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ มีการแจกของท่ีระลึกใหก้บัลูกคา้เช่น ซองใส่เงินท่ีมีขอ้มูลการท่องเท่ียวของ

ประเทศญ่ีปุ่น มีแผ่นพบัต่างๆเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นไวบ้ริการลูกคา้ มีการดึงดูดความสนใจของลูกคา้เช่น เม่ือแลกเงินครบ

ตามจาํนวนจะมีการแถมประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 

        กลุ่มท่ี 2 (เทคโนโลยีตอ้งเด่น) ลูกคา้กลุ่มน้ีมีจาํนวนมากท่ีสุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวยัรุ่น และเดินทางในช่วงเชา้ มี

พฤติกรรมในการใชบ้ตัรเครดิตในการแลก ส่วนใหญ่เดินทางประเทศเพ่ือนบา้น แลกเงินสกุล USD ดงันั้นธนาคารจึงมีการ

จดัเตรียมสกุลเงิน USD ท่ีมีสภาพสวยงามพร้อมใชไ้ดท้นัทีทั้งสกุลเงินใหญ่หรือเล็กจะมีการเตรียมไวใ้ห้ลูกคา้กลุ่มน้ีใช้

โดยเฉพาะ เน่ืองจากบางประเทศมีขอ้จาํกดัของการใชธ้นบตัร ธนาคารจึงเตรียมพร้อมในเร่ืองน้ี ทาํใหลู้กคา้มัน่ใจวา่ธนาคาร

จะมีธนบตัรพร้อมให้บริการไม่วา่จะชนิดใด และมัน่ใจไดว้า่ธนบตัรทุกใบผ่านการตรวจสอบจริงปลอมจากเจา้หนา้ท่ีแลว้

ทุกใบ เตรียมเคร่ืองรูดบตัรรุ่นใหม่เพ่ือใหบ้ริการกบัลูกคา้โดยเฉพาะ ทาํให้ประหยดัเวลาในการทาํรายการ รวมถึงปรับปรุง

ระบบการใหบ้ริการให้มีความรวบรัดมากยิ่งข้ึน ดา้นการให้ความเช่ือมัน่กบัลูกคา้ มีการแจกของท่ีระลึกให้กบัลูกคา้ท่ีใช้

บตัรเครดิตท่ีร่วมรายการส่งเสริมการขาย เช่น แลกเงินครบ 10,000 บาท จะไดรั้บประกนัการเดินทาง 1 APP 

        กลุ่มท่ี 3 (เน้นรูปลกัษณ์) ส่วนใหญ่เดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเร่งรีบ เป็นช่วงท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด แลกเงิน

จาํนวนไม่มากเนน้ท่ีความสะดวก เน่ืองจากเปิดทาํการตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นความน่าเช่ือถือลูกคา้กลุ่มน้ีมีความเช่ือถือใน

การบริการของธนาคารอยู่แลว้ มีความพึงพอใจในระบบของธนาคาร และมัน่ใจในการบริการ เพราะธนาคารมีความ

น่าเช่ือถือ ดังนั้นจึงควรมีการสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ โดยมีการช้ีแจงในการทาํรายการทุกคร้ังว่ารายการท่ีทําการ

แลกเปล่ียนทุกคร้ังมีความถูกตอ้งและตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการทุกคร้ัง ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีมี

ความกระตือรือร้นสูง ชอบความรวดเร็วในการให้บริการ ดงันั้นในช่วงท่ีมีการใชบ้ริการหนาแน่น จะมีการเปิดช่องพิเศษ

เพ่ือใหก้ารบริการรวดเร็วและคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นดา้นองค์ประกอบของ Application K-Mobile Banking 

Plus ของธนาคารกสิกรไทย 2.เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบ Application K-Mobile Banking Plus 

ของธนาคารกสิกรไทย ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 240 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-

30 ปี  และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-25,000 บาท  เขา้ใช้

บริการ K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ ใชใ้นการโอนเงินและจ่ายบิลหรือชาํระ

เงิน  โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านอยู่ในระดบัดี โดยใชก้รอบ

แนวคิด 7C’S of Website Design ในการวดัผลออกมาไดท้ั้งหมด 10 ดา้นคือ 1) การตกแต่ง 2) รูปลกัษณ์  3) ความ

รวดเร็ว 4) ความปลอดภยั 5) การรายงานความเคล่ือนไหว 6) ความชดัเจน 7) การออกแบบ 8) การจดัวาง 9) การ

เช่ือมต่อ 10) การแจง้ผล 

คาํสาํคัญ: 7C’S of Website Design 

 

Abstract 

This research aims. 1. To study reviews the composition of Application K-Mobile Banking Plus Bank of Thailand. 

2. To analyze the design elements Application K-Mobile Banking Plus Bank of Thailand. The results showed that 

the samples of 240  people found that most were female, aged between 26-30  years and a professional staff. A 

bachelor's degree Income during 10001-25000 baht access to K-Mobile Banking Plus Bank of Thailand 1-2 times 

a week. Used to transfer money and pay bills or payments. Overall, most respondents use the reviews are good. 

The concept 7C'S of Website Design to measure out all 10  areas: 1 )  finishing second) appearance, 3 )  Speed 4 ) 

Security 5) Report on 6) Clarity 7) design 8). orientation 9) connecting 10) notification 

.Keywords: 7C’S of Website Design 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาดของแต่ละธุรกิจนั้นสูงมาก แมก้ระทัง่ธนาคารเองก็เช่นกันท่ีตอ้งมีการ

ปรับตวัและใชก้ลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการนาํเสนอบริการใหม่ๆ นอกเหนือจาก

บริการพ้ืนฐานเดิมๆ ท่ีมีกันหมดทุกธนาคาร ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสมัยน้ีท่ีต้องการความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว และนิยมใชบ้ริการใหม่ๆ โดยเฉพาะบริการบนมือถือ ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระแสความนิยม

ในการใชส้มาร์ทโฟนนั้นเองประกอบกบัการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การทาํธุรกรรมการเงินออนไลน์ การซ้ือ

สินคา้ออนไลน ์และการชาํระเงินค่าสินคา้และบริการออนไลนต่์างๆ เป็นตน้  ทาํใหธ้นาคารจึงตอ้งมองหาทางเลือก

ใหม่โดยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการแข่งขนัอยา่ง Mobile Banking 

ถึงแมว้า่การให้บริการ Mobile Banking จะสามารถทาํธุรกรรมไดร้วดเร็วและสะดวกต่อการใชง้านสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั แต่ก็ยงัมีขอ้จาํกดัหรือปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการ อาทิ การเขา้ใชง้าน Mobile Banking 

ไม่ได ้ซ่ึงไดมี้ผูใ้ชบ้ริการร้องเรียนไปยงัผูใ้หบ้ริการผา่น Facebook หรือการร้องเรียนผา่นทางกระทู ้Pantip ในเร่ืองของความ

ปลอดภยัเป็นตน้ 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงทาํให้สนใจในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมโดยเลือก K-Mobile Banking Plus ของธนาคาร

กสิกรไทยมาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดแบบ 7C’S of Website Design ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่มาวิเคราะห์

องค์ประกอบของการออกแบบ K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย โดยวิเคราะห์ทั้งรูปลกัษณ์ เน้ือหา การ

ปรับแต่ง        การติดต่อส่ือสาร การเช่ือมต่อ และการทาํธุรกรรม พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ โดยขอ้มูลท่ี

ได้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธนาคารกสิกรไทย และเป็นประโยชน์ทางออ้มต่อธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ในการพฒันา 

Application Mobile Banking เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นดา้นองคป์ระกอบของ Application K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย  

2.เพ่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบของการออกแบบ Application K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงองค์ประกอบของ Application K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย ว่ามีองค์ประกอบ

อะไรบา้ง รวมไปถึงขอ้บกพร่องในการให้บริการ และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของการออกแบบ K-Mobile Banking 

Plus ของธนาคารกสิกรไทย ทาํให้ธนาคารสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใชห้รือพฒันาคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 กรอบแนวคิดแบบ 7C’S Website Design 

 

     กรอบแนวคิดแบบ 7C’S  (Fayegh Mojarrad.,M.B.A 2011:) เป็นวิธีการท่ีทาํใหผู้เ้ยี่ยมชม (Visitor) ประทบัใจ ซ่ึง

ในการคา้ขายโดยทัว่ไป ผูข้ายสินคา้สามารถพบปะลูกคา้ไดแ้บบเห็นหนา้ซ่ึงกนัและกนั แต่ในปัจจุบนัมีการซ้ือขาย

สินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์เป็นจาํนวนมาก ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต์จะตอ้งออกแบบรูปแบบเวบ็ไซต์ให้ผูเ้ยี่ยมชมรู้สึกได้

เหมือนการพบปะกบัผูข้ายโดยตรง โดยการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีนั้นจะตอ้งอาศยักรอบแนวคิดแบบ 7C’S เพ่ือทาํให้

ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ รับรู้ไดถึ้งส่ิงท่ีเวบ็ไซต์นั้นตอ้งการท่ีจะส่ือออกไป (Look and feel) โดยรายละเอียดของ 7C’S มี

ดงัต่อไปน้ี 

C1: บริบท Context 

      Context ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ ความงดงาม (Aesthetic) และฟังกช์ัน่การทาํงาน (Function) ของเวบ็ไซตท่ี์

สามารถส่ือสารใหลู้กคา้รู้สึกไดว้า่เวบ็ไซตน์ั้นมีลกัษณะเป็นแบบใดบางเวบ็ไซตอ์าจจะออกแบบโดยเนน้ไปยงัโทน

สีของเวบ็ รูปภาพ หรือการจดัวางส่วนประกอบในขณะท่ีบางเวบ็จะเนน้การออกแบบท่ีเรียบง่าย แต่ใชง้านไดง่้าย

โดยส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์สามารถมองเห็นและรับรู้ถึงส่ิงท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการส่ือ (Look and feel) กคื็อ

ส่วนของ Context โดย Context มี 2 องค์ประกอบ (Dimension) ท่ีสําคญัคือ ส่วนการใชง้าน (Function) และส่วน

ของความงดงาม (Aesthetic) การใชง้าน (Function) เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่มีขอ้มูลมากเกินกว่าท่ีจะแสดงในเว็บไซต์

ภายในหนา้เดียวไดห้มดซ่ึงการแสดงขอ้มูลจะตอ้งบ่งบอกใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บรู้ว่ามีขอ้มูลอะไรบา้งอยู่ในเวบ็ไซต์นั้น 

ผูอ้อกแบบจะตอ้งแบ่งเน้ือหาแต่ละส่วน ใหผู้เ้ยี่ยมชมไดรั้บรู้และติดตามชมจากหนา้หน่ึงไปยงัอีกหนา้หน่ึง 

C2: เน้ือหา Content 

Content คือเน้ือหาทั้งหมดท่ีแสดงในเวบ็ไซต ์ ไม่วา่จะเป็น ตวัอกัษร วิดีโอ รูปภาพต่างๆ รวมถึงสินคา้และบริการ 

หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเวบ็ไซตน์ั้นตอ้งการนาํเสนอ ถา้เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง บริบท (Context) และเน้ือหา 

(Content) เราจะแยกไดว้า่บริบทจะพูดถึงวิธีการออกแบบเวบ็ไซต ์ (How) ส่วนเน้ือหาจะบอกถึงส่ิงท่ีเวบ้ไซตน์ั้น

ตอ้งการจะส่ือออกมา (What) การจดัขอ้มูลอ่านง่าย ชดัเจนสะดวกต่อการเลือกชม มีรายละเอียดของบริการครบถว้น 

มีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ รวมถึงความรวดเร็วในการแสดงผล 

C3: ชุมชน Community 

Community คือการติดต่อส่ือสารระหวา่ง ผูใ้ชด้ว้ยกนัเอง (User to user) ซ่ึงไม่ไดร้วมถึงการส่ือสารระหวา่งผูดู้แล

เวบ็ไซตแ์ละผูเ้ขา้ชม ซ่ึงแบ่งออกเป็นการส่ือสารระหวา่งผูใ้ชต่้อผูใ้ชล้กัษณธหน่ึงต่อหน่ึง หรือผูใ้ชห้น่ึงคนต่อผูใ้ช้

หลายคน (One to many) ไปพร้อมๆ กนั 

C4: การออกแบบเฉพาะตวั Customization 

Customization คือความสามารถของเวบ็ไซตท่ี์ยอมใหผู้เ้ขา้ชมออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นไดเ้อง ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถใส่

ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น รูปภาพ เพลง หรือตวัอกัษร สีพ้ืนหลงั สามารถปรับแต่งตวัอกัษรไดต้ามตอ้งการ 

C5: การติตต่อส่ือสารจากผูเ้ขา้ชมไปยงัเวบ็ไซต ์Communication 
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Communication คือการส่ือสารระหวา่ง ผูเ้ขา้ชมไปยงัผูดู้แลเวบ็ไซต ์ซ่ึงแบ่งเป็นการส่ือสารได ้3 ลกัษณะคือระหวา่ง

ผูเ้ขา้ชมไปยงัผูดู้แลเวบ็ไซต ์จากผูดู้แลเวบ็ไซตไ์ปยงัผูเ้ขา้ชมและการส่ือสารแบบตอบโตท้นัทีระหวา่งผูดู้แลเวบ็ไซตแ์ละ

ผูเ้ขา้ชม 

C6: การเช่ือมโยง Connection 

Connection คือการเช่ือมโยงจากเวบ็ไซตน้ี์ไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผา่น Link หรือ Hyperlink เพ่ือเป็น

การอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ในการเขา้ถึงขอ้มูลปลายทาง 

C7: การพาณิชย ์Commerce 

Commerce คือรูปแบบการขายสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องเวบ็ไซต ์ การออกแบบขั้นตอนการทาํรายการ การออกแบบ

การทาํธุรกรรมซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญั รวมถึงการรักษาความปลอดภยัสาํหรัลขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ 

 

2.2 กรอบแนวคิด 

 

     กรอบแนวความคิดสาํหรับการวจิยัเพื่อ “การวิเคราะห์องคป์ระกอบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การออกแบบรปูลกัษณ์ 

(Context) 

2. การออกแบบเน้ือหา 

(Content) 

3. การออกแบบปรบัแต่ง 

(Customization) 

4. การออกแบบการ

ตดิต่อสื่อสาร 

(Communication) 

5. การออกแบบการทาํ

ธุรกรรม (Commerce) 

6. การออกแบบการ

เชื่อมต่อ (Connection) 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรท่ีจะใชใ้นวดัคอนเซปต ์(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

การออกแบบK-Mobile 

Banking Plus ของ

ธนาคารกสกิรไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร 

คอนเซปตท์ีส่นใจศกึษา 

องคป์ระกอบที ่1 

องคป์ระกอบที ่2 

องคป์ระกอบที ่3 

องคป์ระกอบที ่4 

 

แผนภมิูท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคดิ 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือผู ้ใช้บริการ K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีสามารถให้

ผลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และระดบัความคาดเคล่ือน 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 240 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูวิ้จยัจะเลือกใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชากรแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ีโดยใชก้ารสุ่มเลือกตามรูปแบบการบริหารเป็นเขต

ปกครองพิเศษ แบ่งพ้ืนท่ีการบริหารเป็น 6 พ้ืนท่ี  เขตท่ีไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ี ดงัน้ี  

- ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ กลาง ไดเ้ขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

- ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เหนือ ไดเ้ขตบางซ่ือ 

- ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ตะวนัออก ไดเ้ขตคนันายาว 

- ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ใต ้ไดเ้ขตยานนาวา 

- ในพ้ืนท่ีกรุงธนฯ เหนือ ไดเ้ขตบางกอกใหญ่ 

- ในพ้ืนท่ีกรุงธนฯ ใต ้ไดเ้ขตทุ่งครุ 

 

ตารางที่ 1 แสดงแผนการเกบ็ขอ้มูล 

 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม จาํนวนแบบสอบถาม 

เสือป่า 20 

โบ๊เบ๊ 20 

บ๊ิกซีวงศส์วา่ง 40 

ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแลนด ์ 40 

The City Viva 20 

Central พระราม 3 20 

The Mall ท่าพระ 40 

โลตสั ประชาอุทิศ 20 

บ๊ิกซี ประชาอุทิศ 20 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

        การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานประกอบการ

วิเคราะห์ดงัน้ี 

        ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

         ใชส้ถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Means) เพ่ือบรรยายขอ้มูลทัว่ไป (Demographic Data) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

     ส่วนท่ี 2 : องคป์ระกอบของความคิดเห็นเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการ K-Mobile Banking Plus 

       1) การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจ โดยใชค่้ามาตราวดัแบบประเมินค่าความคิดเห็นตามหลกั 7C’S Website 

Design ซ่ึงมีกฎการใหค้ะแนนดงัน้ี  
 

 ระดบัความคิดเห็น         คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  1 

                                                                      ไม่เห็นดว้ย   2 

                                                                           เฉยๆ   3  

                                                                        เห็นดว้ย   4 

                                                                 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   5 

 

        2) องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มของคาํถามย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กันไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกัน มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 การกาํหนดตวัแปรเชิงปริมาณ 

2.2 การออกแบบการวิจยั 

2.3 กาํหนดวิธีแยก Factor โดยใชวิ้ธี Principal Component Analysis 

2.4 การเลือกจาํนวน Factors ซ่ึงพิจารณาจาก 3 เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

- Latent Root Criterion: Factor แต่ละตัวต้องอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ งหมดได้ มากกว่าค่าความ

แปรปรวน ของตวัแปรเดิม 1 ตวั (มีค่า = 1) 

- Cumulative Percatentage of variance: Factor ทั้งหมดท่ีจะนาํมาใชร่้วมกนั จะตอ้งอธิบายไดอ้ย่างนอ้ย 60% ของ

ความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด 

- Scree Test Criterion: Factor ท่ีใชต้อ้งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดใ้นปริมาณมากกว่า

เม่ือเทียบกบั Factor ท่ีจะไม่นาํเอามาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั 

2.5 การตีความ หลงัจากกาํหนดจาํนวน Factor ท่ีตอ้งการใชไ้ดแ้ลว้ ตอ้งสั่งหมุนแกนของสมการ ดว้ยวิธี Varimax 

เพ่ือใหไ้ดส้มการข้ึนมาใหม่ ท่ีทาํใหต้วัแปรแต่ละตวัสมัพนัธ์ (loading) กบั Factor เพียงตวัเดียว ทั้งน้ี Loading ควรมี

ค่ามากกวา่ l0.50l 
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2.6 การตั้งช่ือ Factor ดูแต่ละตวัแปรว่ามีค่า Loading มากท่ีสุดบน Factor ใด ถา้ตวัแปรมีค่า Loading สูงบน Factor 

มากกวา่ 1 ตวั อาจจาํเป็นตอ้งถูกตดัท้ิงจากการวิเคราะห์ และตั้งช่ือ Factor โดยพิจารณาจากค่า Loading วา่มีค่าสูงอยู่

ร่วมกบั Factor นั้น มีลกัษณะร่วมกนัอยา่งไร 

3) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of 

variance: ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 240 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 69.2 อายุระหวา่ง 

26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5   และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 72.1 การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิด

เป็นร้อยละ 64.2  มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.4  เขา้ใชบ้ริการ K-Mobile Banking Plus 

ของธนาคารกสิกรไทย 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 54.6  ใชใ้นการโอนเงินและจ่ายบิลหรือชาํระเงิน คิดเป็น

ร้อยละ 41.3 
 

ตารางที ่2  ตารางสรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม       

 

ขอ้มูล จาํนวน(คน) ร้อยละ 

หญิง 166 69.2 

26-30 ปี 126 52.5 

พนกังานบริษทั 173 72.1 

ปริญญาตรี 154 64.2 

10,001-25,000 บาท 145 60.4 

1-2 คร้ัง 131 54.6 

โอนเงิน 99 41.3 

 

    ผลการศึกษาองคป์ระกอบของความคิดเห็นเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการ K-Mobile Banking Plus ของธนาคาร

กสิกรไทยพบวา่โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัดี โดยใช้

กรอบแนวคิด 7C’S of Website Design ในการวดัผลออกมาไดท้ั้งหมด 10 ดา้นคือ 1) การตกแต่ง 2) รูปลกัษณ์  3) 

ความรวดเร็ว 4) ความปลอดภยั 5) การรายงานความเคล่ือนไหว 6) ความชดัเจน 7) การออกแบบ 8) การจดัวาง 9) 

การเช่ือมต่อ 10) การแจง้ผล 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
    

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้

1.การตกแต่ง จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู ้ใช้บริการให้คะแนนระดับความคิดเห็นในด้านการตกแต่งของ

ความสามารถในการเปล่ียนภาพพ้ืนหลงัของ K-Mobile Banking Plus ตํ่าท่ีสุด อาจเป็นเพราะขอ้จาํกดัของขนาดของ

รูปท่ีไม่สามารถใส่ได ้ในอนาคตควรท่ีจะสามารถปรับขนาดหรือหรือทาํใหข้อ้จาํกดัน้ีหมดไป พร้อมกบัพฒันาการ

ใชง้านน้ีใหเ้ป็นภาพเคล่ือนไหวได ้

2. รูปลกัษณ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นดา้นรูปลกัษณ์ ของ K-Mobile 

Banking Plus ท่ีมีรูปภาพท่ีส่ือถึงการใหบ้ริการใน Function ต่างๆ ตํ่าท่ีสุด เน่ืองจากรูปท่ีใชดู้ทางการจนเกินไป ไม่มี

ลูกเล่นท่ีส่ือถึง Function ต่างๆ ได ้ในอนาคตควรมีการปรับปรุงทางดา้นรูปลกัษณ์ท่ีส่ือไดช้ดัเจน หรือมีรูปแบบท่ี

แตกต่างกนัไปตามกระแสในปัจจุบนั อาจมีการพฒันาโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถท่ีจะเลือกรูปภาพต่างๆ ในการใช้

บริการไดเ้อง 

3. ความรวดเร็ว จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นดา้นความรวดเร็วของการ

ใหบ้ริการของ K-Mobile Banking Plus ท่ีครอบคลุมตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ตํ่าท่ีสุด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น

เป็นเพราะความแรงของสัญญาณ และโปรโมชัน่ของแต่ละบุคคล ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถสร้างความรวดเร็วเองได ้

เพียงแต่สามารถใหข้อ้มูลในการใชง้านว่าถา้หากคุณใช ้K-Mobile Banking Plus คุณควรจะมีความเร็วของสญัญาณ

เท่าไหร่ เพ่ือเป็นขอ้มูลหรอกอบในการใชง้าน 

4. ความปลอดภยั จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นดา้นความปลอดภยัของ K-

Mobile Banking Plus มีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภยั ตํ่าท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะว่ายงัมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนใหเ้ห็น

อยู ่ดูไดจ้ากข่าว หรือตามกระทูต่้างๆ ท่ีในปัจจุบนันั้นเปิดกวา้ง หากผูใ้ชบ้ริการมีปัญหากส็ามารถร้องเรียนได ้โดยท่ี

ไม่ตอ้งผ่านธนาคาร ดงันั้นธนาคารผูใ้หบ้ริการควรจะนาํเสนอเร่ืองความปลอดภยัในการใชบ้ริการผ่าน K-Mobile 

Banking Plus มาเป็นจุดเด่นควบคู่กบัการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในดา้นต่างๆ เพ่ือท่ีจะสร้างความ

มัน่ใจในการใชง้าน 

5. การรายงานความเคล่ือนไหว จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในดา้นการ

รายงานความเคล่ือนไหวของ K-Mobile Banking Plus ท่ีมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ก่อนเขา้ Application ตํ่าท่ีสุด 

เพราะการแจง้ขอ้มูลก่อนเขา้นั้นไม่ดึงดูดความสนใจของผูใ้ชบ้ริการ หรือผูใ้ชบ้ริการนั้นไม่ทนัสังเกต อีกทั้งใน

ขณะท่ีมีขอ้มูลข่าวสารมาใหม่ K-Mobile Banking Plus ไม่มีการแจง้เตือน ผูใ้ชบ้ริการอาจจะไม่ไดเ้ขา้มาบ่อยคร้ังจน

ทาํใหพ้ลาดข่าวสารนั้นไป เพ่ือแกไ้ขปัญหาควรจะมี Notification เวลามีขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มาใหม่เพ่ืออพัเดตให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ และไม่พลาดขอ้มูลข่าวสารท่ีในบางคร้ังเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชบ้ริการ 

6. ความชดัเจน จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นดา้นความชดัเจนของเมนูเช่ือม

ต่อไปยงับริการต่างๆ ภายใน K-Mobile Banking Plus มีสัญลกัษณ์ท่ีชัดเจนเขา้ใจง่าย ตํ่าท่ีสุด เมนูใน K-Mobile 

Banking Plus นั้นยงัค่อนขา้งมีลกัษณะเป็นทางการ ตวัสญัลกัษณ์ท่ีส่ือไปยงับริการต่างๆ กไ็ม่สามารถบอกไดว้่าเมนู

นั้นมีไวใ้ชท้าํอะไรทาํใหต้อ้งกดเขา้ไปอ่านขอ้ความประกอบเพ่ือทาํความเขา้ใจ ดงันั้นควรจะมีการพฒันา K-Mobile 
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Banking Plus ในเร่ืองของสญัลกัษณ์ในเมนูต่างๆ ใหมี้ความเป็นทางการนอ้ยลง ใส่ลูกเล่นหรือเสียง หรือแมก้ระทัง่

ภาพเคล่ือนไหว ก็สามารถช่วยใหส้ัญลกัษณ์เมนูนั้น มีความชดัเจนเพ่ิมมากข้ึน หรืออาจจะใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ

ตกแต่งสญัลกัษณ์ของเมนูนั้นๆ ไดเ้องเป็นตน้ 

7. การออกแบบ จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นการออกแบบตวั K-Mobile 

Banking Plus มีความสวยงาม ตํ่าท่ีสุด อาจเป็นเพราะการออกแบบ K-Mobile Banking Plus นั้นยงัคงรักษาสี หรือ

คุมโทน ใหรู้้ว่าเป็นธนาคารกสิกรไทย เนน้สีท่ีใช ้“สีเขียวเป็นหลกั” ทาํใหผู้ท่ี้ไม่ช่ืนชอบสีเขียวนั้นมีความรู้สึกว่า

การออกแบบไม่สวยงาม ดงันั้นควรจะใหผู้ใ้ชบ้ริการเป็นคนเลือกโทนสีในการใชง้านไดเ้อง ตามความชอบของแต่

ละคนจะไดมี้ความหลากหลายไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสีเขียว จะเป็นสีไหนก็ได ้เพราะผูใ้ชบ้ริการนั้นทราบอยู่แลว้ว่าเป็น

ธนาคารกสิกรไทย  

8. การจดัวาง จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นการจดัวางช่ือหรือตราสัญลกัษณ์

ของ K-Mobile Banking Plus สังเกตไดง่้าย ตํ่าท่ีสุด เน่ืองจากการเขา้มาใช ้K-Mobile Banking Plus นั้นผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่จะจาํช่ือธนาคารเป็นหลกัคือ KBank หริอเรียกกนัติดปากเป้นท่ีจดจาํง่าย เขา้ใจง่าย แต่ตวั Application นั้น

จะไม่มีช่ือน้ีตรงๆ มีแต่สัญลกัษณ์ท่ีคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจดจาํ ดงันั้นถา้ไม่เปล่ียนช่ือหรือปรับเปล่ียนตราของ K-

Mobile Banking Plus ใหม่ก็ควรท่ีจะสร้างช่ือหรอสัญลกัษณ์ใหเ้ป็นท่ีน่าจดจาํกว่าน้ี อย่างเช่นปรับเปล่ียนช่ือใหส้ั้น

ลง ติดปากของผูใ้ชบ้ริการเป็นตน้ 

9. การเช่ือมต่อ จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ช้บริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นการเช่ือมต่อของ K-Mobile 

Banking Plus การแชร์ผลการใชบ้ริการต่างๆ ผา่นเฟซบุ๊ค ตํ่าท่ีสุด อาจะเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการไม่เห็นถึงความจาํเป็น

ในการแชร์ผลบริการผา่นเฟสบุ๊ค เพราะขอ้มูลการทาํธุรกรรมต่างๆ นั้นเป็นเร่ืองส่วนตวั แต่ถา้หากยงัมีบริการน้ีควร

จะช้ีแจงเหตุผลของการทาํ และส่ือให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ใจ หรืออาจมีความตอ้งการให้คนเฉพาะกลุ่มใช ้อาทิ

ร้านคา้ แม่คา้ท่ีขายของผา่นเฟสบุ๊ต เวลาท่ีลูกคา้โอนเงินมาเรียบร้อยแลว้ใหแ้ชร์ข้ึนเฟสมาเพ่ือเป็นหลกัฐานกค็วรจะ

มีการประชาสมัพนัธ์มากกวา่น้ี 

10. การแจง้ผล จากผลการวิเคราะห์พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในการแจง้ผลของ K-Mobile 

Banking Plus ท่ีมีบริการส่ง E-mail เพ่ือยืนยนัการใชบ้ริการทุกคร้ัง ตํ่าท่ีสุด อาจเป็นเพราะการแจง้ผลทาง E-mail 

นั้นมีความเส่ียงตรงท่ีหากผูใ้ชบ้ริการเปล่ียน E-mail ก็ไม่สามารถทราบผลการทาํธุรกรรมต่างๆ ได ้และผลการทาํ

ธุรกรรมก็ไม่ส่งกลบัมาไดใ้นทนัทีในกรณีท่ีสัญญาณโทรศพัท์นั้นมีความล่าช้า ความสะดวกในการเปิดเขา้ไป

ตรวจสอบยากกว่าการส่งยืนยนัเขา้มาผ่าน SMS แต่การบริการผ่าน E-mail ก็ควรท่ีจะมีต่อไปเพราะสามารถเก็บไว้

เป็นหลกัฐานได ้หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
 

1.การเลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างควรมีขอบเขตและขนาดท่ีกวา้งมากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเฉพาะ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงอาจทาํใหผ้ลการศึกษาไม่สามารถวดัภาพรวมของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการได ้

และเพ่ือใหไ้ดผ้ลสรุปท่ีไม่คลาดเคล่ือน 
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2. ควรพฒันาและปรับปรุงแบบสอบถามโดยใชปั้จจยั 7C’S of Website Design ใหดี้ยิ่งข้ึน เน่ืองจากขณะท่ีผูวิ้จยัทาํ

การวิจยันั้น ปัจจยั 7C’S of Website Design ยงัไม่ค่อยมีผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้มาก่อนหน้า ทาํให้มีตวัอย่างหรือ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งนอ้ย 

3.ควรเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนการใชง้าน และหลงัการใชง้าน K- Mobile Banking Plus วา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ

คิดเห็นอยา่งไร เพ่ือการพฒันาท่ีตรงจุด และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

4.ควรศึกษาปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการพบจากการใชบ้ริการ K- Mobile Banking Plus เพ่ิมเติม เพ่ือทราบถึงสาเหตุ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาและปรับปรุง 

5.ควรทาํการศึกษาการออกแบบขององคป์ระกอบในแต่ละธนาคาร เพราะแต่ละธนาคารจะมีระบบและรูปแบบการ

ใชง้าน Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัระดับความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการ

ของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาระนอง จังหวดัระนอง 

Correlation between Customers’ Behavior and Satisfaction towards the Quality of the 

Services of Krungthai Bank Public Company Limited   Ranong Branch Ranong 

Province 

สาริณี  ม่วงหีต1, สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ2 

Sarinee Muangheed,Suthawan Jiraphan 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้

บริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ เป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน มีบญัชีเงินฝากกบั

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดบญัชีมากกว่า 4 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ

เคานเ์ตอร์บริการทาํธุรกรรมดา้นการฝาก โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการในวนัจนัทร์ ในช่วงเวลา 8.30 น. – 11.30 น. มีจาํนวน

ธุรกรรมในแต่ละคร้ัง 2 รายการ มีมูลค่าธุรกรรมในแต่ละคร้ัง มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้

บริการ นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมเพ่ือตนเอง  

Abstract 

The purpose of this research is to study the correlation between customers’ behavior and satisfaction towards the 

quality of services of Krungthai bank public company limited, Ranong branch, Ranong province. The information 

for this research has been collected from the group of 200 customers of 18 and up age, who have used bank counter 

services. The questionnaire has been used as an instrument to collect the required information which has then been 

analyzed in a statistical program to find a frequency, an average, and then  One-Way Analysis of Variance: ANOVA 

Research found that: As for customers’ research shows that most of 200 pollees have a deposit account in the 

Krungthai bank public company limited, most of them have opened their account more than 4 years ago, most of 

them use counter services to make transactions related to deposits, most of the customers use services of the bank 

on Monday, from 8.30 am till 11.30 am and most of them make two transactions with the amount of 10,000 baht 

and up per transaction. Most of the customers use services of the bank less than five times a month and most of 

them maketransactions for their own purposes. 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email : sarinee.zim@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400   



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2766 
 

 

1.บทนํา 

 ธนาคารพาณิชยถื์อว่าเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความจาํเป็นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยงัเป็นอีก

หน่ึงธุรกิจท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการขยายและเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในเบ้ืองตน้สามารถใชจ้าํนวน                     

ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจาํนวนธนาคารและจาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชยเ์ป็นสญัญาณท่ีบ่งบอกได ้                   ณ 

ส้ินปี  2556 ประเทศไทยมีจาํนวนธนาคารพาณิชยท์ั้งหมด 20 ธนาคาร มีจาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ ทั้งหมด   

6,715 แห่ง  โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 4.27 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557: ออนไลน)์      ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการมีทางเลือกในการเลือกใชบ้ริการทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน 

 ธนาคารพาณิชยมี์รูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่แตกต่างจากธุรกิจทัว่ไปท่ีมุ่งหาผลกาํไรเพ่ือใหธุ้รกิจอยู่รอด

ได ้การต่อสู้ในปัจจุบนัจึงยิ่งทวีความเขม้ขน้ข้ึนจากจาํนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนแต่ละธนาคารจึงมีการคิดรูปแบบการ

แข่งขนัใหม่ๆ รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์การบริหารจดัการ มีการนาํเอาเคร่ืองมือทางการบริหารเขา้มาช่วยมากข้ึน 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพราะธุรกิจการเงินถือเป็นงานท่ีตอ้งใหบ้ริการแบบเต็มตวั (Full Services)            

การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้จึงถือเป็นกุญแจสาํคญัท่ีจะนาํองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศได ้ เพราะลูกคา้จะเป็นผูต้ดัสินว่าสินคา้

หรือบริการมีคุณภาพหรือไม่ ดงันั้นองค์กรจะตอ้งมีวิธีในการหาความตอ้งการของลูกคา้และสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด การรับฟังเสียงสะทอ้นจากลูกคา้เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะทาํใหท้ราบว่าลูกคา้พอใจ

ในสินค้าหรือบริการหรือไม่ และจะต้องปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องในด้านใด นอกจากน้ีการส่ือข้อมูลต่างๆ      

รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงในการรักษาลูกคา้ ซ่ึงทาํให้องค์กรเติบโตอย่างย ัง่ยืน                           

(สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2545: 4) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยข์องไทยแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่ในระดบัแนวหน้าของ

ประเทศเร่ิมเปิดดาํเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยการควบกิจการของธนาคารเกษตรจาํกดัและ

ธนาคารมณฑลจาํกดัซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่เขา้เป็นธนาคารเดียวตามนโยบายของ

รัฐบาลและไดใ้ชช่ื้อใหม่วา่ “ธนาคารกรุงไทยจาํกดั” ใชช่ื้อภาษาองักฤษวา่ “KRUNG THAI BANK LIMITED” ใช้

สัญลกัษณ์ “นกวายุภกัษ”์  ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของกระทรวงการคลงัเป็นสัญลกัษณ์ของธนาคารต่อมาในวนัท่ี 17 

สิงหาคม พ.ศ. 2530 ธนาคารกรุงไทยไดรั้บโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารสยามจาํกดัมาบริหารตามนโยบาย

ของกระทรวงการคลงัเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจประสบปัญหาหลายดา้นไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเม่ือวนัท่ี 14 

สิงหาคม พ.ศ. 2541 ธนาคารกรุงไทยไดรั้บโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีดีของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยก์ารและรับ

โอนสินทรัพยห์น้ีสินสาขาและพนกังานของธนาคารมหานครตามประกาศมาตรการฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงินใน

ปัจจุบนั  บมจ. ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงเน่ืองจากไดมี้การปรับเปล่ียน

วิธีการปฏิบัติงานและมีการพฒันาเทคโนโลยีให้ทันสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานรวมถึงการ

ปรับเปล่ียนองคก์รอยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งยงัมีการเนน้คุณภาพการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีพนกังานทุก

คนตอ้งให้ความร่วมมือกนัสร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจและสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เพ่ือมาใชบ้ริการของ
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ธนาคารตลอดไปจึงนบัไดว้่าการให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นหวัใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์

ดงันั้น บมจ. ธนาคารกรุงไทยจึงไดจ้ดัใหมี้โครงการต่างๆเพ่ือพฒันาพนกังานในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เช่นโครงการ

พฒันาคุณภาพการบริการ (Quality Assurance: QA) ซ่ึงในแต่ละปีทุกสาขาจะมีดาํเนินการตามโครงการอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดเวลาและมีคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพรวมถึงตดัสินว่าสาขามีคุณภาพในระดบัใดเพ่ือ

เป็นการพฒันาพนกังานให้มีแนวคิดท่ีสร้างสรรค์มีทศันคติในแง่บวกและพฒันาคุณภาพการให้บริการของสาขา

อยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา 

 ในปัจจุบันสาขาระนองมีถูกร้องเรียนเร่ืองการให้บริการอย่างต่อเน่ืองทั้ งทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์                

(CALL CENTER 02 - 1111111)  และใบแสดงความคิดเห็นของลูกค้า ท่ีจัดไว้บริเวณหน้า เคาน์ เตอร์  เ ช่น                    

เร่ืองสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ หรือเร่ืองไม่พบเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํเวลามาใชบ้ริการ เป็นตน้ 

ดงันั้นเพ่ือให้สาขาสามารถทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ดา้นการบริการ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการนําผลท่ีได้ไปพฒันาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง  

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 Schiffman and Kanuk (1994: 7) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก ไม่วา่จะ

เป็นการเสาะแสวงหา การซ้ือ การนาํไปใช ้การประเมิน หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่

จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

ทั้งเงิน และเวลา เพ่ือบริโภคสินคา้สินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ยคาํถาม เช่น ซ้ือท่ีไหน ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือ

ตอนไหน อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541: 125) ไดก้ล่าวถึง การวิเคราะห์ใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่เป็นการวิจยั

หรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยใชค้าํถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือคน้หา

คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุกตท์ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกรอบ

ในการศึกษา ดงัน้ี 

 1.  ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นคําถามเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย) ใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ 

 2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือหรือใชบ้ริการอะไร (What does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือใหท้ราบถึงส่ิง

ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือใชบ้ริการ (Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบ
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ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) โดยการใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการมาเป็น

ตวัอธิบายความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

3.  ทําไมผู ้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ (Why does the customer buy?)  เ ป็นคําถามท่ีต้องการทราบ

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือหรือใชบ้ริการ และผูบ้ริโภคซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการเพ่ือสนองความตอ้งการในดา้นใด 

4. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who participate buying?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงบทบาท

ของกลุ่มต่างๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคไปเขา้ร้านใชบ้ริ

การกับใครบ้าง ใครเป็นผูริ้เร่ิมในการไปและใครบ้างมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ หรือเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากร้านไหน 

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 

(Occasion) ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคจะเขา้มาซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช่วงเวลาใด และมีความบ่อยคร้ังในการ

เขา้มามีความถ่ีเท่าใด 

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง 

(Outlet) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคไปซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าร้านใดบ่อยท่ีสุด 

 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the customer buy?) เป็นคาํถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบดว้ย 

  - การรับรู้ปัญหา ไดแ้ก่ เหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูบ้ริโภค 

  - การคน้หาขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทราบแหล่งขอ้มูลในการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดจ้ากแหล่งใด 

  - การประเมินทางเลือก ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ทุดคร้ังหรือไม่ในการมาร้านธงชยัอิเลค็ทริค 

- การตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพราะเหตุใด จาํนวนช้ินในการซ้ือต่อคร้ัง

เท่าใด และราคาเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังเท่าใด รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีชอบคือแบบใด 

- ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ได้แก่ ผูบ้ริโภคจะแนะนําบุคคลอ่ืนให้มาซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีร้าน

ธงชยัอิเลค็ทริคต่อไปหรือไม่  

2 แนวคิดเกีย่วข้องกบัการบริการ 

ความหมายของการบริการ 

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน ์(อา้งถึงใน สงครามชยั ลีทองดี. 2544: 14) ใหค้วามเห็นวา่การบริการ หมายถึง การ

รับใช ้ให้ความสะดวกต่างๆ ในบริการมีความ หมายถึง กระบวนการ หรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบ

บริการจากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการหรือผูใ้หบ้ริการนั้นๆ การบริการท่ีดีท่ีสามารถอธิบายไดโ้ดยใชต้วัอกัษรยอ่

ของคาํอธิบายลกัษณะเด่นของการบริการ (SERVICE) ท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

S = Smiling + Sympathy คือการยิม้เเยม้ และเอาใจใส่เขา้อกเขา้ใจ 

E = Early Response คือการตอบสนองต่อความประสงคข์องลูกคา้อยา่งรวดเร็วทนัใจ โดยมิทนัไดเ้อ่ยปาก

เรียกหา 

R = Respectful คือการเเสดงออกถึงการนบัถือใหเ้กียรติลูกคา้ 
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V = Voluntariness manner คือ ลกัษณะการใหบ้ริการเเบบสมคัรใจและเตม็ใจ 

I = Image Enhancing คือการเเสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนข์องผูใ้หบ้ริการและ 

เสริมภาพพจนข์ององคก์รดว้ย 

C = Courtesy คือกริยาการอ่อนโยน สุขภาพ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

E = Enthusiasm คือ ความกระฉบักระเฉงและกระตือรือร้นขณะบริการจะใหบ้ริการ 

มากกวา่ท่ีคาดหวงัเสมอ 

3. แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

ความหมายคุณภาพการบริการ 

 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1994: 42) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพการบริการคือการรับรู้ของลูกคา้ซ่ึงลูกคา้

จะทาํการประเมินคุณภาพการบริการโดยทาํการเปรียบเทียบความตอ้งการหรือความคาดหวงักบัการบริการท่ีไดรั้บ

จริงและการท่ีองคก์รจะไดรั้บช่ือเสียงจากคุณภาพการบริการตอ้งมีการบริการอยา่งคงท่ีอยูใ่นระดบัของการรับรู้ของ

ลูกคา้หรือมากกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ซ่ึงพาราสุรามานและคณะยงัไดก้ล่าวถึงการประเมินคุณภาพการบริการ

ว่า “การประเมินคุณภาพการบริการของลูกคา้นั้นยากกว่าการประเมินคุณภาพของสินคา้” การรับรู้คุณภาพการ

บริการเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบของความคาดหวงัของลูกคา้กบับริการท่ีไดรั้บจริงซ่ึงคุณภาพท่ีถูกประเมิน

ไม่ไดเ้ป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเท่านั้นแต่เป็นการประเมินท่ีรวมไปถึงกระบวนการของการบริการท่ี

ไดรั้บ 

เกณฑ์ในการพจิารณาคุณภาพการบริการ 

เซทามล์ (Zeithaml อา้งถึงใน ลาํไย แมน้เสถียร, 2545: 13 - 14) กล่าวถึง การประเมินคุณภาพของการ

บริการทัว่ๆ ไปลูกคา้มกัใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ โดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะ 10 ประการ  

ต่อมาในปี 1988 พาราสุมานเซทามลแ์ละเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithamal&Beny. 1988: 12) ไดท้าํการวิจยั

ใหม่โดยพฒันารูปแบบของกรอบแนวคิดของคุณภาพบริการท่ีใชว้ดัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการโดยสรุปหมวด 

4 - 7 เป็นหมวดเดียวกนั คือ หมวดความน่าเช่ือถือ/ความมัน่ใจและหมวด 8 - 10 รวมเป็นหมวดเขา้ใจและรู้จัก

ผูรั้บบริการ/การเอาใจใส่ เน่ืองจากในบางดา้นมีความซํ้ าซ้อนกนัและมีรายละเอียดมากเกินไปทาํให้ยากในการ

ประเมิน โดยสรุปรวมเป็น 5 หมวด เรียกวา่ SERVQUAL dimensions มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. Reliability (ความไวใ้จ หรือความน่าเช่ือถือ) ความสามารถในการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยาํ 

(Accurate Performance) การให้บริการตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ และบริการท่ีให้ทุกคร้ัง มีความสมํ่าเสมอ     

ทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่น่าเช่ือถือในมาตรฐานการใหบ้ริการ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้(Dependable) 

2. Assurance (ความมัน่ใจ) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริการ (Competence) มีสุภาพ

และเป็นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความช่ือสัตย์และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility)           

และความมัน่คงปลอดภยั (Security)  

3. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือส่ิงอาํนวยความสะดวก 

พนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่างๆ 
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4. Empathy (ความใส่ใจ) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อไดง่้าย (Easy  

Access) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจได ้(Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจ

ลูกคา้ (Customer Understanding)  

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการทันที (Promptness) และให้ความ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) 

4 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการให้บริการ 

ความหมายของความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ ตามความหมายใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 793)  ให้

ความหมายคาํวา่ “พึง” เป็นคาํช่วยกริยาอ่ืน หมายความ ยอมตาม แปลวา่ ควร เช่น พึงใจ และคาํวา่ “พอใจ” หมายถึง 

สมใจ ชอบใจ 

 ฟิลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler, 2000: 48) กล่าววา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคล

ท่ีเป็นผลจากการเปรียบเทียบการทาํงานของขอ้เสนอ (หรือผลิตภณัฑ)์ ตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจ (Product’s Perceived 

Performance) กบัความคาดหวงัของบุคคล ดงันั้นระดบัความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชั่น (Function) ความแตกต่าง

ระหวา่งการทาํงาน (ผล) ท่ีมองเห็นหรือเขา้ใจ (Perceived Performance) และคาดหวงั (Expectations) ระดบัความพึง

พอใจสามารถแบ่งอยา่งกวา้งๆ เป็น 3 ระดบั ดว้ยกนั และลูกคา้รายใดรายหน่ึงอาจมีประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ใน 3 ระดบัน้ี กล่าวคือ หากการทาํงานของขอ้เสนอ (หรือผลิตภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้ย่อมพอใจ แต่ถา้

เกินกวา่ความคาดหวงัลูกคา้ยิ่งพอใจมากข้ึน 

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550: 52 - 53) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัการสร้างความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการประเมิน

คุณภาพการบริการมีอยู ่4 ปัจจยัไดแ้ก่ 

1. Word of mouth communication เป็นปัจจยัแรกท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความคาดหวงัในคุณภาพบริการ

เพราะบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งยาก ทาํใหมี้ความเส่ียงเพราะไม่สามารถทดลองก่อนได ้ลูกคา้จึงตอ้งหาขอ้มูลดว้ยการ

สอบถามเอาจากเพ่ือนหรือญาติท่ีเคยใชบ้ริการนั้นๆ มาก่อน 

2. Personal needs and preferences เป็นความตอ้งการท่ีเป็นรสนิยมส่วนตวัอนัเน่ืองมาจากพ้ืนฐานทางดา้น

สงัคมการศึกษา ครอบครัว สงัคมและวฒันธรรม เป็นตน้ 

3. Past experience เป็นประสบการณ์ในอดีตท่ีสะสมมา 

4. External communication ไดแ้ก่ การลงโฆษณาเพ่ือสร้างภาพพจนเ์ป็นการใหข้อ้มูล 

กบัลูกคา้ล่วงหนา้เพ่ือใหลู้กคา้สะสมขอ้มูลในการสร้างความหวงัก่อนตดัสินใจมาใชบ้ริการของบริษทั เป็นตน้ 

2.2งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 อรชุมา จาปรุง (2557) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการธนาคารออมสิน กรณีศึกษาสาขาม่านเมฆ” ผล

การศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการใน 5 มิติหลกั ไดแ้ก่ ดา้นความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเขา้ใจและ
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เห็นอกเห็นใจลูกคา้ และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ โดยผูใ้ชบ้ริการมีช่วงอายุ สถานภาพ และกลุ่มอาชีพท่ี

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการบริการแตกต่างกนัทั้ง 5 มิติ ในดา้นพฤติกรรม พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการบริการแตกต่างกนัทั้ง 5 มิติ เช่นเดียวกนั  

   สุพรรณ นภาธรรมมา (2551) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาอรัญประเทศ

จงัหวดัสระแกว้” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขาอรัญประเทศจงัหวดั

สระแกว้ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาอรัญประเทศจงัหวดัสระแกว้โดยรวมมี

คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคารรองลงมาคือดา้นความไวว้างใจในการปฏิบติังานและความเช่ือมัน่ใน

ความรู้ของพนกังานและดา้นอธัยาศยัไมตรีและการเขา้ถึงความรู้สึกของลูกคา้โดยในดา้นความเช่ือถือของธนาคาร

ลูกคา้มีความเห็นว่าธนาคารมีช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีในดา้นความไวว้างใจในการปฏิบติังานและความเช่ือมัน่ใน

ความรู้ของพนกังานและในดา้นอธัยาศยัไมตรีและการถึงความรู้สึกของลูกคา้ลูกคา้มีความคิดเห็นว่าพนกังานมีการ

แต่งกายท่ีเหมาะสมสะอาดเรียบร้อย  

 ธญัวรรณ ธาราศกัด์ิ (2551) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารธนชาตจาํกดั 

(มหาชน)สาขาศรีราชาจงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้า่โดยภาพรวมระดบัคุณภาพการบริการดา้นความมี

มารยาทอยูใ่นระดบัคุณภาพการบริการระดบัดีดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได,้ ดา้นความน่าเช่ือถือ, ดา้นการตอบสนอง

, ดา้นความสามารถ, ดา้นความน่าไวว้างใจ, ดา้นการเขา้ถึงและดา้นความเขา้ใจอยูใ่นระดบัคุณภาพการบริการ

ค่อนขา้งดีและดา้นการส่ือสารอยูใ่นระดบัคุณภาพการบริการแยแ่ละเม่ือพิจารณาตามคุณลกัษณะของลูกคา้รายดา้น

ต่างๆ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีความเห็นต่อคุณภาพการ

บริการไม่แตกต่างกนักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

อาชีพต่างกนัและตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  สุวรรณี กฤษณเกรียงไกร (2553) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการใหบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สาขาบางบอนกรุงเทพมหานคร” ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์บมจ. 

ธนาคารกรุงไทยสาขาบางบอน พบว่าโดยภาพรวมและในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากในภาพรวมแลว้ลูกคา้ท่ีใช้

บริการมีขอ้มูลการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการหนา้เคาน์เตอร์แตกต่างกนัไดแ้ก่

ประเภทลูกคา้ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคารและประเภทบริการท่ีใชส่้วนขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการส่วนอ่ืนๆ มี

ระดบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์ไม่แตกต่างกนั  

 วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของพนกังานธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเกต็” ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้15,001 – 30,000 บาท

ต่อเดือน ส่วนมากติดต่อธนาคารในช่วงเชา้ก่อน 11.00 น. โดยทาํธุรกรรมในดา้นการฝากเงิน – ถอนเงินมากท่ีสุด
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และใชเ้วลาในการทาํธุรกรรมกบัธนาคารนอ้ยกว่า 15 นาที ดา้นความพึงพอใจ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นรูปลกัษณ์เป็นดา้นท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ ส่วน

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดกรอบแนวความคิดสาํหรับการวิจยัเพ่ือ “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนั” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีจาํนวนโดยเฉล่ียต่อเดือน 10,000 คน (ขอ้มูลสถิติลูกคา้

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง, สิงหาคม 2557) กาํหนดขนาดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดย

อา้งอิงจากตารางการสุ่มตวัอยา่ง ของKrejcie and Morgan (1970) 

 

 

ขอ้มูลเชิงลกัษณะ : 

พฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์บริการของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)สาขาระนอง 

จงัหวดัระนอง 

• ระยะเวลาในการเปิดบญัชี 

• ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ 

• ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

• ความถ่ีในการใชบ้ริการ ต่อเดือน 

• วนัท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด 

• จาํนวนธุรกรรมท่ีใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 

• มูลค่าธุรกรรมท่ีใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 

• วตัถุประสงค์ในการทําธุรกรรมทางการ

เงิน 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ :  

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)สาขาระนอง จงัหวดัระนอง 

• ดา้นความไวว้างใจ 

• ดา้นความมัน่ใจ 

• ดา้นการตอบสนอง 

• ดา้นความเอาใจใส่ 

• ดา้นการจบัตอ้งได ้

ตวัแปรตน้ทีจ่ะศกึษา ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา 
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ตารางท่ี 4 ตารางของ Krejcie and Morgan 

จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

6,000 361 

7,000 364 

8,000 367 

9,000 368 

10,000 370 

 

 จากตารางไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 370 คน เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ 

ผูวิ้จยัจึงขอลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือเพียง 200 คน จึงส่งผลใหร้ะดบัความเช่ือมัน่คาดเคล่ือนเพ่ิมจากข้ึนจากเดิม

ท่ีมีค่าความคาดเคล่ือนอยู่ท่ี ±5% จะเพ่ิมเป็น ±6.86% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมาจากการคาํนวณผ่าน

เวบ็ไซตh์ttp://www.surveysystem.com/sscalc.htm โดยใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan (1970) 

เน่ืองจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีมีการประยกุตใ์ชส้ถิติเชิงอนุมาน สาํหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงลกัษณะ และตวัแปรตามเชิงปริมาณ ดงันั้นขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี จะตอ้งมีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 20 เท่า

ของจาํนวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดในบรรดาคาํถามเชิงลกัษณะท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ไดแ้ก่ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ 

และวนัท่ีใชบ้ริการเคา้เตอร์บริการของสาขาบ่อยท่ีสุด ซ่ึงมีจาํนวนตวัเลือก 5 ตวั ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างตอ้งมากกว่า 

100 คน โดยอา้งอิงท่ีมาของเง่ือนไขขนาดกลุ่มตวัอย่างจาก Hair, Joseph F., Jr., William C. Black, Barry J. Babin, 

and Rolph E. Anderson (2008), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc. 

3.2เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

 ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความ

คิดเห็น จากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเคานเ์ตอร์บริการในสาขา ของธนาคารกรุงไทย สาขาระนองจงัหวดัระนอง 

1.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากตาํรา เอกสาร รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะไดใ้ช้เป็น

แนวทางในการกาํหนดรูปแบบ เน้ือหาของแบบสอบถามทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยัตามท่ี

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดไว ้ 

2.นาํผลจากการศึกษาขา้งตน้ มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ ของธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน)               

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการของผูใ้ช้มาบริการกับทางธนาคารธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)          

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง 
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ตอนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง     

จงัหวดัระนอง 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างในหวัขอ้ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการเก็บตวัอย่างจาํนวน 200 คน โดย

ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัทาํการเก็บขอ้มูลโดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

จากการนบับตัรคิวของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โดยจะเกบ็ขอ้มูลจากลูกคา้ทุกๆ 5 บตัรคิว ไปเร่ือยๆ จนครบ 200 ชุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 …    

 

 โดยแบบสอบถามจะถูกแจกให้กบัลูกคา้ตามหมายเลขบตัรคิวท่ีผูศึ้กษากาํหนดไว ้โดยท่ีท่ีลูกคา้จะไดรั้บ

แบบสอบถามผ่านพนักงานท่ีให้บริการหน้าเคร่ืองบตัรคิว และให้ลูกคา้ส่งคืนแบบสอบถามผ่านพนักงานหนา้       

เคา้เตอร์ท่ีใหบ้ริการ  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือทาํการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลผ่านโปรแกรม

สาํเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงสถิติ  ตามท่ีกาํหนดไว ้โดยจะใชส้ถิติในการพิสูจนด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการกบัทางธนาคารธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) 

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)     

สาขาระนอง จังหวัดระนองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                   

(Standard deviation) 

ส่วนท่ี 4 การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(ANOVA) กรณีท่ีการทดสอบพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ทาํการตรวจสอบความ

แตกต่างดว้ยเทคนิค Multiple-Comparison ดว้ยวิธี Scheffe  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  

 จากผลการศึกษา ผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการเคาน์เตอร์บริการโดยทาํธุรกรรมดา้นการฝาก

ส่วนใหญ่ใช้บริการในวนัจนัทร์มีจาํนวนธุรกรรมในแต่ละคร้ัง 2 รายการมีมูลค่าธุรกรรมในแต่ละคร้ัง มากกว่า 

10,000 บาทข้ึนไป และส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการแนวคิด

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H โดย  ศิริวรรณ เสรีรัตน(์2541) กล่าววา่ การวิเคราะห์ใหท้ราบถึงพฤติกรรมของ
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ผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยใชค้าํถามช่วยในการ

วิเคราะห์เพ่ือคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H และนาํผลท่ีไดไ้ปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของลูกคา้ โดยผลการศึกษาทาํให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคใชบ้ริการอะไร (What) ผูบ้ริโภคใช้

บริการเม่ือใด(When) และผูบ้ริโภคใชบ้ริการอยา่งไร (How) 

 ดา้นระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดั

ระนอง โดยรวมพบวา่ พบวา่สอดคลอ้งกบัชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ไดส้รุปถึงลกัษณะองคก์รแห่งการบริการ

เร่ิมจากการสร้างความน่าเช่ือถือใหลู้กคา้ รวมถึงการใหบ้ริการอย่างรวดเร็วช่วยลูกคา้เเกปั้ญหาต่างๆเอาใจใส่ลูกคา้ 

พฒันากระบวนการในการบริการให้ง่ายรักษาสัญญาท่ีให้กบัลูกคา้ยึดประโยชน์หรือคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดเ้ป็นหลกั 

และพนักงานในองค์กรแห่งการบริการตอ้งมีการสร้างสัมพนัธ์ลูกคา้เป็นอย่างดี เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น 

พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ มุ่งหวงัใหลู้กคา้มีความสุขจากการใชบ้ริการ 

 ดา้นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ

ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนองพบวา่ 

 - การหาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการเปิดบญัชีของธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)กบัความพึง

พอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสุวรรณีกฤษณเกรียงไกร (2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการหนา้เคาน์เตอร์บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สาขาบางบอนกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงไทยท่ี

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 - การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทธุรกรรม กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ                        ของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาระนอง  จงัหวดัระนอง ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณีกฤษณเกรียง

ไกร (2553)    ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาบางบอนกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการหนา้เคาน์เตอร์ท่ีมีประเภทธุรกรรมท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการดา้น

ความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการจบัตอ้งได ้อยา่งมีนยัสาํคญั 

 - การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ี และช่วงเวลาในการใช้บริการ กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนองพบว่า ระนอง มีขอ้มูลสนับสนุนว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการดา้นความไวว้างใจดา้นความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง ดา้น

ความเอาใจใส่ และดา้นการจบัตอ้งได ้เร่ืองมีการจดับริการนํ้าด่ืมไวส้าํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรชุมา จาปรุง ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการธนาคารออมสิน กรณีศึกษาสาขา

ม่านเมฆ ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีความถ่ี และช่วงเวลาในการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ

ของธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ ไม่แตกต่างกนั 

 - การหาความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนธุรกรรมในการใชบ้ริการต่อคร้ัง กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรชุมา จาปรุง 

(2557) ศึกษาคุณภาพการบริการธนาคารออมสิน กรณีศึกษาสาขาม่านเมฆ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีจาํนวนในการทาํธุรกรรม

ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในดา้นความน่าเช่ือ ความเอาใจใส่ และดา้นความเป็นรูปธรรมจบัตอ้ง
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ไดเ้ม่ือทดสอบรายคู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนธุรกรรมมากกวา่ 3 รายการข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการดา้นความเอาใจใส่สูงกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนธุรกรรม 2 รายการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนั โดยพบว่า ลูกคา้ท่ี

มีจาํนวนธุรกรรม 2-3 รายการ มีความพึงพอใจสูงกวา่ ลูกคา้ท่ีมีจาํนวนธุรกรรม 1 รายการ 

 5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 5.1สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพฤติกรรมระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง เป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเคาน์เตอร์บริการของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษา และนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยกาํหนดนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในกรณีท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ จะทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) ผลการศึกษา 

พบว่าดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนองพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน

การเปิดบญัชีมากกว่า 4 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเคาน์เตอร์บริการทาํธุรกรรมดา้นการฝาก โดยส่วนใหญ่ใช้

บริการในวนัจนัทร์ในช่วงเวลา 8.30 น. – 11.30 น.มีจาํนวนธุรกรรมในแต่ละคร้ัง 2 รายการ มีมูลค่าธุรกรรมในแต่

ละคร้ัง มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน และกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมเพ่ือตนเอง 

  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง พบว่า เพศ อาชีพระยะเวลาในการเปิดบญัชีของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ประเภทธุรกรรม ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน วนัท่ี

มาใชบ้ริการ จาํนวนธุรกรรมในการใชบ้ริการต่อคร้ัง มูลค่าธุรกรรมในแต่ละต่อคร้ัง และวตัถุประสงค์ในการทาํ

ธุรกรรม กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง 

มีขอ้มูลสนบัสนุนวา่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 52.ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการศึกษา

ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรดา้นการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ และนาํไป

พฒันาคุณภาพดา้นการบริการใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นความไวว้างใจ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในเร่ืองของ พนกังานสามารถใหบ้ริการท่านไดต้รงตามท่ี

สัญญาได ้พนกังานมีพฤติกรรมท่ีน่าเช่ือถือทาํใหท่้านมีความไวว้างใจ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ 

และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑข์องธนาคารเป็นอยา่งดี ดงันั้นธนาคารจะตอ้งมีการคดัเลือกพนกังาน
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โดยพิจารณาจากความละเอียด รอบครอบในการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถวดัผลไดจ้ากการทาํแบบทดสอบรวมไปถึง

การให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานในเร่ืองของขั้นตอนการทาํธุรกรรมเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการ

ใหบ้ริการ และธนาคารควรมีการลดขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน โดยการตั้งมาตรฐานขอ้ผิดพลาดในการทาํงานเป็น

ศูนย ์ทาํการประเมินโดยผูจ้ดัการสาขา เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีการทาํธุรกรรมท่ีมีมูลค่าสูง และมี

การแจง้ผลการทาํงานกบัพนักงานวนัต่อวนั โดยทาํการประชุมสรุปการทาํงานในช่วงเชา้ของวนัถดัไป เพ่ือให้

พนกังานรับทราบถึงปัญหาการใหบ้ริการของวนัท่ีผา่นมา และปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหพ้นกังานเตรียมความพร้อมใน

การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 ดา้นความมัน่ใจ ธนาคารควรมีการประเมินผลดา้นความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และการบริการดา้นต่างๆของ

ธนาคารทุก 6 เดือนเพ่ือพฒันาดา้นความรู้ความสามารถใหท้นักบัเทคโนโลยีสมยัใหม่และเพ่ือใหพ้นกังานสามารถ

ให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมไปถึงการอบรมพนักงานในเร่ืองการให้คาํแนะนาํ อธิบายลูกคา้โดยใช้

คาํศพัทท่ี์ทาํใหลู้กคา้เขา้ใจง่ายและใชน้ํ้ าเสียงท่ีไพเราะ ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงวนัและเวลาท่ีมีจาํนวน

ลูกคา้ในปริมาณมาก รวมไปถึงการบริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ นอ้มนอ้ม และเป็นมิตร ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในช่วงวนั

จนัทร์และวนัศุกร์ เวลา 14.31 – 16.30 น. มกัจะมีลูกคา้มาใช้บริการเป็นจาํนวนมาก และยงัพบว่าลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการในวนัและเวลาดงักล่าวจะมีความพึงพอใจในเร่ืองการไดรั้บการบริการตามกาํหนดเวลาท่ีธนาคารแจง้ไว ้

และเร่ืองพนกังานมีความสุภาพในการใหบ้ริการ ตํ่ากวา่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในวนัพุธ ช่วงเวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

 ดา้นการตอบสนองธนาคารควรมีความร่วมมือกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เพ่ือให้

คาํแนะนาํ พยายามในการคน้หา และทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้มีการบริการท่ีรวดเร็วรวมทั้งการให้

ความสนใจตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างทัว่ถึง โดยเพ่ิมช่องด่วนใหก้บัลูกคา้ท่ีทาํรายการโดยใชเ้วลาใน

การใหบ้ริการไม่มาก  ไดแ้ก่ การฝาก และการถอน  จาํนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท เป็นช่องพิเศษ เพ่ือรองรับการ

ใหบ้ริการลูกคา้ในช่วงวนัและเวลาท่ีมีจาํนวนลูกคา้มาใชบ้ริการมาก ไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงการจดัพนกังาน

ตอ้นรับไวค้อยให้บริการดา้นการแนะนาํการทาํธุรกรรมเบ้ืองตน้ เช่น การกดบตัรคิวและการตอบขอ้สงสัยของ

ลูกคา้ในเบ้ืองตน้ 

 ดา้นความเอาใจใส่ธนาคารควรมีการจดัหลกัสูตรเพ่ิมเติมการอบรมพนกังานในเร่ืองของการบริการลูกคา้

อย่างมืออาชีพ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี ควรสร้างทศันคติในดา้นบวกให้กบั

พนกังานในดา้นการบริการ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ดว้ยความยินดี มีความเต็มใจในการรับฟัง

ปัญหาของลูกคา้ และมีการจดัเจา้หนา้ท่ีสาํหรับใหบ้ริการดา้นปัญหาเร่ืองการทาํธุรกรรม และผลิตภณัฑต่์างๆ ของ

ธนาคารแยกออกจากส่วนของเคาน์เตอร์บริการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่าง

เต็มท่ี รวมไปถึงการจดัตั้งกล่องเพ่ือรับคาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการใหบ้ริการจากลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้มี

ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึนจากผลการศึกษายงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการวนัพุธ มีความพึง เร่ือง

ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากพนกังานเป็นอย่างดีในเร่ืองท่ีท่านขอความช่วยเหลือ สูงกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการ

วนัศุกร์ ดงันั้นพนกังานควรมีการบริการลูกคา้ในแต่ละวนัอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นวนัท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการ

มากกต็าม 
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 ด้านส่ิงท่ีจับต้องได้ ธนาคารควรมีการปรับปรุงเร่ืองของสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

เน่ืองจากสาขาตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน ไม่มีท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ ธนาคารควรเช่าสถานท่ีใกลเ้คียงสาํหรับทาํท่ีจอด

รถสําหรับลูกคา้ของธนาคารโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สาํหรับสาขาท่ีมีบริเวณจอดรถอยู่แลว้ควรมีการตีเส้นแบ่งโซนระหว่างรถยนต ์และรถจกัรยานยนตใ์หช้ดัเจน เพ่ือ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง 

จังหวัดระนอง เท่านั้ น เ พ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีชดัเจนมากข้ึนควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขา ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัระนอง เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต่างกนัอาจจะมีความตอ้งการ

และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ไดถู้กตอ้ง และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Factors affecting credit card use in Bangkok 

สัจจากาจ จิตรพงึธรรม 

   Sajjakarge Jitpuengtam 

  

บทคดัย่อ 
            การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลเก่ียวกบับตัรเครดิต ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 2.ปัจจยัดา้นวิถีชีวิต ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 3.ปัจจยัดา้นค่านิยม 

(Multi Items List of Value (MILOV)) ท่ีมี\ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ชบ้ตัร

เครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน จาํนวน 206 คน ดว้ยทฤษฎี Krejce and Morgan (1970) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสอบถาม ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

linear correlation coefficient และ One- way ANOVA  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผูช้าย 

(54.9 %) มีอายุ 18-30 ปี (44.2%) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (63.6%) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (46.1%) มี

รายไดม้ากกว่า  50,000  บาท (34.0%)  จาํนวนถือครองบตัรเครดิต 1-3 ใบ (67.5%) วงเงินอนุมติั 20,000-100,000 

บาท (54.4%) และความถ่ีในการใช้บัตรเครดิต 1-10 ค ร้ังต่อเดือน (73.8%) ส่วนข้อมูลท่ีแตกต่างกันของ

ประชากรศาสตร์ และขอ้มูลเก่ียวกบับตัรเครดิต มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้

เพศ ส่วนปัจจยัดา้นวิถีชีวิต ปัจจยัดา้นค่านิยม MILOV มีกระทบผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต อยา่งมีนยัสาํคญั  

คาํสาํคัญ : ประชากรศาสตร์ ข้อมลูบัตรเครดิต วิถชีีวิต ค่านิยม MILOV พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต  

 

Abstract 

     This article presents the factors affecting the use of credit cards in Bangkok .The purposes of this article: 1. To 

examine Demographics and personal credit card data which affect the use of credit cards 2. To examine lifestyle 

which affects use of credit cards  3. To examine Multi items list of value (MILOV) which affects the use of credit 

cards. A sample of 200 credit card users using Krejce and Morgan (1970). The data was processed through 

statistical usage program using average, percentage, standard deviation, linear correlation coefficient  and One- 

way ANOVA. The results show that majority of samples are male( 54.9 %)  , age 18-30(44.2%) ,bachelor 

degree(63.6%), work in private sectors (73.8%) and earn more than Bt 50,000 (34.0%), carry 1-3 credit cards 

(67.5%), credit approval amount of Bt 20,000-100,000(54.4%) and 1-10 frequency used per month (46.1%). The 

differentiation of demographics and personal credit card data seem to effect the use of credit card exclude sex. 

Lifestyle and Multi items list of value are significantly affecting the use of credit cards. 

Keywords :  Demographic, Lifestyle, MILOV and use of credit cards 
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1. บทนํา 

     การใชบ้ตัรเครดิต มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย หากผูใ้ชรู้้จกับริหารและจดัการกบัพฤติกรรมการใชข้องตวัเอง อยา่งรอบ

คอย อย่างสมดุลย ์ย่อมจะไดป้ระโยชน์จากการใชบ้ตัรเครดิต ยกตวัอย่างเช่น การเช็ครายจ่ายรายรับของตวัเองเป็น

ประจาํ ไม่ถลาํใชเ้งินเกินตวั ย่อมปลอดภยัไม่มีปัญหา แต่ขอ้เสียของการใชบ้ตัรเครดิตก็ก็มี  บตัรเครดิต ทุกชนิด 

เป็นส่ิงย ัว่ยวนใจ เพราะอยากไดอ้ะไรก็ "รูดบตัร" คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ใช่เงินของเราเองดว้ย ทาํใหลื้มตวั ง่ายต่อ

การเป็นหน้ี และถา้หากว่าใชแ้ลว้ไม่มีเงินจ่ายตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดไว ้  ส่ิงท่ีจะตามมาทนัทีนั่นคือ ดอกเบ้ียท่ี

มูลค่าสูง บวกกบัเงินตน้ท่ีจะตอ้งชาํระ ปัญหาหลกัสาํคญัสาํหรับผูท่ี้ใชบ้ตัรเครดิต อนัไดแ้ก่ 1.เกิดจากวิถีการดาํเนิน

ชีวิตท่ีฟุ่ มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย 2.ขาดความรู้ทางการเงิน ไม่วางแผนการเงิน 3.เกิดเหตการณ์ไม่คาดฝันแต่ไม่มีเงินออม 4.

หวงัรวยทางลดั  ชอบเล่นการพนนั 5.การซ้ือของออนไลน ์6.ขาดวินยัการชาํระค่าสินคา้และบริการแบบเต็มจาํนวน 

7.การเบิกถอนเงินสด  

แผนภาพท่ี 1 มูลค่าการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียรายไตรมาสปี 2553 – 2558  

 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     การทาํการวิจยัคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ย

การเก็บขอ้มูลนั้นใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม โดยการกาํหนดคุณลกัษณะของประชากร คือประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครฯชั้นใน  ไดแ้ก่ กรุงเทพฯกลาง กรุงเทพฯใต ้และ กรุงเทพฯเหนือ ซ่ึงเป็นเขตมีรายไดสู้ง และมี

โอกาสท่ีประชากรจะถือครองบตัรเครดิตในปริมาณมาก  เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนตวัอย่างท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลในแต่ละ

เขตพ้ืนท่ี จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษา ว่าผูใ้ชบ้ตัรเคดิตคือ

ใคร และปัจจยัดา้นใดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต และผูบ้ริโภคมีการเลือกใชบ้ตัรเครดิตอย่างไร ซ่ึงจะ

ใหป้ระโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายบตัรเครดิต งานวิจยัฉบบัน้ี ยงัมีประโยชน์ต่อภาครัฐในการควบคุมปัญหาท่ีจะ

เกิดจากการก่อนหน้ี อีกทั้งเอกชนเอง สามารถ เขา้ใจต่อ พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของกลุ่มตวัอยา่ง และออกแบบ

ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 วถิีชีวติ 

     อดุลย ์ จาตุรงคคุล และดลยา จาตุรงคกลุ (2550: 287) กล่าวไวว้า่ “การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละยคุไม่ได้

เป็นไปอยา่งไม่มีหลกัเกณฑ ์ มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็น กลุ่มมีกฎหรือเกณฑท่ี์ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั พฤติกรรมของ

(ไตรมาส/ ปี) 
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แต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปใน ทาํนองเดียวกนัไม่เพียงเท่านั้น พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มวฒันธรรมเดียวกนักจ็ะมี

รูปแบบท่ี เรียกวา่ “ทาํนองเดียวกนั’, เช่นกนั บุคคลผูเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีกล่าว มาแลว้

น้ีจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพ หรือใชชี้วิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภค ข้ึนนมาเพ่ือใชส้งัคม แบบ

หรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกวา่รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle)” 

 

2.2 ค่านิยม MILOV 

      Herche (1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ “The multi-item list of value (MILOV)” เป็นการวดัค่านิยมทางสงัคม โดยมี

เป้าหมายชีวิตท่ีชดัเจน อนัไดแ้ก่ ความปลอดภยั ความเคารพตวัเอง การไดรั้บความเคารพ การเติมเตม็ ความรู้สึกเป็น

เจา้ของ ความต่ืนเตน้ ความสนุก ความสนุกสนาน ความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นกบัผูอ่ื้น ความสาํเร็จ สาํหรับงานวิจยัน้ี ได้

เลือก 4 เลือกทางปัจจยัการวดัค่านิยมทางสงัคมท่ีเหมาะกบัคนในกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ความปลอดภยั การ

ไดรั้บการเคารพ การเตม็เติมใหชี้วิต ความสนุกสนาน  

 

2.3 พฤติกรรม 

     ธีราภา ธีรทีป (2545:5) อา้งถึงใน วุฒิชยั จาํนงค์ (2530) ไดก้ล่าวไวว้่า “พฤติกรรมหมายถึง การแสดงออกทั้ง

ภายนอกและภายในของตวัมนุษย ์ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีละมา้ยคลา้ยคลึงกบั จิตวิทยาท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัน้ีเพราะว่า

จิตวิทยานั้นเป็นวิชาการท่ีมิได้ทําการศึกษาเร่ืองจิตอีกต่อไป แล้ว แต่เป็นการศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับ

ความสมัพนัธ์ของสภาพจิตกบัพฤติกรรมภายนอก โดยท่ีมุ่งเนน้ในดา้นพฤติกรรมภายนอกมากกวา่” 

   

2.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้บัตรเครดิตของประชากรในประเทศอนิเดีย 

     Arpita Khare (2011) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในประเทศอินเดีย ศึกษาปัจจยั

ดา้นต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ตัรเครดิต อาทิ ค่านิยม (Multi-item List of Value (MILOV)) ลกัษณะการใชบ้ตัร

เครดิต อาย ุเพศ เป็นตน้ งานวิจยัไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์ของวิถีชีวิต ไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย รูปแบบการใช้

บัตรเครดิต และสถานะการใช้บัตรเครดิต กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต การเก็บสุ่มตัวอย่าง โดยเก็บท่ี 

หา้งสรรพสินคา้ ใน 6 เขตเมืองหลกัของอินเดีย การศึกษาพบว่า รูปแบบการใช ้และความสะดวกสบาย เป็นปัจจยั

หลกัในการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนอินเดีย การวดัความสัมพนัธ์ ของรูปแบบการใช ้ความสะดวกสบาย และ 

สถานะการใชบ้ตัรเครดิต ต่อ ความเป็นเจา้ของ และการเตม็เติมใหก้บัชีวิต ของทฤษฎีค่านิยม MILOV การศึกษายงั

พบอีกวา่ วยัรุ่นหนุ่มสาวชาวอินเดียช่ืนชอบการใชบ้ตัรเครดิตเป็นอยา่งมาก 

 

2.6 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิความจงรักภักดีในการใช้บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

     สุพรรณิกา มรรคาสกุล (2555) การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดความจงรักภกัดีในการใชบ้ตัรเครดิตใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาท่ี พบวา่ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความ จงรักภกัดีในการใชบ้ตัรเครดิต ท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติในทางบวก ไดแ้ก่ เพศชาย ความสะดวกใน การชาํระค่าบริการ ส่วนลดร้านคา้ การใหค้วามสาํคญั

กับต้นทุนด้านการเงิน การให้ความสําคัญ กับต้นทุนค่าเสียโอกาส และการให้ความสําคัญกับต้นทุนในการ
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ดาํเนินการซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตใบใดนั้น ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ได้ให้

ความสาํคญักบั โปรโมชัน่ส่วนลด และความสะดวกในการชาํระค่าบริการ นอกจากน้ี สาเหตุท่ีผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ 

ยงัคงตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตใบเดิมต่อ โดยท่ีไม่คิดจะเปล่ียนไปสมคัรบตัรเครดิตใบใหม่ท่ีอาจ มีโปรโมชัน่ 

หรือขอ้เสนอท่ีดีกวา่ 

 

กรอบแนวคดิสาํหรับการวิจัยเพื่อการประเมินนํา้หนักความสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ  

อาย ุ 

รายได้  

การศกึษา  

อาชีพ  

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต 

จํานวนบตัรเครดิต 

จํานวนวงเงินอนมุตัิสงูสดุ 

ความถ่ีในการใช้บตัรเครดิต 

วิถชีวีติ 

ด้านกิจกรรมในยามวา่ง 

ด้านสิง่ท่ีสนใจ 

ด้านความคิดเห็น  

ค่านิยม 

ความปลอดภยั  

การได้รับการเคารพ  

การเต็มเตมิให้ชีวติ  

ความสนกุสนาน  

 
 

 

พฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ 
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3. วธีิการศึกษา  

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯชั้นใน ท่ีใชบ้ตัรเครดิตในปัจจุบนั 

เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีระดบัรายไดสู้ง ความเป็นไปไดท่ี้จะมีคนใชบ้ตัรเครดิตสูง  

     กลุ่มตวัอยา่ง  ใชท้ฤษฎี ของ “Krejce and Morgan (1970) ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากตารางสาํเร็จรูป ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 384 คน แต่ดว้ยระยะเวลา และงบประมาณในการศึกษามีจาํกดั จึงใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน 

ค่าความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95 % ค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ± 6.93% และเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม โดยการกําหนด

คุณลกัษณะของประชากร คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯชั้นในไดแ้ก่กรุงเทพฯกลาง กรุงเทพฯใต ้และ 

กรุงเทพฯเหนือ”  

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     เก็บขอ้มูลนั้น มีหลกัการเลือก ดว้ยการจบัสลากตัวแทนเขตของแต่ละกลุ่ม อย่างละ 1 เขต เพ่ือกระจายท่ีมี

ประสิทธิภาพของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงในบางกลุ่มอาจจะถูกจบัมามากกว่า 1  เขต เพ่ือให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างครบ 

200 ชุด รวมทั้งยงัไดมี้การกระจายการเก็บขอ้มูลไปยงับริษทัท่ีผูวิ้จยัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมและ

สร้างความหลากหลายใหก้บัฐานขอ้มูล โดยวิธีการเก็บแบบสอบถามกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม จะกระจายแบบสอบถามรวม

ทั้งส้ิน 206 ชุดแบบสอบถามระหวา่ง วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2559 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบและดาํเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) จาํนวน 30 ชุด หากพบวา่มีค่าสมัประสิทธ์อยู่

ในระดบัตํ่าผูวิ้จยัจะตอ้งแกไ้ขแบบสอบถามแลว้ออกเกบ็ขอ้มูลจริง  

     2.การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

     3.การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัตามท่ีไดก้าํหนดรหสัไวล่้วงหนา้ 

     4.การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)       ซ่ึงได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ซ่ึงใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป และ ขอ้มูลเก่ียวกบับตัร

เครดิต 

     5.การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลโดยขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้

ไดน้าํมาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการ

วิจยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) ดว้ยวิธีการ Linear Correlation Coefficient 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร 
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   6.การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลโดยขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้ได้

นาํมาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) ดว้ยวิธีการ One-way ANOVA  ใชค่้าสิถิติ T-

test และ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และ ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบับัตรเครดติ 

     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น ผูช้าย(54.9%)  มีอายุ 18-30 ปี(44.2%) มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี(63.6%) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน(46.1%) จาํนวนถือครองบตัรเครดิต จาํนวนบตัร 1-3 ใบ(67.5%) วงเงิน

อนุมติั 20,000-100,000 บาท(54.4%) ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต 1-10 คร้ังต่อเดือน(73.8%)  

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจยัด้านวถิีชีวติที่ผลต่อพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ 

     ผลการศึกษากิจกรรมยามว่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชอบไล่จากค่าเฉล่ียสูงสุดไปนอ้ยสุด, ดูหนงัฟังเพลง, 

เดินเท่ียวชมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์,ควรไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดและหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให,้อ่านหนงัสือต่างๆ ,ออกกาํลงักาย-เล่น

กีฬา,  เดินเท่ียวชมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ศึกษา-เรียน เพ่ิมเติมส่ิงท่ีสนใจ, เขา้ร้านตดัผม-เสริมสวย-ความงาม, 

ทาํอาหาร, เขา้ชมรม-คลบั-สมาคมต่างๆ, และ ร้องคาราโอเกะ 

     ผลการศึกษาส่ิงท่ีสนใจ และความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบั อินเทอร์เน็ตทาํใหมี้ความรอบรู้รอบตวั.

คนไทยมกัใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือส่ิงของ,การทาํธุรกรรมผา่นมือถือทาํใหชี้วิตง่ายยิ่งข้ึน , การ

ฟังเหตุผลของบุคคลรอบขา้งช่วยเพ่ิมนํ้าหนกัในการตดัสินใจ,การตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง , การทาํงาน

เป็นกลุ่มใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกว่า, การออกกาํลงักาย เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได,้ การติดตามเทรนดแ์ฟชัน่ทาํใหเ้ป็นคนทนัสมยั

,เนน้การรับประทานอาหารสุขภาพ, พรีเซ็นเตอร์จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ ,ต่างประเทศน่าท่องเท่ียวมากกวา่

เมืองไทย ,การเขา้คลินิกเสริมความงาม เป็นส่ิงจาํเป็น  

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจยัด้านค่านิยม MILOV ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ 

     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัทางการเงินเป็นส่ิงสําคญัสําหรับคุณ ,ควรไดส่ิ้งท่ีดี

ท่ีสุดและหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหต้วัเอง ,ใหค้วามสาํคญัในการดูแลตวัเองอยา่งดี  ,ควรไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดและหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้

ตวัเอง , เจบ็ปวดจากคาํพูดของคนอ่ืนไดง่้าย ,ทาํทุกอยา่งเพ่ือยอมแลกกบัความสนุก  

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ความแตกต่าง 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ 

     จาํแนกตามเพศ จากการศึกษาพบว่าเพศต่างกันมีระดับความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ดา้น

ความเห็นดว้ย และดา้นการกระทาํ ท่ีไม่ต่างกนั 

     จาํแนกตามอาย ุจากการศึกษาพบวา่อายตุ่างกนัมีระดบัความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีต่างกนั   
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     จาํแนกตามการศึกษา จากการศึกษาพบวา่การศึกษาต่างกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต

ท่ีต่างกนั  

     จาํแนกตามอาชีพ จากการศึกษาพบว่าอาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตท่ี

ต่างกนั  

     จาํแนกตามรายได ้จากการศึกษาพบว่ารายไดท่ี้ต่างกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ี

ต่างกนั  

 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านข้อมูลส่วนตวัเกีย่วกบับัตรเครดติมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ 
 

     จาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าจาํนวนบตัรเครดิตท่ีกลุ่มตวัอย่างถือท่ีแตกต่างกนั มี

ระดบัความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีต่างกนั 

     จาํแนกตามวงเงินอนุมติัสูงสุด จากการศึกษาพบวา่วงเงินอนุมติัสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บอนุมติัท่ีแตกต่างกนั มี

ระดบัความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีต่างกนั  

     จาํแนกตามความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต จากการศึกษาพบว่าความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม

ตวัอยา่ง มีระดบัความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีต่างกนั  

 

4.2 อภิปราย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลบัตรเครดิต ที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตร

เครดติ 

         จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เพศท่ีแตกต่างกัน เพศท่ีแตกต่างกัน กลบัไม่มีความแตกต่างกันทางด้าน

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ซ่ึงแตกต่างกบัความหมาย เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระ

วงศ ์(2546) อา้งถึงใน  Wilo Goidhaborsadore and Yates (2002 :114)  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ เพศจะเป็นตวักาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีของบุคคล ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนัดว้ย    และงานวิจยัของ Gan etal 

เพศ เป็นตวัหลกัสาํคญัซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงในการออกบตัรเครดิต แลยงัมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชบ้ตัร

เครดิต บตัรเครดิตสาํหรัวคนสิงโปร์สามารถบอกถึงสถานะ ความมัง่คัง่ และทาํใหเ้ป็นท่ียอมรับทางสงัคม แต่ผลเสีย

ก็มีคือทาํใหใ้ชจ่้ายเกินตวั และ งานวิจยัของ Abdul-Muhmin and Umar ไดก้ล่าวไวว้่า เพศ มีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร

เครดิต โดยเพศ หญิง เลือกใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่ เพศชาย  

         ผลการศึกษาดา้นอายุ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการใช้บตัรเครดิตท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามงานวิจยั ของ สุชา จนัทร์เอม (2544) อา้งถึงใน  Myer Myer (1999 : 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ “อายุ

หรือวยัเป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความแตกต่างในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ

ตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายุนอ้ยและบุคคลท่ีมีอายุนอ้ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ

การติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายมุากข้ึน 
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         ผลการศึกษาดา้นการศึกษา จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ  ปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) 

ไดก้ล่าวว่าการศึกษา “เป็นลกัษณะสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดับท่ี

ต่างกนั ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

         ผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นบตัรเครดิต จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า จาํนวนบตัรเครดิตทั้งหมดท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างแต่ละคนถือนั้น ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั 

งานวิจยัของ ศุภร เสรีรัตน ์(2540:5) ไดก้ล่าวไวว้่า “พฤติกรรม ผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใน

การแสวงหาสาํหรับการซ้ือ การใช ้การ ประเมินผล ในผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะทาํใหค้วามตอ้งการ

ของเขาไดรั้บความพอใจ และไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่าพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมาใน

การ แสวงหาสาํหรับการซ้ือ การใช ้การประเมิน และการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขา คาดหวงัวา่จะทาํ

ใหค้วามตอ้งการของเขาไครั้บความพอใจ” 

          

ส่วนที่ 2 การศึกษาปัจจยัด้านวถิีชีวติ ที่มส่ีงผลต่อพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ  

     ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยด้านวิถีชีวิตพบว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดด้าน

พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยอา้งถึง อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละยุค

ไม่ได้เป็นไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ มนุษย์อยู่รวมกันเป็น กลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ 

พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปใน ทาํนองเดียวกนัไม่เพียงเท่านั้น พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มวฒันธรรม

เดียวกนักจ็ะมีรูปแบบท่ี เรียกวา่ “ทาํนองเดียวกนั’, เช่นกนั บุคคลผูเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสงัคมและวฒันธรรม

ท่ีกล่าว มาแลว้น้ีจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพ หรือใชชี้วิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภค ข้ึนมาเพ่ือใช้

สงัคม หรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกวา่รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle)” 

 

ส่วนที่ 3 การศึกษาปัจจยัด้านค่านิยม MILOV ที่มส่ีงผลต่อพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ  

     ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยด้านค่านิยม MILOV พบว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ

แนวความคิดดา้นการพฒันา ค่านิยม สู่ความเป็น The multi-item list of value (MILOV) อา้งอิงโดย เฮิช Herche 

(1994) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “The multi-item list of value (MILOV)” เป็นการวดัค่านิยมทางสังคม โดยมีเป้าหมายชีวิตท่ี

ชดัเจน ซ่ึงประเมินดา้น ความปลอดภยั ความเคารพตวัเอง การไดรั้บความเคารพ การเติมเต็ม ความรู้สึกเป็นเจา้ของ 

ความต่ืนเตน้ ความสนุก ความสนุกสนาน ความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นกบัผูอ่ื้น ความสาํเร็จ  

     Beatty etal (1985) กล่าวไวว้่า เคร่ืองวดั LOV นั้นประกอบไปดว้ย ความเป็นเจา้ของ ความต่ืนเตน้ ความสนุก 

ความสนุกในการใช้ชีวิต ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นกบัผูอ่ื้น การเติมเต็ม การไดรั้บความเคารพ ความสําเร็จ ความ

ปลอดภยั และ การเคารพตวัตน  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาพบว่าระดบัความตอ้งการปัจจยัดา้นวิถีชีวิต และค่านิยม MILOV มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัร

เครดิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

  

ข้อเสนอแนะ 

     1. รัฐบาลควรร่วมมือกบัธนาคาร และสถาบนัการเงิน ในการกาํหนดระดับ Debt Service Ratio (DSR) หรือ

สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได ้ไปยงักลุ่มอายุ 31 ปีข้ึนไป การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ 

ว่างงาน เกษียณ และกลุ่มรายไดท่ี้มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป และมีจาํนวนบตัรเครดิตมากกว่า 4 ใบข้ึนไป จาํนวน

วงเงินอนุมติั 20,000 บาทข้ึนไป ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต11 คร้ังต่อเดือนข้ึนไป เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีระบุมา

ขา้งตน้ มีพฤติกรรมการใชจ่้ายบตัรเครดิตสูง ดงันั้นจึงควรมีการคาํนวณ Debt Service Ratio ท่ีเหมาะสม รัดกุมมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณหน้ีครัวเรือนให้อยู่ในระดบัเหมาะสม ทั้งน้ีจะเป็นการช่วยให้ระดบัการใชจ่้ายใน

ระบบมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาว 

รัฐบาลควรจะมีนโยบาย และส่งเสริมความรู้ทางดา้นการเงิน และการใชจ่้ายอย่างพอเพียง ไปยงักลุ่มอายุ 18-30 ปี 

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี หรือปริญญาตรี รายไดต้ํ่าก่า 30,000 บาท และมีจาํนวนบตัรเครดิต 1-3 ใบ จาํนวนวงเงิน

อนุมติัตํ่ากว่า  20,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตตํ่ากว่า 11 คร้ังต่อเดือน  ท่ีขาดความรู้ทางการเงินและความ

ระมดัระวงัในการใชจ่้าย เพ่ือลดโอกาสการเกิดหน้ีครัวเรือนในอนาคต 

      2. ธนาคาร และสถาบนัการเงิน ควรกาํหนดนโยบาย การอนุมติับตัรเครดิต ใหรั้ดกุมมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมอตัรา

ดอกเบ้ียปรับ และการผิดชาํระหน้ี ให้สูงข้ึน ไปยงักลุ่มอายุ 31 ปีข้ึนไป การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั ขา้ราชการ วา่งงาน เกษียณ และกลุ่มรายไดท่ี้มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป และมีจาํนวนบตัรเครดิตมากกวา่ 4 

ใบข้ึนไป จาํนวนวงเงินอนุมติั 20,000 บาทข้ึนไป ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต11 คร้ังต่อเดือนข้ึนไป เพ่ือป้องการ

การผิดชาํระหน้ี ซ่ึงจะส่งผลให ้ธนาคาร และสถาบนัการเงิน ขาดสภาพคล่อง  

      3. ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะกลุ่ม อายุ 18-30 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือปริญญาตรี รายไดต้ํ่าก่า 

30,000 บาท และมีจาํนวนบตัรเครดิต 1-3 ใบ จาํนวนวงเงินอนุมติัตํ่ากว่า  20,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต

ตํ่ากว่า 11 คร้ังต่อเดือน  กลุ่มดงักล่าวท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น ความศึกษาหาความรู้ดา้นการเงิน และใช้จ่ายอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงั และควรหาความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพเสริมท่ีก่อให้เกิดรายได ้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา

หน้ีสินรุงรังในอนาคต และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินยัทางการเงิน 

โดยการทาํบญัชีรายรับ -รายจ่าย ทั้งน้ีเพ่ือลดการใชสิ้นคา้ฟุ่ มเฟือย 

      4.ในปัจจุบนัไดมี้สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนมากมาย โดยไดมี้การออกบตัรเครดิตให้กบัประชาชนท่ีมีรายไดป้าน

กลาง นั้นแสดงว่าฐานการใชบ้ตัรเครดิตไดข้ยายฐานกวา้งออกไปมากยิ่งข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากรูปแบบของบตัร

เครดิตของสถาบนัการเงินท่ีร่วมกบับริษทั หรือ จะเป็นบตัรเครดิตเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ เช่น บตัรเครดิตเพ่ือ

การเกษตร บตัรเครดิตสาํหรับแท๊กซ่ี เป็นตน้ ดงันั้นการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังต่อไป สามารถเกบ็ไดเ้พ่ิมเติม

ได ้อาทิ กรุงเทพชั้นนอก จงัหวดัสาํคญัๆของแต่ละภาคเพ่ือศึกษาและเขา้ถึงกลุ่มประชาชนท่ีมีรายไดป้านกลางมาก

ยิ่งข้ึน   
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      5. จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํตวัแปรสําคัญ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกับบัตรเครดิต (จาํนวนบตัรเครดิต 

จาํนวนวงเงินอนุมติัสูงสุด ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต) ปัจจยัดา้นวิถีชีวิต (กิจกรรมในยามว่าง ส่ิงท่ีสนใจ ความ

คิดเห็น) และ ปัจจยัค่านิยม MILOV (ความปลอดภยั การไดรั้บการเคารพ การเต็มเติมใหชี้วิต ความสนุกสนาน) ซ่ึง

ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอย่างมีนัยสําคญั ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจ 

สามารถนาํปัจจยัดา้นขอ้มูลเก่ียวกบับตัรเครดิต ปัจจยัวิถีชีวิต และปัจจยัค่านิยม MILOV ตวัอ่ืนๆมาใชใ้นการศึกษา 

ซ่ึงเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งและสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในอนาคตได ้
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บทคดัย่อ 

เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัต่อคุณภาพการบริการของลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท) ของธนาคารกรุงเทพ

จาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั และเพ่ือจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท) ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพจาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั ตามระดบัความสําคญัต่อคุณภาพการบริการธนาคารกรุงเทพจาํกดั 

(มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท) ท่ีมี

มูลค่าในการทาํธุรกรรมกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ 30 ลา้นข้ึนไป ท่ีมาใช้บริการของธนาคาร

กรุงเทพจาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั จาํนวน 200 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มลูกคา้โดยใชวิ้ธีการ Cluster Analysis จากการศึกษา พบวา่  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพผูป้ระกอบการ/เจา้ของกิจการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 350,001 บาทข้ึนไป 

ดา้นพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทฝาก/ ถอน/ โอน ใชเ้วลาในการบริการ 

มากกว่า 20 นาทีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีจาํนวนธุรกรรม 1 – 2 รายการต่อการทาํธุรกรรมต่อคร้ัง มีมูลค่าธุรกรรมในการ

ใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 100,001 – 500,000 บาท ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการเวลา 15.01 น. – 17.00 น. มีความถ่ีในการใช้

บริการ 3 – 4 คร้ังต่อเดือน และ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพ่ือตนเอง จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.00 

จากผลการศึกษา พบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประเภทบุคคล (อินฟินิท) ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั ได ้จาํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ให้ความสําคญัในดา้นความเป็นรูปธรรมในการ

บริการ ในเร่ืองสาขามีการให้บริการนาํรถไปจอดให้ (Vallet Parking) โดยกลุ่มท่ี 1 มีช่ือเรียกว่า “เนน้เร่ืองความ

ทนัสมยั” กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามสาํคญัในดา้นความดา้นการตอบสนองลูกคา้ ในเร่ืองไดรั้บส่วนลดอตัราแลกเปล่ียนเม่ือ

เปิดบญัชีสกุลเงินต่างประเทศกบัสาขา โดยกลุ่มท่ี 2 มีช่ือเรียกว่า “เนน้ความคุม้ค่า” และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นความไวว้างใจได ้ในเร่ืองพนกังานของสาขาใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง สาขา โดยกลุ่มท่ี 3 มีช่ือเรียกว่า “เนน้การ

บริการ” 
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Abtract 

 

The study focused on th quality of services for individual customers of a Bangkok Bank Public 

Company Ltd branch located at the Crystal Shopping Centre ,  Bangkok , Thanland Both individual and 

groups of customers are serviced by the branch. Customers are divided into groups by level of importance 

at this branch. The poll carried out in this study collected data from individual customers who make large 

transactions at the bank (from  30 milion baht upwords). The sample of 200 customers was analyzed using 

frequency , percentage , average and standard deviation. The study used customer segmentation cluster 

analysis methods. 

 The majority of the sample were male customers between the ages of 40-49 years old , married , 

mostly with at least undergraduate education and working as entrepreneurs / business owners. Their average 

monthly income was as least 350,001 baht. 

The most popular types of services were deposit/withdrawal and money transfers. The average service time 

was more than 20 minutes and normally there were one or two transactions per customer visit. The most 

common amount of money per transaction was 100,001 - 500,000 baht normally during the service hours 

of 15:01 hrs - 17:00 hrs. Customer frequency was found to be 3-4 times per month and the main purpose of 

the service was personal booking (122 people representing 61% of the sample). 

The study found that customers in the sample can be divided into three main categories. The first group of 

customers required priosiry parking/valet porlcing  This group was called “modern ”  This group was called 

“modern ” The second group focused on attracting valuable customers by offering discounts on exchange 

currency when opening foreign currency accounts. This second group is called “focus on value” The third 

and final group are highly trusted customers service 

The staff at the branch are skilled in taking care of these highly valued customers. The third group “service 

emphasis”   
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บทนํา 

 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ยืนหยดัอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทยส่ิง

สาํคญัท่ีทาํใหธ้นาคารประสบความสาํเร็จไดแ้ก่การริเร่ิมนวตักรรมต่างๆและการคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้

เป็นหลกัธนาคารมีเจตจาํนงจะขยายและพฒันาการบริการอยูเ่สมอไม่วา่ในยามท่ีเศรษฐกิจของประเทศพฒันาเติบโต

กา้วหนา้หรือยามท่ีประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจดงัเช่นการเกิดวิกฤตการเงินคร้ังใหญ่ในปี 2540 ซ่ึงทาํให้

สถาบนัการเงินต่างๆประสบปัญหาอยา่งหนกัจนประสบภาวะลม้ละลายไปหลายแห่ง 

ในปี 2557 ท่ีผ่านมาธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการเพ่ิมประสิทธิ

ประโยชน์แก่ลูกคา้ ขณะเดียวกนัธนาคารไดอ้อกแบบปรับปรุงสาขาและศูนยธุ์รกิจในรูปแบบใหม่ใหต้รงกบัลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมเพ่ือขยายฐานลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์

บริการธนาคารรูปแบบใหม่ผา่นแอพพิเคชัน่ไลน ์และนาํเสนอสต๊ิกเกอร์ในรูปแบบภาพ 3 มิติ ท่ีเคล่ือนไหวได ้ช่วย

สร้างสีสนัและความน่าสนใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลัเปิดใหบ้ริการในวนัท่ี 6 มกราคม 2550โดยสาขาตั้งอยู่

ภายในศูนยก์ารคา้เดอะคริสตลัซ่ึงเป็นคอมนูนิต้ีมอลลข์นาดใหญ่ ในสถาปัตยกรรมสไตลแ์คลิฟอร์เนีย มีโดมอาคาร

กลางขนาดใหญ่เป็นจุดเด่น ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว เปิดดาํเนินการให้บริการในช่วงเวลา 

11.00 – 19.00 น. ในวนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์มีการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ท่ีธนาคารดาํเนินการอยู่ ดงัน้ี เคา้ทเ์ตอร์เงิน

ฝาก เคา้ทเ์ตอร์เปิดปัญชีใหม่ เคร่ืองบริการดว้ยตนเอง และฝ่ายสินเช่ือและการลงทุน 

กลุ่มลูกคา้หลกัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้บุคคลพิเศษ 

“เอก็ซ์คลูซีฟ” โดยลูกคา้มีมูลค่าในการทาํธุรกรรมกบัธนาคารตั้งแต่ 3 ลา้นข้ึนไป ซ่ึงลูกคา้บุคคลพิเศษเอก็ซ์คลูซีฟ 

มีสดัส่วนท่ีใหบ้ริการถึงร้อยละ 95 จากจาํนวนลูกคา้ทั้งหมด ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะไดรั้บเอกสิทธิดา้นการบริการท่ีพิเศษ 

อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ยความเป็นส่วนตวั ณ หอ้งบวัหลวงเอก็ซ์คลูซีฟ หอ้ง

รับรองพิเศษท่ีธนาคารจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้คนสําคญั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สําหรับสมาชิกบวั

หลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะ โดยไม่ตอ้งทาํธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ ดงันั้นพนักงานท่ีให้บริการลูกคา้

ภายในสาขาจะตอ้งมีการอบรมเร่ืองการใหบ้ริการเป็นพิเศษ โดยสาขาถือว่าคุณภาพในการใหบ้ริการของพนกังาน

ถือเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่ง 

จากการวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้บุคคลพิเศษเอก็ซ์คลูซีฟ ท่ีเป็นลูกคา้หลกัของสาขายงัสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย

ไดอี้กหน่ึงกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าการทาํธุรกรรมกับธนาคารสูงกว่ากลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ คือ มีมูลค่าในการทาํ

ธุรกรรมกบัธนาคารตั้งแต่ 30 ลา้นข้ึนไป โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของกลุ่มลูกคา้บุคคลพิเศษ ดงันั้นธนาคารจึงเลง็เห็น

ว่าควรมีการดาํเนินการเปิดสาขาใหม่อีกหน่ึงสาขา ภายในศูนยก์ารคา้เดอะคริสตลัเฟสท่ีสอง เพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้

บุคคลพิเศษโดยเฉพาะ ทางธนาคารไดม้อบบตัรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงเป็นบตัรเครดิตท่ีมอบเอกสิทธ์ิสูงสุด

และประสบการณ์ทรงคุณค่าท่ีคดัสรรพิเศษสําหรับท่านสมาชิกผูถื้อบตัร เพ่ือการใชชี้วิตท่ีมากกว่าความสมบูรณ์

แบบ อาทิเช่น เอกสิทธ์ิด้านไลฟ์สไตล์ มอบบริการพิเศษเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่าง

ประเทศ อาทิ หอ้งรับรองพิเศษท่ีสนามบินชั้นนาํทัว่โลกกวา่ 700 แห่ง บริการรถลิมูซีนรับส่ง บริการ Meet & Assist 
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และบริการรถกอลฟ์รับส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ รวมไปถึงการใชบ้ริการกบัธนาคารโดยไม่ตอ้งรอคิว เพียง

ลูกคา้แสดงบตัรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ 

เพ่ือเตรียมพร้อมการรองรับการเปิดสาขาใหม่สาํหรับใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้บุคคลพิเศษ (อินฟินิท) ผูศึ้กษา

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท)ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพจาํกดั 

(มหาชน) สาขาเดอะคริสตลัโดยใชร้ะดบัความสําคญัต่อคุณภาพการบริการ เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการลูกคา้

ประเภทบุคคล (อินฟินิท) แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ

กลุ่มไดอ้ยา่งดียิ่งข้ึน 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

1. แนวคิด ทฤษฎีการใหบ้ริการ 

ชํานาญ ภู่เอ่ียม (2548, หน้า 7 - 8) ได้กล่าวว่า การบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE มีความ

หมายถึง คุณภาพของการใหบ้ริการท่ีดีดงัน้ี   

S = SMILING & SYMPATHY ยิม้แยม้แจ่มใสเห็นอกเห็นใจประชาชน   

E = EARLY RESPONSE ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและรู้ใจมิตอ้งใหป้ระชาชนร้องขอ   

R = RESPECTFUL แสดงออกถึงความเคารพนบัถือ ใหเ้กียรติประชาชน   

V = VOLUNTARINESS MANNER ใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจมิใช่ฝืนใจทาํ   

I = IMAGE ENHANCING การแสดงออกซ่ึงเสริมภาพพจนผ์ูใ้หบ้ริการและองคก์ร   

C = COURTESY กิริยาอาการสุภาพ อ่อนโยน มีมารยาทดี  

E = ENTHUSIASM มีความกระตือรือร้นในการบริการ ใหบ้ริการมากกวา่ ประชาชนคาดหวงั 

  

2. แนวคิด ทฤษฎีคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นส่ิงท่ีลูกค้าทุกคนคาดหวงัท่ีจะได้รับจากการบริการในการ

ให้บริการ ลูกคา้จะวดัจากเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นการวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988, pp. 12-40) 

  - ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (tangibles) 

  - ความเช่ือไวว้างใจได ้(reliability) 

  - การตอบสนองลูกคา้ (responsive) 

  - การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (assurance) 

  - การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (empathy)  

3. การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 

การตดัสินใจนาํเสนอผลิตภณัฑสู่์ตลาดไม่วา่จะเป็นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดผูข้ายต่อ หรือ

ตลาดรัฐบาลนั้น โดยทัว่ไปแลว้บริษทัไม่สามารถนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีความเหมาะสมหรือตรงกบัความตอ้งการ
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ของลูกคา้ในทุกตลาดได ้เน่ืองจากลูกคา้มีจาํนวนมาก มีถ่ินท่ีอยู่กระจดักระจาย และมีลกัษณะความชอบ ความ

ตอ้งการ และวิธีการปฏิบติัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัจะนาํเสนอผลิตภณัฑเ์ขา้สู่เฉพาะตลาดท่ีบริษทัชาํนาญ 

และเห็นโอกาสความสาํเร็จทางธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์างการตลาดในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซ่ึง

ความชอบ ความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (Target 

marketing) จึงถูกนาํมาใช ้ซ่ึงหมายถึง การจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพ่ือสนองความ

ตอ้งการของตลาด ท่ีมีลกัษณะความชอบ ความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ในการจดัส่วนประสม

ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนั้นจาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศยัปัจจยั

ท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคหรือตลาดเป็นพ้ืนฐานในการแบ่ง หลงัจากนั้นจึงกาํหนดตลาดเป้าหมาย และกาํหนดตาํแหน่ง

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้มีความสอดคลอ้งกบัความชอบ ความตอ้งการ และพฤติติกรรมของตลาดท่ีเลือกเป็น

เป้าหมายนั้น ซ่ึงกลยทุธ์การตลาดตามเป้าหมายน้ี บริษทัตอ้งพิจารณา 3 ประการ คือ  การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด 

 

4. หลกัการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 

ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ (2546:44-46) กล่าวว่า การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ใดๆ ก็ตามลว้นแต่มีวตัถุประสงค์

สาํคญั ดงัน้ี 

1. เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้การบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 

2. เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือการบริการและบริษทัทาํให้ลูกคา้ทราบวิธีการใชสิ้นคา้อย่างถูกตอ้ง

สามารถจดจาํและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทัในระยะยาว 

3. เพ่ือให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริษทัสินค้าหรือบริการกรณีท่ีบริษทัมีสินค้าจาํหน่ายหลายสาย

ผลิตภณัฑก์ารท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ของบริษทัในสายผลิตภณัฑห์น่ึงแลว้รู้สึกประทบัใจในทางบวกโอกาสท่ีบริษทัจะ

เสนอขายสินคา้ในสายผลิตภณัฑอ่ื์น (Cross Selling) ไดส้าํเร็จกจ็ะมีมากข้ึน 

4. เพ่ือใหลู้กคา้แนะนาํสินคา้หรือการบริการต่อไปยงัผูอ่ื้นเกิดการพูดแบบปากต่อปาก (Words-of-Mouth) ใน

ทางบวกเก่ียวกบัสินคา้ซ่ึงมีความน่าเช่ือ ถือมากกวา่คาํกล่าวอา้งในโฆษณาเสียอีก 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท) ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคาร

กรุงเทพจาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั จาํนวน 265 คน (ขอ้มูลลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเป็นลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท) ท่ีมาใชบ้ริการของ

ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั จาํนวน 265 คนโดยตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซ่ี 

และ มอร์แกรน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 159 คน ภายใตร้ะดบัความคาดเคล่ือน 

±5% เพ่ือใหก้ารเก็บขอ้มูลมีความครบถว้นของกลุ่มตวัอย่างมากยิ่งข้ึน ผูศึ้กษาจึงทาํการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 

200 คน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ±3.44% 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใชค้าํถามแบบปลายปิด ( Closed – 

Ended Questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนมาจากแนวความคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี 3 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี  1 คาํถามเก่ียวกบัระดบัความสําคญัต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) 

สาขาเดอะคริสตลั จาํนวน 30 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพจาํกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั 

จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษา พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประเภทบุคคล (อินฟินิท) ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) สาขาเดอะคริสตลั ได ้จาํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 350,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้

บริการประเภทฝาก/ ถอน/ โอน ใชเ้วลาในการบริการ มากกวา่ 20 นาทีข้ึนไป มีจาํนวนธุรกรรมในการใชบ้ริการแต่

ละคร้ัง 3 – 4 รายการ มีมูลค่าธุรกรรมในการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 100,001 – 500,000 บาท มีช่วงเวลาในการใช้

บริการ 15.01 น. – 17.00 น. มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ัง และส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการทาํ

ธุรกรรมเพ่ือตนเอง 

กลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มี

อาชีพผูป้ระกอบการ/เจา้ของกิจการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 350,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ใชบ้ริการประเภทฝาก/ ถอน/ โอน ใชเ้วลาในการบริการ มากกวา่ 20 นาทีข้ึนไป มีจาํนวนธุรกรรมในการใชบ้ริการ

แต่ละคร้ัง 1 – 2 รายการ มีมูลค่าธุรกรรมในการใชบ้ริการในแต่ละคร้ังมากกว่า 500,000 บาทข้ึนไป มีช่วงเวลาใน

การใชบ้ริการ 13.01 น. – 15.00 น. มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ัง และส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการใช้

บริการทาํธุรกรรมเพ่ือตนเอง 

กลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพผูป้ระกอบการ/เจา้ของกิจการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 350,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ใชบ้ริการประเภทฝาก/ ถอน/ โอน ใชเ้วลาในการบริการ มากกวา่ 20 นาทีข้ึนไป มีจาํนวนธุรกรรมในการใชบ้ริการ

แต่ละคร้ัง 1 – 2 รายการ มีมูลค่าธุรกรรมในการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 100,001 – 500,000 บาท มีช่วงเวลาในการใช้

บริการ 13.01 น. – 15.00 น. มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ัง และส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการทาํ

ธุรกรรมเพ่ือตนเอง 
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ดา้นความเป็นรูปธรรม พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการในเร่ือง สาขามีการใหบ้ริการนาํรถไปจอดให ้ค่าเฉล่ีย 4.78 เป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งของสาขาสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.72 และสาขามีห้องรับรองท่ีมีกาออกแบบ

ตกแต่งอยา่งทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.62 ตามลาํดบั 

ดา้นความไวว้างใจได ้พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นความไวว้างใจไดใ้นเร่ืองพนกังานของสาขาใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง เป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 4.84 รองลงมาคือ

พนกังานของสาขาใหบ้ริการในการทาํธุรกรรมท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ ค่าเฉล่ีย 4.76 และสาขามีระบบการเกบ็ขอ้มูลลูกคา้

ท่ีปลอดภยั เช่ือถือได ้ค่าเฉล่ีย 4.75 ตามลาํดบั 

ดา้นการตอบสนอง พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น

การตอบสนองลูกคา้ในเร่ืองพนกังานของสาขามีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ เป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 4.70 

รองลงมาคือพนกังานของสาขามีความเต็มใจในการตอบคาํถาม ค่าเฉล่ีย 4.68 และสาขามีการจดัท่ีปรึกษาส่วนตวัไว้

คอยใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.55 ตามลาํดบั 

ดา้นความมัน่ใจ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น

ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ในเร่ือง พนกังานของสาขามีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.69 เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 

พนกังานของสาขามีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ ค่าเฉล่ีย 4.48 และพนกังานของสาขาเป็น

ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นการเงิน ค่าเฉล่ีย 4.43 ตามลาํดบั 

ดา้นการเขา้ใจและรู้จกั พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ในเร่ืองบรรยากาศภายในสาขาใหค้วามรู้สึกเป็นส่วนตวัอยา่งแทจ้ริง ค่าเฉล่ีย 4.81 เร่ือง 

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ พนักงานของสาขาให้ความเป็นกนัเองและดูแลท่านเปรียบเสมือนลูกคา้คนสําคญั 

ค่าเฉล่ีย 4.79 และพนกังานของสาขามีทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งมืออาชีพ ค่าเฉล่ีย 4.77 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสาํคญัในดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ ในเร่ือง

สาขามีการใหบ้ริการนาํรถไปจอดให ้(Vallet Parking) โดยกลุ่มท่ี 1 มีช่ือเรียกว่า “เนน้เร่ืองความทนัสมยั” กลุ่มท่ี 2 

ใหค้วามสาํคญัในดา้นความดา้นการตอบสนองลูกคา้ ในเร่ืองไดรั้บส่วนลดอตัราแลกเปล่ียนเม่ือเปิดบญัชีสกุลเงิน

ต่างประเทศกบัสาขา โดยกลุ่มท่ี 2 มีช่ือเรียกวา่ “เนน้ความคุม้ค่า” และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัในดา้นความไวว้างใจ

ได ้ในเร่ืองพนกังานของสาขาใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง สาขา โดยกลุ่มท่ี 3 มีช่ือเรียกวา่ “เนน้การบริการ” 

 

 อภิปรายผล  จากผลการศึกษา ผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีรายได้ ตั้ งแต่ 350,001 บาทข้ึนไป มีมูลค่าในการทาํธุรกรรมต่อคร้ัง 

100,001 – 500,000 บาท และมีความถ่ีในการใช้บริการ 3 - 4 คร้ังต่อเดือน และให้ความสําคญัในดา้นความเป็น

รูปธรรมในการบริการสูงสุด ในเร่ืองสาขามีการใหบ้ริการนาํรถไปจอดให ้(Vallet Parking) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ลูกคา้

กลุ่มท่ีน้ีเนน้เร่ืองการบริการท่ีมีความสะดวกสบาย การมีหอ้งรับรองท่ีมีการออกแบบตกแต่งอย่างทนัสมยั และการ

ไดรั้บการบริการท่ีพิเศษกว่า ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบับทความของ POSITIONING (LUXURY MARKETING. 
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(2549) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า คุณค่าของสินคา้หรูในเชิงจิตวิทยาท่ีมีต่อผูซ้ื้อ เช่น เป็นการประกาศถึงรสนิยมอนัดี ความ

มัง่คัง่ ความนบัถือ ความเป็นคนพิเศษ สถานภาพ และความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงมาจากการเป็นคนกลุ่มนอ้ยท่ีมีเป็น

เจา้ของสินคา้ราคาแพงช้ินนั้นได ้(Exclusivity) ซ่ึงการเช่ือมโยงคุณค่าเหล่าน้ีเขา้กบั value ของลูกคา้ตอ้งมาจากการ

ใหค้วามหมายและการสร้างประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้ 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท และประกอบอาชีพเป็นผูป้ระกอบการ หรือ

เจ้าของกิจการ และให้ความสําคัญในด้านความด้านการตอบสนองลูกค้าสูงสุด ในเร่ืองได้รับส่วนลดอัตรา

แลกเปล่ียนเม่ือเปิดบญัชีสกุลเงินต่างประเทศกบัสาขา โดยเป็นกลุ่มเนน้เร่ืองความคุม้ค่า ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

บทความของ POSITIONING (LUXURY MARKETING. (2549) ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า  “ ส่ิงท่ีลูกค้า Luxury ให้

ความสาํคญัเวลาซ้ือสินคา้หรูกคื็อ ประสบการณ์ ความรู้สึก และอารมณ์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บจากสินคา้นั้น ซ่ึงเป็นการ

เปล่ียนมิติการมองสินคา้เป็นอีกแบบ คือ จากเดิมท่ีเคยมองวา่ คุณค่าของสินคา้อยูท่ี่การทาํหนา้ท่ีของมนั แต่ตอ้งมอง

ใหม่ว่า “luxury product” มีหนา้ท่ีตอ้งตอบสนองความพอใจของลูกคา้ ซ่ึงมกัเป็นคุณค่าในเชิงจิตใจท่ีสอดคลอ้ง 

“value” ท่ีลูกคา้คาดหวงั”  

กลุ่มท่ี 3 พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของกิจการ มีรายได ้ตั้งแต่ 350,001 

บาทข้ึนไป และมีมูลค่าในการทาํธุรกรรมต่อคร้ัง 100,001 – 500,000 บาท และใหค้วามสาํคญัในดา้นความไวว้างใจ

ไดสู้งสุด ในเร่ืองพนักงานของสาขาให้คาํแนะนาํท่ีถูกต้อง สาขา โดยกลุ่มน้ีจะเน้นในเร่ืองการให้บริการของ

พนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคัจิรา บานเพียร.(2555) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุง

เทพ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็น ดา้นความเช่ือถือและ ไวว้างใจไดสู้งสุด เหมือนกนัทั้ง 2 สาขา ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ธนาคารฯ มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการเจรจาเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อน

ปฏิบติังาน จริงในสาขาทาํใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการมีความคิดเห็นว่า พนกังานท่ีใหบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ และ

มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากพนกังานเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เช่ือถือได ้สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ

ใชบ้ริการได ้

 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือใหธ้นาคารสามารถเตรียมความพร้อมสาํหรับการเปิดสาขาใหม่ในดา้นการบริการ และการบริหาร

จดัการลูกคา้ประเภทบุคคล (อินฟินิท) แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งดียิ่งข้ึน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 

กลุ่มท่ี 1 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ ในเร่ืองสาขามี

อุปกรณ์และหอ้งรับรองท่ีทนัสมยั ดงันั้น ธนาคารควรมีการจดัสถานท่ีรับรองท่ีมีการออกแบบตกแต่งอยา่งหรูหรามี

ระดบั มีอุปกรณ์การบริการท่ีทนัสมยั เช่น สัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูง และการนาํวสัดุมีค่าท่ีมีราคาแพงมาใชใ้น

การตกแต่งสถานท่ีรับรอง เพ่ือสร้างประสบการณ์ ความรู้สึก และอารมณ์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บให้เหนือกว่าท่ีลูกคา้
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คาดหวงั นอกจากน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงบตัรเครดิตอินฟินิทท่ีมอบให้กับลูกคา้ให้ดูมีระดบัมากข้ึน โดยการ

เปล่ียนเป็นสีทอง ซ่ึงเป็นสีท่ีดูหรูหรา มีระดบั 

กลุ่มท่ี 2 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นความดา้นการตอบสนองลูกคา้ ในเร่ืองไดรั้บ

ส่วนลดอตัราแลกเปล่ียนเม่ือเปิดบญัชีสกุลเงินต่างประเทศกบัสาขา ดงันั้นธนาคารควรมีการจดัส่งขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นสิทธิและบริการพิเศษสําหรับลูกคา้ท่ีมีบตัรเครดิตอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ในดา้นธุรกรรมทางการเงินต่าง 

เช่น การฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนต่างสาขา การใหส่้วนลดเงินคืน 5% จากการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต หรือการ

มอบส่วนลดพิเศษสาํหรับท่ีพกัสุดหรูในช่วงวนัหยดุยาว เป็นตน้ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความรู้สึกพิเศษ และความคุม้ค่า 

ในการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ 

กลุ่มท่ี 3 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มน้ีให้ความสําคญัในดา้นความไวว้างใจได ้ในเร่ืองพนกังานของสาขา

ให้บริการดว้ยความเอาใจใส่ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจในการบริการ 

ธนาคารควรเตรียมความพร้อมดา้นพนกังาน โดยเร่ิมจากการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการเงิน 

เพ่ือคอยใหบ้ริการสาํหรับลูกคา้เป็นพิเศษ และควรมีการจดัฝึกอบรมดา้นการบริการอย่างมืออาชีพทั้งในเร่ืองของ

การให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยาํและเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเร่ืองการให้บริการของพนักงานผ่าน

ผูจ้ดัการสาขาไดโ้ดยสะดวกผ่านโปรแกรมต่างๆของโทรศพัทมื์อถือ เช่น ไลน์ เพ่ือใหลู้กคา้สามารถติดต่อส่ือสาร

กบัผูจ้ดัการสาขาไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีท่ีผูจ้ดัการสาขาไม่ไดป้ฏิบติังานอยู่ภายในบริเวณนั้นๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างธนาคารและลูกคา้ ธนาคารควรมีการทาํ CRM กบัลูกคา้ 

ดว้ยการจดัพาไปสัมมนาพกัผ่อนกนัท่ีต่างจงัหวดั มีการพบปะสังสรรคก์บัผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหลู้กคา้สามารถ 

feedback ขอ้มูลความตอ้งการให้ เพ่ือธนาคารจะไดป้รับปรุงระบบการให้บริการดีข้ึน นอกจากน้ีควรมีการเชิญ

ลูกคา้มาเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสังคม เช่น การจดัแข่งขนักอล์ฟเพ่ือการกุศล โดยนาํเงินไปบริจาคยงัมูลนิธิหรือ

โครงการต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกวา่ตนเป็นคนพิเศษสาํหรับธนาคารกรุงเทพ 
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การแบ่งกลุ่มผู้ชําระค่าบริการผ่านเคร่ืองอตัโนมัต ิโดยใช้ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ ภาพลกัษณ์ ทัศนคต ิและคุณภาพการบริการ 

กรณศึีกษาเคร่ืองบริการอตัโนมตั ิ24 ช่ัวโมง ( True Money Services Kiosk ) 

Customer payment through automatic service machines behavior segmenting 

by the demographic factors, service behavior, attitudinal, corporate image and 

service quality with case study of a 24-hour automatic service machines 

(True Money Services Kiosk). 
นันทพร ฤกษ์ทวสุีข1 และ นงนภัส แก้วพลอย2 

Nantaporn Roekthaweesuk and Nongnapad Kaewploy 
  

บทคดัย่อ 

การแบ่งกลุ่มผูช้ ําระค่าบริการผ่านเคร่ืองอัตโนมัติ มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการชาํระค่าบริการ

ของผา่นเคร่ือง True Money Kiosk 2) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผา่นเคร่ืองอตัโนมติั โดยใชปั้จจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ ต่อผูใ้ช้บริการท่ีชาํระ

ค่าบริการผ่านเคร่ือง True Money Kiosk ในการเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด และ

วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ไดแ้ก่ Cluster Analysis , ANOVA และ Chi-

Square Test จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น สามารถแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผ่านเคร่ืองอตัโนมติั และปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั ไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี Branch & Knowledge, Technology และ Simple Search 
 
คาํสาํคัญ: เคร่ืองอัตโนมติั, True Money Service Kiosk 
 

Abstract 

Customer payment through automatic service machines. The purpose of this research are 1) To study the 

demographic factors, service behavior, attitudinal, corporate image and service quality factors that affect customers 

to pay for services via True Money Kiosk. 2) To study the group of customers payment behavior through automatic 

machines with the demographic factors, service behavior, attitudinal, corporate image and service quality that effect 

users payment for services behavior via True Money Kiosk. The researcher collected data from 200 questionnaires 

and did data analysis with statistical tools including Cluster Analysis, ANOVA and Chi-Square Test. The study 

found that the five factors are the group can pay via automatic machines there are three different group of customers 

I Branch & Knowledge, II Technology and III Simple Search. 

Keywords: Automatic service machines, True Money Service Kiosk 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัธุรกิจดา้นการส่ือสารถูกพฒันาและมีการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน คู่แข่งภายนอกของบริษทัท่ีเด่นชดั ไดแ้ก่ 

AIS DTAC TOT 3BB และCATทั้งในด้านยอดขาย คุณภาพ และการบริการ ซ่ึงปัจจัยหลกัท่ีส่งผลต่อลูกคํ้ าใน

เลือกใชง้าน นัน่คือความพึงพอใจสูงสุด ความพึงพอใจของลูกคํ้า อาจจะมาจากความสะดวกทั้งในดา้นราคาของ

สินคา้ ผลิตภณัฑ ์การเขา้รับบริการตามศูนยบ์ริการต่างๆ ประกอบดว้ย คุณภาพการบริการ ระยะเวลาในการรอรับ

บริการ รวมถึงมารยาทของพนกังานเอง 

     ในการดาํเนินการธุรกิจปัจจุบัน บริษทั ทรู เห็นความสําคัญของการให้บริการท่ีดีท่ีสุด ทั้ งในด้านยอดขาย 

คุณภาพการบริการ ระยะเวลาการรับบริการ และประสบการณ์จากการรับบริการ บริษทัจึงไดน้าํเคร่ืองอตัโนมติั 

True Money Kiosk มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการรับชาํระค่าบริการใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีการติดตั้งตามสถานท่ีต่างๆ 

และศูนยบ์ริการทรูช็อปทุกสาขา โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถทาํรายการบนเคร่ืองอตัโนมติัไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เคร่ือง True Money Kiosk ยงัมีความสาํคญัทางดา้นการเงิน 

บริษทัสามารถเก็บหน้ีจากค่าใชบ้ริการไดเ้ร็วข้ึน ใหบ้ริษทัมีการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนเร็วไดดี้ยิ่งข้ึน จาก

วงจรเงินสด คือเป็นการเพ่ิมช่องทางการชาํระค่าบริการใหก้บัผูใ้ชบ้ริการใหมี้ความสะดวก สบายมากยิ่งข้ึน 

 

      การวจิยันีม้วีตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1)  ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ ท่ีมี

ผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการชาํระค่าบริการของผา่นเคร่ือง True Money Kiosk 

     2)  ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผา่นเคร่ืองอตัโนมติั โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้

บริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ ต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีชาํระค่าบริการผา่นเคร่ือง True Money Kiosk 

 

     ขอบเขตของการศึกษา  

     1)  ประชากรท่ีจะศึกษา คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมาชาํระค่าบริการ True Shop ผ่านเคร่ือง True Money Kiosk ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขต BMA 3-1  

     2)  ปัจจยัท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ 

และคุณภาพการบริการ 

 

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวจิยันี ้ 

1) นาํผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ ไปพฒันาคุณภาพการ

จดัการทางการเงิน ในการเก็บเงินค่าใช้บริการจากผูใ้ชบ้ริการ ของผูใ้ชบ้ริการท่ีชาํระค่าบริการผ่านเคร่ือง True 

Money Kiosk 
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2) สามารถแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผ่านเคร่ืองอตัโนมติั โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้

บริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ ต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีชาํระค่าบริการผ่านเคร่ือง True Money Kiosk 

จะทาํใหพ้ฒันาคุณภาพการบริการไดต้รงกลุ่มเป่าหมายไดม้ากยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ผูวิ้จยัสามารถสรุปส่ิงท่ีคน้พบ และผลการศึกษาของผูวิ้จยัแต่ละท่านดงัน้ี 

     การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นหนา้ Counter กบัพนกังานธนาคาร และกบั

เคร่ืองอัตโนมัติ Self Service Machine (เฉพาะกับเคร่ือง ATM) (ภรภัทร นุชอยู่, 2552) ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ 

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรม ใหผ้ลการศึกษาวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัธนาคารฯ ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ

กบัพนกังานธนาคาร เพราะมีความสะดวกในการใชบ้ริการมากกว่าการใชบ้ริการท่ีเคร่ือง ATM และลูกคา้มีความ

พึงพอใจในจุดท่ีตั้งของเคร่ือง ATM ซ่ึงเห็นวา่มีความสะดวกในการใชบ้ริการ 

     Bill Payment Behaviour in Urban Water Services: Empirical Data from Uganda (KAYAGA, S., FRANCEYS, 

R. and SANSOM, K., 2004) ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ คุณภาพบริการ และพฤติกรรม ผลการศึกษา

พบวา่ คุณค่าของการใหบ้ริการและความพึงพอใจมีส่วนสัมพนัธ์กบัความสมํ่าเสมอในการรับบริการของลูกคา้ ซ่ึงมี

อิทธิพลสาํคญัต่อพฤติกรรมการชาํระบิล 

     การศึกษาความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพการใหบ้ริการศูนยบ์ริการ One Stop Service (อุไร ดวงระหวา้, 2554) ตวัแปร

ท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ และคุณภาพการบริการ ใหผ้ลการศึกษาว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นประเภทการใชบ้ริการ, ดา้น

ขอ้มูลข่าวสารการให้บริการ, ดา้นบุคลากร หรือผูใ้หบ้ริการ, ดา้นรูปแบบการให้บริการ และดา้นระยะเวลาการ

ใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการใหบ้ริการ 

     กรณีศึกษาเร่ืองการพฒันามาตรวดัการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมใน

จงัหวดัเชียงใหม่ (ขวญั พิพฒันสุขมงคล, 2551) ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการ ผลการศึกษาพบว่า 

องคป์ระกอบการรับรู้คุณภาพบริการต่อคุณภาพการบริการ 

     กรณีศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อการให้บริการ ฝาก-ถอนเงินผ่านเคร่ืองอตัโนมติั ของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร (เมธินี มีระหงส์, 2548) ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 

ประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรม ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใหบ้ริการฝาก-ถอนเงินผา่นเคร่ือง ATM 

     การยอมรับเทคโนโลยีเคร่ืองฝากเงินอตัโนมติัของลูกคา้ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (ยงยทุธ มุณีจนัทร์, 

2553) ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ ทศันคติ และพฤติกรรม ใหผ้ลการศึกษาวา่ เพศ อาย ุสถานภาพระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับเทคโนโลยี ของเคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั ไม่

แตกต่างกนั 
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     จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผูวิ้จยัสามารถสรุปตวัแปรท่ีจะนาํมาศึกษา และใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูช้าํระ

ค่าบริการผา่นเคร่ืองอตัโนมติั ได ้5 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ 

ทศันคติ และคุณภาพการบริการ 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

     คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมาชาํระค่าบริการ True Shop ผา่นเคร่ือง True Money Kiosk ในเขตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี

เขต BMA 3-1 จาํนวน 5 สาขา จาก 10 สาขา ไดแ้ก่ 

1) True Shop IT Mall Fortune Town 

2) True Shop Central Rama 9 FL.4 

3) True Shop Central Rama 9 

4) True Shop Big C Ratchadapisek 

5) True Shop Wongsawang Town Center 

 

     กลุ่มตวัอย่าง 

     จากผูใ้ชบ้ริการ True Shop ในเขตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขต BMA 3-1 จาํนวนการทาํรายการผา่นเคร่ือง Kiosk เฉล่ีย 

14,250 รายการต่อเดือน ดงันั้น จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 375 ตวัอยา่ง ในความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ระดบั ±5% 

ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัผูวิ้จยั จึงลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเหลือเพียง 200 

คน ซ่ึงเม่ือลดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลง ระดบัความคลาดเคล่ือนจากระดบั ±5% เพ่ิมข้ึนเป็น ±6.88% 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

- ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 

- ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เลือกเก็บขอ้มูลจาก 5 สาขา สาขาละ 40 

ตวัอยา่ง รวม 200 ตวัอยา่ง 

- ผูวิ้จยัลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือทาํการเกบ็ขอ้มูล ดว้ยวิธีการแจกและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 

     การวเิคราะห์ข้อมูล  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

1) Cluster Analysis มีขั้นตอนดงัน้ี 

-  กาํหนดตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณท่ีจะใชแ้บ่งกลุ่ม 

            -   การกาํหนดวิธีการวดัระยะห่างระหวา่งของขอ้มูลแต่ละชุด 
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-  การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical และ Partitioning 

-  การอธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม 

     2)  ANOVA มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

- การกาํหนดสมมติฐาน 

H0 : กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มแตกต่างกนั 

- การทดสอบสมมติฐาน ( ค่าสถิติ F-Ratio และค่า Sig. < 0.05 ) 

- การแปลความหมาย ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีไดม้า 

3)  Chi-Square Test มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

- การกาํหนดสมมติฐาน 

  H0 : กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั 

  H1 : กลุ่มท่ีแบ่งไดมี้ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

- การทดสอบสมมติฐาน (ค่าสถิติ Pearson Chi-Square และค่า Exact Sig.<0.05) 

-  การประเมินขนาดความสมัพนัธ์   

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา จากขอ้มูลทัว่ไปของลกัษณะของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง มีผล

การศึกษา ดงัน้ี 

     ดา้นประชากรศาสตร์ ผูใ้ชบ้ริการจากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00  

อายรุะหวา่ง 30 – 45 ปี มีจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และอายรุะหวา่ง 21 – 29 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.50 สถานภาพโสด จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 การศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี จาํนวน 128 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.00  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และรายไดร้วมเฉล่ีย 30,000 – 

50,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 

     พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นลูกคา้ ทรู นานมากกว่า 3 ปีข้ึนไป จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

ในรอบ 2 เดือนมีความถ่ีในการมารับบริการ ประมาณ 2 – 3 คร้ัง จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รับบริการ

ดา้นการชาํระค่าบริการ มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ชาํระค่าบริการเป็นเงินสด จาํนวน 110 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.00 ช่องทางการชาํระค่าบริการท่ีศูนย ์True Shop จาํนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 68.00 ผูใ้ชบ้ริการทราบ

ว่า ทรูมีเคร่ืองชาํระบิลอตัโนมติั True Money Kiosk จาก พนกังาน Shop แนะนาํ จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
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53.50 ปัจจยัท่ีเลือกใชบ้ริการเคร่ือง True Money Kiosk เพ่ือความสะดวก รวมเร็ว ไม่ตอ้งรอคิว มากท่ีสุด จาํนวน 74 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 

     ภาพลกัษณ์ขององคก์ร จากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ มีรู้สึกมัน่ใจและพึงพอใจ ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากพนกังาน เม่ือ

ใชง้านเคร่ือง True Money Kiosk มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.225 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7387 

     ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใหค้วามเห็นวา่ การมีเคร่ือง True Money Kiosk สามารถช่วยลดปัญหาเวลาใน

การรอรับบริการไดเ้ป็นอยา่งดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.060 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.9544 

     และด้านคุณภาพการบริการ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า การค้นหาข้อมูลจากเลขบัตรประจาํตวั

ประชาชนบนเคร่ือง True Money Kiosk เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยใหท่้านคน้หาขอ้มูลไดง่้ายข้ึน มีคะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.190 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8168 

 

     ผลการศึกษาข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ 

Cluster Analysis , ANOVA และ Chi-Square Test สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั ไดจ้าํนวน 3 

กลุ่ม และอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

     Cluster 1 ช่ือ กลุ่ม Branch & Knowledge ลกัษณะเฉพาะท่ีกลุ่ม 1 แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ กลุ่ม Branch & 

Knowledge ผูใ้ช้บริการมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างจากกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ในเร่ืองของอาชีพว่างงาน และอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเคร่ือง True Money Kiosk คือ ความ

สะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอคิว และมีปัจจยัท่ีตรงขา้มกบักลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 คือ การชอบทาํรายการดว้ยตนเอง กลุ่ม 

Branch & Knowledge น้ีจะให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ในดา้นมีสาขาให้บริการจาํนวนมาก ทาํให้

สามารถติดต่อศูนยบ์ริการไดง่้าย แต่ผูใ้ชบ้ริการยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านเคร่ือง True Money Kiosk 

     Cluster 2 ช่ือกลุ่ม Technology ลกัษณะเฉพาะท่ีกลุ่ม 2 แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ กลุ่ม Technology ผูใ้ชบ้ริการมี

ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างจากกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ในเร่ืองของอาชีพนกัเรียน / นักศึกษา และอาชีพรับจา้งทัว่ไป 

ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเคร่ือง True Money Kiosk คือ ความสะดวก รวดเร็ว 

ไม่ตอ้งรอคิว แต่ไม่ไดช้อบการรายการดว้ยตนเอง มีปัจจยัท่ีตรงขา้มกบักลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เป็นปัจจยัอ่ืนๆ กลุ่ม 

Technology น้ีจะเนน้ใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์ ท่ีผูใ้ชบ้ริการรู้สึกพึงพอใจท่ีบริษทั ทรู มีการพฒันารูปแบบการ

ชาํระค่าบริการใหมี้ความทนัสมยั และกา้วทนัเทคโนโลยี แต่ผูใ้ชบ้ริการไม่เนน้ว่า เคร่ือง True Money Kiosk จะถูก

พฒันาใหม้าทดแทนพนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีรับจ่ายบิลในเคาเตอร์ได ้

     Cluster 3 ช่ือกลุ่ม Simple Search ลักษณะเฉพาะท่ีกลุ่ม 3 แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ กลุ่ม Simple Search 

ผูใ้ช้บริการมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างจากกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ในเร่ืองของอาชีพว่างงาน และอาชีพว่างงาน  

ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเคร่ือง True Money Kiosk คือ ความสะดวก รวดเร็ว 

ไม่ต้องรอคิว และมีปัจจัยท่ีตรงข้ามกับกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 คือ ปัจจัยอ่ืนๆ และการชอบทาํรายการด้วยตนเอง 

ตามลาํดบั กลุ่ม Simple Search น้ีจะเนน้การใหค้วามสาํคญัในเร่ืองคุณภาพบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 
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ว่าการคน้หาขอ้มูลจากเลขบตัรประจาํตวัประชาชนบนเคร่ือง True Money Kiosk เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยให้

ท่านคน้หาขอ้มูลไดง่้ายข้ึน แต่กลุ่มน้ียงัขาดท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านเคร่ือง True Money Kiosk 

 

     อภิปรายผล 

     จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ 

ท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการในการชาํระค่าบริการของผ่านเคร่ือง True Money Kiosk พบว่า ตวัแปรย่อยของแต่ละปัจจยัท่ี

นาํมาศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการไดจ้ริงในงานวิจยัน้ี และปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์มีความสัมพนัธ์กนัใน

แต่ละตวัแปร ผูวิ้จยัไดร้วบรวมและคน้หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั จากแนวคิดและทฤษฎี และส่ิงท่ีคน้พบจาก

งานวิจยัท่านอ่ืนๆ ส่ิงท่ีงานวิจยัฉบบัน้ีแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนๆ คือ งานวิจยัน้ีเป็นการนาํตวัแปรทั้งหมดท่ีคน้พบ มา

เป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

    ผลศึกษาและการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และ

คุณภาพการบริการ ในแต่ละปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนั มีผลต่อการแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผา่นเคร่ืองอตัโนมติัท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีนาํมาศึกษาขา้งตน้ 

     การศึกษาน้ีสามารถอธิบายลกัษณะของแต่ละกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีลกัษณะเด่น ดงัน้ี 

     กลุ่ม Branch & Knowledge จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม Branch & Knowledge จะเนน้การให้ความสําคัญกบั

ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีมีจาํนวนสาขาใหบ้ริการจาํนวนมาก ทาํใหส้ามารถติดต่อศูนยบ์ริการไดง่้าย แต่สวนทางกบั

ดา้นทศันคติ คือ ผูใ้ชบ้ริการยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านเคร่ือง True Money Kiosk ซ่ึงกลุ่มน้ีอาจจะเขา้มา

รับบริการเป็นประจาํ แต่ยงัไม่กลา้ใชเ้คร่ืองอตัโนมติัดว้ยตนเอง ผูใ้ชบ้ริการ ใชง้านเคร่ืองอตัโนมติั จากคาํแนะนาํ

ของพนกังานช็อป และมีความยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการผ่านเคร่ืองอตัโนมติั เพราะเห็นว่า เคร่ืองอตัโนมติัสามารถ

ช่วยลดปัญหาเวลาในการรอรับบริการได ้ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอคิว 

     กลุ่ม Technology จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม Technology เนน้การให้ความสําคญัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั

มากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกพึงพอใจท่ีบริษทั ทรู มีการพฒันารูปแบบการชาํระค่าบริการใหมี้ความทนัสมยั และกา้ว

ทนัเทคโนโลยี และ รู้สึกมัน่ใจ พึงพอใจ ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากพนกังาน ในการใชง้านเคร่ืองอตัโนมติั แต่ในดา้น

ทศันคติ ผูใ้ชบ้ริการยงัไม่เห็นดว้ย ว่า เคร่ือง True Money Kiosk จะถูกพฒันาใหม้าทดแทนพนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีรับ

จ่ายบิลในเคาเตอร์ได ้และในดา้นของคุณภาพ ผูใ้ชบ้ริการไม่มัน่ใจว่า เม่ือพบปัญหาการใชง้านเคร่ืองอตัโนมติั จะ

ไดรั้บการแกไ้ขตามกาํหนดระยะเวลา 

     กลุ่ม Simple Search จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม Simple Search ใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพการบริการมากท่ีสุด 

ในดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ เร่ือง การคน้หาขอ้มูลจากเลขบตัรประจาํตวัประชาชนบนเคร่ือง True Money 

Kiosk เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยให้ท่านคน้หาขอ้มูลไดง่้ายข้ึน มีความพึงพอใจต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร ใน

ดา้นการพฒันารูปแบบการชาํระค่าบริการให้มีความทนัสมยั และกา้วทนัเทคโนโลยี ทั้งยงัมีทศันคติต่อเคร่ือง

อตัโนมติั วา่สามารถช่วยลดปัญหาเวลาในการรอรับบริการไดเ้ป็นอยา่งดี แต่กลุ่มน้ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
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ใชง้านเคร่ือง True Money Kiosk และในดา้นภาพลกัษณ์ การจดัตกแต่งร้านของศูนยบ์ริการ มีความคลา้ยคลึงกนั 

และรู้สึกถึงมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา ท่ีกลุ่มไม่ค่อยเห็นดว้ย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปผลการศึกษา 

     ผูใ้ช้บริการจากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 45 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และรายได้รวมเฉล่ีย 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นลูกคา้บริษทั ทรู  ท่ีมีอายุการใชง้านมากกว่า  3 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการมารับบริการใน

รอบ 2 เดือน ประมาณ 2 – 3 คร้ัง โดยทัว่ไปมาทรูช็อปเพ่ือชาํระค่าบริการ มีรูปแบบการชาํระค่าบริการเป็นเงินสด 

ช่องทางท่ีชาํระค่าบริการเป็นประจาํมากท่ีสุดคือ ศูนย ์True Shop กลุ่มตวัอย่างรู้จกัเคร่ืองชาํระบิลอตัโนมติั True 

Money Kiosk จากการแนะนาํของพนักงาน Shop ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเลือกใช้บริการเคร่ือง True Money Kiosk เพ่ือ

ความสะดวก รวมเร็ว ไม่ตอ้งรอคิว มากท่ีสุด 

     จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ภาพลกัษณ์ ทศันคติ และคุณภาพการบริการ 

สามารถแบ่งกลุ่มผูช้าํระค่าบริการผา่นเคร่ืองอตัโนมติั ท่ีมีความแตกต่างกนัไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

     1)  กลุ่ม Simple Search ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ว่า

การคน้หาขอ้มูลจากเลขบตัรประจาํตวัประชาชนบนเคร่ืองอตัโนมติั เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยให้ท่านคน้หา

ขอ้มูลไดง่้ายข้ึน กลุ่มน้ีควรใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ในการลงเพ่ือพฒันาการใหบ้ริการผา่นเคร่ือง True Money 

     2)  กลุ่ม Branch & Knowledge ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ขององค์กร ในดา้นมีสาขาให้บริการ

จาํนวนมาก ทาํใหส้ามารถติดต่อศูนยบ์ริการไดง่้าย กลุ่มน้ีมีความสาํคญัรองลงจากกลุ่ม Simple Search 

     3)  กลุ่ม Technology ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ ดา้นความรู้สึกพึงพอใจท่ีองค์กร มีการพฒันา

รูปแบบการชาํระค่าบริการใหมี้ความทนัสมยั และกา้วทนัเทคโนโลยี เป็นกลุ่มท่ีควรเนน้การชาํระค่าบริการในดา้น

อ่ืนๆ แทนการมาชาํระดว้ยตนเองท่ีทรูช็อป 

     ในการประยุกตใ์ช ้การพฒันาคุณภาพการบริการ ควรเร่ิมตน้จากปัจจยัดา้นทศันคติ คือ การทาํรายการแบบ Self 

Service เพราะถา้ทศันคติต่อเคร่ืองอตัโนมติั เป็นไปในทิศทางดา้นลบ ผูใ้ช้บริการอาจปฏิเสธการใช้งานเคร่ือง

อตัโนมติัไปตลอด ทศันคติท่ีดี เกิดจากประสบการณ์ท่ีดี ประสบการณ์จากการใชง้านเคร่ืองคร้ังแรก แลว้เกิดความ

ประทบัใจ ส่งผลใหเ้กิดการใชซ้ํ้ า และสามารถใชง้านไดบ่้อยคร้ังตามตอ้งการ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถนาํมาพฒันา

คุณภาพในการบริการ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และแกไ้ขปัญหาขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1. ในดา้นดา้นทศันคติ คือ ควรมีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมในเร่ือง การนาํเสนอ ขั้นตอนการใช้งาน ให้

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ี สร้างความรู้ความเขา้ใจ สร้างแรงจูงใจการใชเ้คร่ืองอตัโนมติั ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถทาํรายการ
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ดว้ยตนเองจนจบขั้นตอนการทาํรายการ อาจจะเป็นในเร่ืองของ กลยุทธ์ทางการตลาด หรือ การนาํเสนอดว้ยส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ใหเ้คร่ืองชาํระค่าบริการอตัโนมติัเป็นท่ีรู้จกั และแพร่หลายเหมือนเคร่ืองกดเงินสดอตัโนมติั 

(ATM) หรือ เคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั (ATD) ของธนาคาร นอกจากน้ี อาจจะมีการเพ่ิมเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองเขา้ไปใน

แต่ละร้านสาขา สถานท่ีสาธารณะต่างๆ สอดคลอ้งไปกบัภาพลกัษณ์ ท่ีมีสาขาศูนยบ์ริการจาํนวนมาก 

2. ควรสร้างประสบการณ์ทางดา้นภาพลกัษณ์ และทศันคติ จากประสบการณ์การใชง้านเคร่ืองชาํระค่าบริการ

อตัโนมติั เช่น อาจจะเป็นรายการส่งเสริมการขาย ท่ีดึงดูดความสนใจ และเชิญชวนผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ี เพ่ือให้กลุ่ม

สามารถรับรู้ถึงขอ้ดี และประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชเ้คร่ืองอตัโนมติั รวมถึงหากองคก์รสามารถสร้างความเช่ือมัน่

และเช่ือถือให้กบัผูช้าํระค่าบริการผ่านเคร่ืองอตัโนมติัได ้ส่งผลผูใ้ชบ้ริการดา้นอ่ืนๆ สามารถรับบริการไดไ้วข้ึน

เช่นกนั แมว้่าพนกังานชาํระค่าบริการบนเคาเตอร์ ไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งถูกทดแทนดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั เพราะในยาม

จาํเป็น เคร่ืองอตัโนมติัชาํรุด พนักงานเคาเตอร์มีส่วนสําคญัต่อการรับชาํระค่าบริการเป็นอย่างมาก เม่ือกลุ่มน้ี

สามารถทาํรายการดว้ยตนเองผ่านเคร่ืองอตัโนมติั และเกิดความคุน้ชิน ส่งผลให้บริษทัสามารถเก็บหน้ี ยอดคา้ง

ชาํระ จากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีไดไ้วข้ึน 

3. ในเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านเคร่ือง True Money Kiosk ควรใหค้าํแนะนาํการใชบ้ริการ ผา่น

กลยทุธ์ทางการตลาด ส่ือประชาสมัพนัธ์แสดงรายละเอียด ภาพลกัษณ์บนตวัเคร่ือง การออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้าน

เคร่ืองท่ีง่าย และรายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน ควรชัดเจน และปฏิบติัตามขั้นตอนการใช้งานไดจ้ริง เพ่ือให้

ผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้ และสามารถทาํรายการดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     นอกจากน้ี การใส่เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการเป็นช่องการ สามารถลดตน้ทุนแรงงาน ในการจา้งพนักงาน 

สามารถใหพ้นกังานท่ีชาํระค่าบริการเดิม สามารถทาํงานอ่ืนทดแทนได ้แต่จากความเห็นของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ 

จะเห็นว่า ตวัเคร่ืองอตัโนมติัน้ีจะสามารถทาํงานแทนทั้งหมด ดงันั้น พนกังานคอยแนะนาํวิธีการใชง้าน การให้

ความรู้ความเขา้ใจ จึงยงัมีความจาํเป็นอยู่ และเม่ือใดท่ีผูใ้ช้บริการสามารถทาํได้เอง แลว้ในอนาคตบริษทั จะ

สามารถประหยดัตน้ทุนลงไปไดอี้กมาก 

 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ี มีขอ้จาํกดัในเร่ืองพ้ืนท่ีเขตท่ี ใชใ้นการเกบ็แบบสอบถาม ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรขยายพ้ืนท่ีของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน และครอบคลุมถึงต่างจงัหวดั เพราะพ้ืนท่ีท่ีแตกต่าง

กนัไป มีการแนวคิด พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

2. ในงานวิจยัน้ี ทาํเฉพาะในดา้นของการชาํระค่าบริการ ยงัไม่ครอบคลุมคุณสมบติัอ่ืนๆ ของตวัเคร่ือง เช่น 

การบริการเติมเงินหมายเลขโทรศพัท ์บริการรับชาํระบิลสาธารณูปโภคต่างๆ ไดแ้ก่ บิลค่านํ้า / ค่าไฟฟ้า และค่าบตัร

เครดิต 

3. ขอ้คาํถามขาดในเร่ืองของการยอมรับขอ้จาํกดัของเคร่ืองอตัโนมติั เช่น ในเร่ืองของการทอนเงิน การออก

ใบกาํกบัภาษีเตม็รูป 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2809 
 

 
4. เน่ืองจากขอ้จาํกดั ในดา้นเวลากลุ่มตวัอย่างท่ีไดจึ้งยงัไม่มีความหลากหลายเท่าท่ีควร จึงควรขยายเวลาใน

การเกบ็แบบสอบถาม 
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การศึกษาจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่าง

เพศชาย และเพศหญงิ ในการเลือกใช้บตัรเครดติที่ออกโดยธนาคารพาณชิย์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The study on different aspects of the marketing mix 7Ps between males and 

females in the use of credit cards issued by commercial banks in Bangkok. 

พลอยไพลนิ พูลทรัพย์ 

Ploypailin Poonsub 

  

บทคดัย่อ 
        การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ระหวา่งเพศ

ชาย และเพศหญิง ในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว( One way ANOVA) และการจาํแนกความแตกต่าง ( Discriminant Analysis) 

        จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่งเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง  21 – 30 ปี จบระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี 10,001 – 20,000 บาท มีจาํนวนบตัรเครดิตท่ีถืออยู ่1 ใบ ลกัษณะการใชจ่้ายบตัรเครดิตแบบ

ใชแ้ทนเงินสด ใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือนจาํนวน 2 คร้ัง มีมูลค่าท่ีใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือนท่ีนอ้ยกวา่ – 10,000 บาท โดยมีเหตุผลท่ี

เลือกใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือความสะดวกสบาย 

        จาการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย Discriminant Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มผูใ้ชบ้ตัรเครดิตทั้งเพศชายและเพศหญิง 

แตกต่างกนัคือ การสร้างและนาํเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ คือ 1. มีท่ีจอดรถในหา้งสรรพสินคา้ 2.ธนาคารมีเคร่ืองรูดบตัร

เครดิตแบบ MPOS 3. มีหอ้งรับรองใหก้บัลูกคา้ Privilege และ 4. ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ รูปแบบบตัรสวยงาม 

Abstract  

        The purpose of this research is to study the different aspects of the marketing mix 7Ps between males and 

females in the use of credit cards issued by commercial banks in Bangkok. The tool used for data collection is a 

questionnaire. The statistical methodologies, descriptive statistics and inferential statistics, are used in data analysis 

through statistical packages.  

        The study found that females, aged between 21-30 years, with bachelor’s degree and average monthly income 

from 10,001 to 20,000 baht are more likely to use credit cards. It is also found that, most samples have one credit card. 

They use their credit cards instead of cash and use them 2 times per month. The monthly spending is less than 10,000 

baht. The main reason for using a credit card is its convenience. 

Keywords: Reserved parking lot in shopping malls, . MPOS ,Customers privilege lounge 4, Good design credit card  
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1. บทนํา 

 

     การเติบโตของบตัรเครดิตในปัจจุบนัมีแนวโนม้เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยบตัรเครดิตมีความสาํคญัและเป็น

ท่ียอมรับในสงัคมปัจจุบนั ถือไดว้า่บตัรเครดิตมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพฒันาสงัคมในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ซ่ึง

สังคมปัจจุบนับตัรเครดิตไดเ้ขา้มามีเป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตของประชาชน โดยพบว่าจาํนวนผูถื้อบตัรเครดิต

ท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน บตัรเครดิตเปรียบเหมือนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสร้างความสะดวกสบาย ประกอบกบัการ

ส่งเสริมการขายของบตัรเครดิตท่ีออกมามีสิทธิประโยชน์มากมาย ในการชาํระค่าสินคา้และบริการผ่านบตัรเครดิต

ทางร้านคา้ ทางอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการใชบ้ตัรเครดิตซ้ือกองทุนของธนาคารพาณิชย ์กรุงเทพมหานครเป็นตลาด

บตัรเครดิตท่ีใหญ่สุดและเร่ิมท่ีจะอ่ิมตวัในดา้นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ ในขณะท่ีต่างจงัหวดัยงัมีการใชจ่้ายบตัร

เครดิตอยู่บา้ง แต่ยงัไม่แพร่หลายมากนกั เน่ืองมาจากสาเหตุผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยนิยมและฐานรายไดท่ี้ยงัไม่สูงมาก

นกั 

     ในเดือนมีนาคม ปี 2557 ยอดการใชจ่้ายเร่ิมจึงฟ้ืนตวักลบัมา โดยโตเพ่ิมข้ึน 13.12%   จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็น

ไดว้่าธุรกิจบตัรเครดิตมีการเจริญเติบโตในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมากในแต่ละปี การท่ีบตัรเครดิตไดรั้บความนิยมใน

สังคมปัจจุบนัทั้งน้ีเน่ืองมากจาก การถือบตัรเครดิตจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัใหก้บัผูท่ี้ถือบตัรเครดิต เพราะไม่ตอ้ง

พกเงินสดติดตวัเป็นจาํนวนมาก ไม่ตอ้งชาํระเงินหลงัซ้ือสินคา้ในทนัที และไดรั้บส่วนลดสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีก

มากมาย ซ่ึงหากตอ้งการใชจ่้ายไม่ว่าจะเป็นการใชจ่้ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผูถื้อบตัรเครดิตจะไดรั้บ

ความสะดวกสบาย และท่ีสําคญัทางบริษทัผูอ้อกบตัรจะเรียกเก็บเงินภายหลงัท่ีมีการใชจ่้ายในรอบเวลาท่ีกาํหนด 

ส่วนบทบาทของธุรกิจบตัรเครดิตในแง่มุมของเศรษฐกิจนบัไดว้่าเป็นเคร่ืองมือสาํคญัประการหน่ึงในการกระตุน้

การจบัจ่ายใชส้อยในระบบเศรษฐกิจ 

     ผูวิ้จยัเห็นควรท่ีจะมีการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่างเพศชาย และ

เพศหญิง ในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่ปัจจยัในการเลือกใช้

บตัรเครดิตสามารถนาํไปส่งเสริมขอ้มูลทางการตลาดให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย ์ในดา้นการ

วางแผนทาํกลยทุธ์ทางการตลาดของบตัรเครดิต เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

        

      วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

    

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นาํผลจากการวิเคราะห์ไปกาํหนดทางเลือกและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจบตัรเครดิตของ

ธนาคารพาณิชย ์ 

2. ขอ้มูลท่ีไดไ้ปกาํหนดประเดน็ในการตดัใจในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของแต่ละธนาคาร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

        ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 212-213) ไดก้ล่าวถึง ธุรกิจบริการจะ

ใชส่้วนประสม การตลาด หรือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสาํคญัคือ 7Ps ไดแ้ก่  

        1. ผลิตภณัฑ ์(product) ใหค้าํนึงเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ารบริการ จะตอ้งคาํนึงถึงบริการ คุณภาพของบริการ โดย

แบ่งระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้ สายการบริการ การรับประกนัในการขายและการบริการหลงัการขาย ถา้เป็น

การบริการดา้นพสัดุ โดยจะคาํนึงเก่ียวกบั คุณภาพของพสัดุคุณสมบติัของพสัดุความทนัสมยั ความเป็นมาตรฐาน 

ฯลฯ   

         2. ราคา (price) พิจารณาดา้นราคา โดยรวมถึงระดบัราคา ซ่ึงราคามีส่วน ในการให้บริการต่าง ๆ มีความ

แตกต่างกนัและส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ จากการบริการ โดยเทียบระหว่างราคาและคุณภาพของบริการ เช่น ราคา

สินคา้นั้นๆ ค่าขนส่ง ฯลฯ 

         3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) สถานท่ีของผูใ้ห้บริการและสะดวกในการเขา้ถึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีไม่ควร

มองข้าม ทั้ งน้ีความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นไม่ใช่แต่การ เน้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการ

ติดต่อส่ือสาร ดงันั้นประเภทของช่องทางการจดัจาํหน่ายและความครอบคลุมจะเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการบริการอีก

ดว้ย เช่น ความหลากหลายของวิธีท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งองคก์ร ความสะดวกรวดท่ีจะเดินทางมายงัสถาน

ท่ีตั้ง ความสะดวกในการเบิกและขนส่งสินคา้  

        4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลาย ของการส่ือสารกบัตลาดต่างๆ ไม่

ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ทั้งทางตรงสู่สาธารณะ

และทางออ้มผา่นส่ือ เช่น การ ประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบขอ้มูลพสัดุความทัว่ถึงของการประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ  

        5. บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร สาํหรับธุรกิจบริการ ผูใ้หบ้ริการนอกจากจะ ทาํหนา้ท่ีผลิตบริการแลว้ 

ยงัตอ้งทาํหนา้ท่ีขายผลิตภณัฑบ์ริการไปพร้อม ๆ กนัดว้ย การสร้าง ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีส่วนจาํเป็นอย่างมาก 

สําหรับการบริการดา้นการพสัดุ บทบาทของ บุคลากร ไดแ้ก่การให้บริการแก่ผูม้าติดต่อ ดว้ยความรวดเร็ว มี

ความถูกตอ้ง และทนัเวลา ต่อ ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

        6. ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) มีธุรกิจบริการจาํนวนไม่มากนกั ท่ีนาํลกัษณะทางกายภาพเขา้มา

ใชใ้นการกาํหนด กลยุทธ์การตลาด แมว้่าลกัษณะทางกายภาพจะ เป็นส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ สําหรับการบริการดา้นพสัดุ ลกัษณะทางกายภาพค่อนขา้งจะมีรายละเอียดมาก เช่น ดา้น

อุปกรณ์ในการอาํนวยความสะดวก ในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

อุปกรณ์สาํนกังาน ท่ีจาํเป็นท่ีจะบริการใหแ้ก่ผูม้าติดต่อใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว  

        7. กระบวนการ (process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมี ความสาํคญัเช่นเดียวกบั

เร่ืองทรัพยากรบุคคล แมว้า่ผูใ้หบ้ริการจะมีความสนใจดูแลลูกคา้อยา่งดี กไ็ม่สามารถแกปั้ญหาลูกคา้ไดท้ั้งหมด เช่น

การเขา้แถวรอ ระบบการส่งมอบบริการจะ ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีนาํมาใชส้าํหรับการบริการดา้น

พสัดุ ส่วนใหญ่จะเป็น กระบวนการท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบั ขั้นตอน วิธีการ ความสะดวกในการให้บริการแก่

พนกังาน เช่น การบริการดา้นการจดัซ้ือจดัหา การเบิกพสัดุ การจ่ายพสัดุ ความเสมอภาคในการบริการ การแจง้

ขอ้มูลพสัดุ ฯลฯ 
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        แนวคดิทีเ่กีย่วข้อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

        ชยัสมพล ชาวประเสริญ, (2547 : 81-83) ไดก้ล่าวถึงไวว้่าธุรกิจตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงส่วนผสม

ทางการตลาด 7 ประการ เป็นการมองธุรกิจท่ีใหบ้ริการ โดยการบริหารการตลาดของธุรกิจใหส้าํเร็จนั้นตอ้งคาํนึงส่วนผสม

ทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดว้ย ดงัน้ี 

1. คุณค่าท่ีลูกคา้จะได้รับ (Customer Value) คือการท่ีลูกคา้เลือกใช้บริการอะไรหรือกับบุคคลใด ส่ิงท่ีลูกคา้ใช้ในการ

พิจารณาเป็นหลกัคือ ประโยชน์หรือคุณค่าท่ีจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัเงินท่ีเสียไป ดงันั้นธุรกิจตอ้งสอบสนองบริการท่ีลูกคา้

อยากจะไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. ตน้ทุน (Cost to Customer) ตน้ทุนหรือเงินท่ีลูกคา้ยอมจ่ายใหก้บับริการนั้นๆ ตอ้งคุม้ค่ากบัการท่ีได ้ถา้ลูกคา้ยินดีจ่ายเงิน

สูง แสดงความคาดหวงักบับริการนั้นตอ้งสูงตามไปดว้ย ซ่ึงในการตั้งราคาค่าบริการแต่ละชนิด ธุรกิจตอ้งหาราคาท่ีลูกคา้

ยนิดีท่ีจะจ่าย เพ่ือนาํราคานั้นไปลดค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทาํใหธุ้รกิจสามารถเสนอบริการ ท่ีลูกคา้ยนิดีจ่ายและยอมรับได ้

3. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ลูกคา้ตอ้งการไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เพ่ือใหข้อ้มูลความเห็นหรือขอ้

ร้องเรียงธุรกิจตอ้งหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความสาํเร็จถา้หารการส่ือสาร

ลม้เหลว 

4. ความสะดวก (Convenience) ลูกคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะสร้างความสะดวกให้กบัลูกคา้ หากลูกคา้ไป

ติดต่อใชบ้ริการไดไ้ม่สะดวก ธุรกิจตอ้งทาํหนา้ท่ีสร้างความสะดวกดว้ยการใหบ้ริการถึงบา้นหรือท่ีทาํงานของลูกคา้ 

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่วา่เป็นบริการท่ีจาํเป็นหรือไม่จาํเป็น ลูกคา้ก็ตอ้งการดูแลเอาใจใส่เป็น

อยา่งดีจากผูจ้ดัการ ตั้งแต่เขา้ใชบ้ริการจนถึงกา้วออกจากร้าน 

6. ความสาํเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) ลูกคา้หวงัให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็น

การบริการท่ีตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงในแต่ละธุรกิจบริการขั้นตอนการให้บริการจะมีความซบัซอ้นเพียงใด 

ลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้ รู้อยา่งเดียววา่กระบวนการใหบ้ริการตอ้งสนองความตอ้งการครบถว้น 

7. ความสบาย (Comfort) ส่ิงแวดลอ้มของการให้บริการไม่ว่าเป็นอาคาร เคาทเ์ตอร์ ห้องนํ้ า สาขาท่ีให้บริการจะตอ้งสร้าง

ความสบายตาใหก้บัลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งทาํใหค้วามไม่สบายของลูกคา้นอ้ยลง  

ดงันั้น สินคา้ประเภทบริการจะตอ้งคาํนึงถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของลูกคา้ เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ความพึงพอใจสูงสุด 

      

        งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

      พรเพญ็ วรสิทธา (2552,บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจสมคัรและใชบ้ริการบตัรเครดิตระหวา่งธนาคารใน

ประเทศไทยกบัธนาคารต่างประเทศ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการสมคัรและการใชจ่้ายผา่นบตัร

เครดิต โดยอิงจากลกัษณะของประชากร และสังคมท่ีแตกต่างกนั เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัใจสมคัรและใชจ่้ายผา่น

บตัรเครดิต และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อกรสมคัรและใช้

จ่ายผา่นบตัรเครดิต เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ทั้งดา้นประชาสมัพนัธ์และสร้างสรรคบ์ริการใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ทาํธุรกิจบตัรเครดิต เช่น ธนาคารพาณิชย ์สถาบันการเงิน  ทาํให้

ผูป้ระกอบการทราบถึงแนวทางท่ีจะนาํไปพฒันาธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไดเ้ก็บขอ้มูลแบบสอบถามจาก

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เป็นผูท่ี้สมคัรและใช้บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํการเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานและ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตดว้ยโปรแกรม SPSS Version 11.5 For window ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสมัพนัธ์  ผล

การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20- 30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบ
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อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 – 30,000 บาท มีมูลค่าการใชจ่้ายผ่านต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 

และกลุ่มตวัอยา่งถือบตัรเฉล่ีย จาํนวน 2 ใบ การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรและใชบ้ริการบตัรเครดิต

ของธนาคารในประเทศกบัธนาคารต่างประเทศ โดยวิเคราะห์การถดถอยแบบจาํลองโลจิท (Logit Analysis Model) พบวา่

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองขอบเขตร้านคา้ท่ีรับบตัร ความสะดวกสบายของสถานท่ีรับชาํระหรือเคลียร์

ค่าใชจ่้าย  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ มีระบบป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการใชบ้ตัรเครดิต บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านเป็นผู ้

แนะนาํ รูปลกัษณ์ของบตัร ความสวยงาม และจาํนวนบตัรเครดิตท่ีถืออยูปั่จจุบนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 

ของธนาคารในประเทศและต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

  

3. วธีิการศึกษา 

        การศึกษาเร่ืองการศึกษาจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่างเพศชาย 

และเพศหญิง ในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการดาํเนินการวิจยั

ตามลาํดบัดงัน้ี 

        ประชากร  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูถื้อบัตรเครดิตท่ีเป็นบัตรหลกัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 5,692,284 คน จากขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยมี์

ทั้งหมด 9,744,241 บญัชี โดยคิดเป็นสดัส่วน 58.41% 

         กลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางสูตรสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ทาํผา่นเวบ็ไซด ์

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one  เพ่ือประเมินระดบัความคาดเคล่ือน โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งมีความ

คลาดเคล่ือนในระดบั 6.93% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 95%  แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา จึงทาํใหต้อ้ง

ลดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งลง และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึนกวา่ตวัเลขท่ีกาํหนดไวจ้าํนวนทั้งหมด 200 

ตวัอยา่ง  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.  กลุ่มเพศชาย อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์

2.  กลุ่มเพศหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                                                                                       

 ผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบโดยเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 

โดยเลือกสถานท่ีเกบ็ขอ้มูลท่ีมีผูค้นจาํนวนมาก ซ่ึงแบ่งตามแต่ละพ้ืนท่ี 50 ตวัอยา่งจาํนวน 4 พ้ืนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางกอกใหญ่ ในแหล่ง ศูนยก์ารเดินทาง 

หา้งสรรพสินคา้ สถานท่ีราชการ ซ่ึงผูวิ้จยัเลง็เห็นวา่จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ โดยมีการสุ่มตวัอยา่งจากการแจก

แบบสอบถามกบัผูท่ี้ใชบ้ตัรเครดิตทั้งเพศชายและเพศหญิง จาํนวน 200 ตวัอยา่ง เร่ิมเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่ 26 ธนัวาคม 

2558 -13 มกราคม 2559 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาไดแ้ลว้ นาํมาตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ จากนั้นนาํมา

ตรวจการใหค้ะแนนและนาํผลคะแนนท่ีไดม้าประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์ดว้ย

วิธีทางสถิติ ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage)               2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )   4. ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 

5. Discriminant Loading( Structure Correlations)  มีค่ามากกวา่ ±0.40 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

1. จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ75 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 81 และมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.5 โดยอายุ 

ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั เพศชายและเพศหญิงมีการเลือกใช้บตัร

เครดิตท่ีแตกต่างกนั 

2. จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัรายจ่ายต่อเดือน 

10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิตจาํนวน 1 ใบ คิดเป็น

ร้อยละ 59.5 มีลกัษณะการใชจ่้ายบตัรเครดิตแบบใชแ้ทนเงินสด คิดเป็นร้อยละ 60.5  ความถ่ีในการใชบ้ตัร

เครดิตต่อเดือนอยู่ท่ีจาํนวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีมูลค่าท่ีใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือน นอ้ยกว่า – 10,000 

บาท และเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพราะความสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 50.5  

3. จากการศึกษาค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระระหวา่งกลุ่มโดย One-way ANOVA พิจารณาจากค่า Significant ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการจาํแนกการเลือกใช้

บตัรเครดิตของเพศชายและเพศหญิงมีทั้งหมด 4 ตวั คือ 1. มีท่ีจอดรถในห้างสรรพสินคา้ 2. ธนาคารมี

เคร่ืองรูดบตัรเครดิตแบบ MPOS 3. รูปแบบบตัรสวยงาม 4. มีห้องรับรองให้กบัลูกคา้ Privilege โดยเพศ

หญิงมีความชอบดา้นการสร้างและนาํเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพและดา้นผลิตภณัฑข์องบตัรเครดิต

มากกวา่เพศชาย  

4. จากการวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ Discriminant Analysis สามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ีระดบันยัสําคญั 

เท่ากบั 0.033 การอธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม(R2) เท่ากบั 21% ความถูกตอ้งในการพยากรณ์(Hit 

Ratio)เท่ากบั 66% ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ1์.25 เท่าของ Cpro ท่ีมีค่าเท่ากบั 63% พบว่าความถูกตอ้งในการ
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พยากรณ์กลุ่มท่ี 1 เท่ากบั 63% และพยากรณ์กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั    68 % โดย Wilk’s Lambda โดยมีค่าเท่ากบั 

0.791 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.033 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 หรือ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากการพิจารณาความถูกตอ้งพบว่า ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ของเพศชายท่ีเลือกใช้

บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 63 คน จากจาํนวนเพศชายท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 

คน เท่ากบัร้อยละ 63  และค่าความถูกตอ้งในการพยากรณ์เพศหญิงท่ีเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชย ์จาํนวน 68 คน จากเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน เท่ากบัร้อยละ 68 

อภิปรายผลการศึกษา 

        จากผลการศึกษาจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรของเพศ

ชายและเพศหญิง มีประเดน็ในการอภิปรายผลดงัน้ี 

        

         ส่วนที่ 1 ผลวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

        เพศ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีมีทั้งหมดมี 200 ราย โดยมีเพศชาย 100 ราย เพศหญิง 100 ราย   ส่วน

ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี10,001 – 20,000 บาท        

 

        ส่วนที่ 2 ผลวเิคราะห์พฤตกิรรมการเลือกใช้บัตรเครดติ  

        จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ระดบัรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ถือบตัรเครดิตจาํนวน 1 ใบ

มีลกัษณะการใชจ่้ายบตัรเครดิตแบบใชแ้ทนเงินสด การใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือนจาํนวน 2 คร้ัง มูลค่าท่ีใชบ้ตัรเครดิต

ต่อเดือนท่ีนอ้ยกวา่ – 10,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ช่อทิพย ์ฟุ้งเฟ่ือง (บทคดัย่อ: 2547) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิต ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการจ่าย ความถ่ีต่อเดือน และจาํนวนเงินใชจ่้าย

ต่อเดือน และสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงบางประการของผูใ้ชบ้ริการ  

 

         ส่วนที่ 3 ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกใช้บัตรเครดติ พิจารณาจากส่วนประสม

ทางการตลาดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าเพศชายและเพศหญิงใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองมี Chip Card ป้องกนัการ

ปลอมแปลง คิดค่าเฉล่ีย 4.505 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2534: 145) ท่ีกล่าวว่า 

กลยทุธ์สาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจการใหบ้ริการประสบผลสาํเร็จผูใ้หบ้ริการตอ้งพยายามรักษาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของการให้บริการ โดยจะตอ้งระมดัระวงั ไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ 

รวมทั้งรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ไว ้ 

3.2  ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุดในหัวขอ้ ทุกการใชจ่้าย 25 บาทรับ

คะแนนสะสม 1 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.44 ผลการศึกษาเร่ืองการเลือกใชบ้ตัรเครดิต โดยพบวา่ปัจจุบนั

ธนาคารต่างๆมีการแข่งขนักนัดา้นราคา ของผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต โดยกลุ่มตวัอยา่งเลือกหวัขอ้ ทุกการใช้
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จ่าย 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพราะทุกการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตไปแต่ละคร้ังเหมือนเราเสีย

เงินค่าชําระค่าสินค้าและบริการโดยเปล่าประโยชน์ ถ้ามีหัวข้อดังกล่าว ลูกค้าจะไม่รู้สึกว่าเขาเสีย

ประโยชน์มากนัก เพราะการใช้จ่ายผ่านบตัร มีคะแนนกลบัมาสะสม เพ่ือไปแลกของแถม หรือเป็น

ส่วนลดค่าสินคา้และบริการ บางธนาคารร่วมเป็นพนัธมิตรกบัสายการบินภายในประเทศ ใชค้ะแนนแลก

ไมลใ์นการเดินทาง เม่ือสะสมคะแนนไดต้ามเง่ือนไขนั้น ทาํใหไ้ม่ตอ้งจ่ายเงินค่าตัว๋เคร่ืองบิน ทาํใหลู้กคา้

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นการดึงดูดผูใ้ชบ้ตัรเครดิตใหม้าใชข้องธนาคารนั้นๆ 

3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นสามารถชาํระเงินผ่าน Application 

ของธนาคารได ้ผลการวิจยัพบว่า ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดพ้ฒันา ไปอย่างมาก ผูท่ี้ถือบตัรเครดิตตอ้งการ

ความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และสมาร์ทโฟนเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับคนยุคใหม่เป็นอย่างมาก 

ซ่ึงการชาํระเงินผ่านทาง Application ทาํใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเดินทางไปถึงธนาคารหรือจุดบริการต่างๆ ซ่ึงมี

โหลด Application ของธนาคารผูถื้อบตัรก็สามารถเช็คยอดท่ีต้องชาํระ วนัท่ีกาํหนดชาํระ รวมถึงบิล

รายการค่าใชจ่้ายไดเ้ลย สามารถผกูกบับญัชีธนาคาร และทาํธุรกรรมนาํเงินในบญัชี ตดัชาํระค่าบตัรเครดิต

ไดเ้ลย สะดวกและสามารถทาํไดทุ้กท่ี ทาํใหลู้กคา้ ไม่ผิดนดัชาํระ ไม่เสียประวติั และไม่โดยค่าธรรมเนียม

ในการติดตามทวงถาม เหมาะกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนปัจจุบนัท่ีใชชี้วิตแบบ

เร่งรีบได ้

3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความชอบท่ีเลือกใชบ้ตัรเครดิต โปรโมชัน่กบัร้านอาหารท่ี

ร่วมกบับตัรเครดิต รองลงมา โปรโมชัน่พิเศษ เช่น มีของแถม ของรางวลั เม่ือมียอดใชต้ามท่ีกาํหนด ใช้

นกัแสดงในการโฆษณาทางโทรทศัน ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขวญัเนตร คุณะวรรณธร (2551:144) ท่ีพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้การมีคะแนน

สะสมเม่ือใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตและนาํไปแลกของกาํนลัไดมี้เฉล่ียสูงสุด  

3.5 ด้านพนักงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามชอบเร่ือง มีเจา้หนา้ท่ี Call Centerใหบ้ริการ ตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของขวญัเนตร คุณะวรรณธร (2551: 103) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเร่ือง

มีศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center มีพนกังานใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนฤมล 

พุฒอินทร์ (2552:98) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเร่ืองมี ศูนยบ์ริการลูกคา้ท่ีเรียกวา่ Call Center ให้

ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดท้นัทีในระดบัมากท่ีสุด  

3.6 ด้านกระบวนการในการทํางาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากในเร่ืองมี SMS แจง้ยอดค่าใชจ่้าย

เม่ือครบกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณธิดา วงศจ์นัทร์ (2551:113) การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์คณะแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นกระบวนการในการทาํงาน หัวขอ้ให้บริการมี

ความซบัซอ้น ควรปรับปรุงระบบการใหบ้ริการใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว 

3.7 ด้านการสร้างและนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความชอบเร่ือง มีท่ีจอดรถใน

ห้างสรรพสินคา้ สอดคลอ้งกบั ณธิดา วงศ์จนัทร์ (2551:115) พบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต์คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีความพอใจดา้นกระบวนการทางกายภาพ ใน

หวัขอ้ความสะอาดของสถานท่ี การจดัหนงัสือใหผู้ป่้าว สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง 
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5. สรุปผลการศึกษา 

        ผลการวิเคราะห์ สรุปเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 

        จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 

ปี คิดเป็นร้อยละ75 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81 และมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท  

        ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติ 

       กลุ่มตวัอย่างมี รายจ่ายต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถือบตัร

เครดิตจาํนวน 1 ใบ คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีลกัษณะการใชจ่้ายบตัรเครดิตแบบใชแ้ทนเงินสด คิดเป็นร้อยละ 60.5  

ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือนอยู่ท่ีจาํนวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีมูลค่าท่ีใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือน นอ้ย

กวา่ – 10,000 บาท และเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพราะความสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 50.5  

        ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกใช้บัตรเครดติ 

        จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 200 ราย ส่วนใหญ่เลือกส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกบตัรเครดิต มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์มี Chip Card ป้องกนัการปลอมแปลง (ค่าเฉล่ีย 4.505) ดา้นราคา คือทุกการ

ใชจ่้าย 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (ค่าเฉล่ีย 4.44) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายบตัรเครดิต โดยสามารถ

ชาํระเงินผ่าน Application ของธนาคารได ้(ค่าเฉล่ีย 4.47) ดา้นส่งเสริมการตลาดโปรโมชัน่กบัร้านอาหารท่ีร่วมกบั

บตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 4.335) ดา้นพนกังาน คือ เจา้หนา้ท่ี Call Centerใหบ้ริการ ตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.59) ดา้น

กระบวนการทาํงาน คือ มี SMS แจง้ยอดค่าใชจ่้ายเม่ือครบกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 4.56) และมีท่ีจอดรถในหา้งสรรพสินคา้ 

(ค่าเฉล่ีย 4.53) 

 

ข้อเสนอแนะการวจิยัในคร้ังนี ้

          1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ธนาคารผูอ้อกบตัรตอ้งศึกษาในเร่ืองการป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลบตัรเครดิตของพวก

มิจฉาชีพและส่งเสริมเร่ืองการประชาสัมพนัธ์การใช้บัตรเครดิตให้กับลูกค้าของธนาคารอย่างถูกตอ้ง พฒันา

รูปลกัษณ์ของบตัรใหมี้ความแขง็แรง ไม่บิดงอง่าย ดึงดูดความสนใจของผูท่ี้จะตอ้งการสมคัรบตัรโดยออกรูปแบบ

บตัรต่างๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และคาํนึงถึงรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม น่าพกพา 

          2. ดา้นราคา ธนาคารควรเลือกใชก้ลยทุธ์น้ี สร้างแรงจูงใจและดึงดูดใหผู้ท่ี้กาํลงัจะสมคัรบตัรเครดิต ไดใ้ชจ่้าย

ผา่นบตัรแบบคุม้ค่าและสร้างความแตกต่างโดยสามารถใชค้ะแนน ชาํระค่าสินคา้หรือบริการต่างๆไดม้ากข้ึน 

         3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ธนาคารจึงควรพฒันาระบบ และสร้าง Application ท่ีทนัสมยั มีหลายฟังกช์ัน่

ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ลือก เช่น สามารถดูใบแจง้หน้ีรายเดือนยอ้นหลงัได ้บญัชีบตัรเครดิต สามารถผกูกบับญัชีเงินฝาก

ของธนาคาร ถา้ถึงเวลาชาํระ ก็สามารถตดัเงินจากบญัชีไดเ้ลย แลว้ตรวจสอบยอดท่ีตดับญัชีผ่าน Application ได้

ง่ายๆ  
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         4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ธนาคารจึงความใหค้วามสาํคญักบั การร่วมโปรโมชัน่กบัร้านอาหาร เช่น การลด

ราคาค่าอาหาร หรือ ของแถม ถา้ทานครบในราคาท่ีกาํหนด ซ่ึงการทาํโปรโมชัน่ต่างๆ ตรงความตอ้งการของลูกคา้

จะช่วยกระตุน้การใชจ่้ายผ่านบตัรของลูกคา้ได ้ควรกาํหนดโปรโมชัน่ให้หลากหลายตามปริมาณการใชจ่้ายผ่าน

บตัร ซ่ึงหากกาํหนดเกณฑไ์วสู้งเกินไปก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการใชจ่้ายผ่านบตัรมากเท่าท่ีควร ควรมีเง่ือนไขให้

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยพิจารณาจากสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย 

          5. ดา้นพนกังาน ธนาคารควรมีการพฒันาพนกังาน ใหมี้ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการตอบขอ้ซักถาม

ต่างๆของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนครอบคลุม ในทุกธุรกิจของธนาคาร หากเป็นขอ้มูลเฉพาะดา้นควรมีระบบโทรศพัทท่ี์

สามารถโอนสายลูกคา้ไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ไดท้นัที และมีระบบการทาํงานท่ีรวดเร็วเพ่ือไม่ใหลู้กคา้รอสายนาน 

และสามารถทาํธุรกรรมอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          6. ดา้นกระบวนการในการ ธนาคารควรส่ง SMS ก่อนกาํหนดชาํระของลูกคา้แต่ละรายก่อนล่วงหนา้ 4-5 วนั 

เพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดหรือขาดตกรายช่ือลูกคา้ไป และมีขอ้ความท่ีสุภาพ และถา้ลูกคา้รายนั้นๆ มีการชาํระไป

แลว้ควรมี SMS แจง้กลบัมาทนัที แสดงวนัท่ี และจาํนวนเงินเม่ือชาํระเสร็จส้ิน  

         7. ดา้นการสร้างและนาํเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ธนาคารจึงควรร่วมเป็นพนัธมิตรกบัหา้งสรรพสินคา้ จดั

ท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารโดยเฉพาะ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้ง

หาท่ีจอดรถนาน ใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ รู้สึกเป็นคนพิเศษ เม่ือไดรั้บสิทธิประโยชนน้ี์ 
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ตรีทิพ บุญแยม้. 2552. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตท่ีมีรายไดน้อ้ยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เขา้ถึงไดจ้าก:http://www.utcc.ac.th/public_content/files/001/29_3-2.pdf 

พชัรี สุทธิพงศว์รัิช. 2554. “พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือบตัรกดเงินสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile 

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Factor Analysis of Quality service K-Merchant on Mobile 

 Kasikornthai Bank In district of Bangkok) 

      สุกฤตา จันทร์เพง็และนภวรรณ คณานุรักษ์ 

                                                Sukitta Janpeng and Napawan Kananurak 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile ธนาคาร

กสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาค่าตวัช้ีวดัการวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพการบริการ

ของ K-Merchant on Mobile  เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของคุณภาพการบริการ K-Merchant on Mobile  ในการวิจยั

คร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

 จาการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31 - 50 ปี  การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประเภทกิจการร้านเส้ือผา้แฟชัน่ / เคร่ืองแต่งกาย มีลกัษณะกิจการเจา้ของคนเดียว มีระยะเวลาประกอบ

กิจการ 1 – 3 ปี มีรายไดต่้อเดือน 100,001 – 200,000 บาท มีวิธีการติดต่อขอใชบ้ริการโดยติดต่อธนาคารเอง และรู้จกั

หรือทราบบริการ K-Merchant on Mobile จากส่ือโฆษณา ผลการศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพการบริการ

ของ K-Merchant on Mobile ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยใชอ้งคป์ระกอบยอ่ยของคุณภาพการบริการ K-Merchant on Mobile 

เกิดจากการนาํทฤษฎีการประเมินคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) มาเปรียบเทียบกบัลกัษณะการบริการ K-

Merchant on Mobile แลว้นาํมาจดักลุ่มใหม่ นอกจากน้ียงัพบวา่องคป์ระกอบดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของบริการ K-

Merchant on Mobile (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอาย ุ พบวา่  อายท่ีุมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้น

ประสิทธิภาพของบริการ K-Merchant on Mobile (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั และมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ(Factor 3) ท่ีแตกต่างกนั  ดา้นระดบัการศึกษา  พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึง

พอใจในดา้นประสิทธิภาพของบริการ K-Merchant on Mobile (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั วิธีติดต่อขอใหบ้ริการ พบวา่

วิธีติดต่อขอใหบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นความพร้อมในการติดต่อและการแกปั้ญหา 

(Factor 4) ท่ีแตกต่างกนั 
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Abstract 

The research Analysis of the quality of K-Merchant on Mobile Bank of Thailand. In Bangkok "aims to study 

the indicators, analyzes the quality of K-Merchant on Mobile to find elements of service quality K-Merchant 

on Mobile In this study, the researchers used a questionnaire as a tool. the survey and analysis of data using 

statistical software. The studied showed that the majority of respondents were female, aged between 31-50 

years of undergraduate study. Category of fashion / costume. The sole proprietorship Term Operation of 1-

3 years with a monthly income of 100,001 to 200,000 baht a way to apply for this service by contacting the 

bank itself. Known or unknown services and K-Merchant on Mobile media advertising study analyzes the 

quality of K-Merchant on Mobile Bank of Thailand. In Bangkok Found that, overall, the majority of 

respondents were satisfied with the high level. The elements of service quality K-Merchant on Mobile from 

theory to evaluate service quality (SERVQUAL) compared with the K-Merchant on Mobile Services and 

then regroup. It also found that the composition of such a relationship with the personal information of the 

respondents are males who have different satisfaction in the performance of K-Merchant on Mobile (Factor 

1) a different side. Age-old found a different satisfaction in the performance of K-Merchant on Mobile 

(Factor 1) is different. And satisfaction of the various facilities (Factor 3) different. The study found that the 

level of education is different. Satisfaction with the performance of K-Merchant on Mobile (Factor 1) is 

different. How to contact your service Find out how to contact the service with a difference. There is 

satisfaction in dealing with its problems and solutions (Factor 4) different. 

 

ส่วนนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในการดาํเนินธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการจะเลือกผลิตสินคา้และบริการท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกาํไร

สูงสุดจากการดาํเนินธุรกิจ ในอดีตธุรกิจร้านคา้ต่างๆใหบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการในรูปแบบของเงินสดเท่านั้น 

จนกระทัง่ธนาคารพาณิชยเ์ขา้มามีบทบาทในการเพ่ิมช่องทางชาํระเงินแก่ลูกคา้ โดยในปัจจุบนัมีหลายช่องทาง ไดแ้ก่

การชาํระเป็นเงินสดหรือเช็ค การโอนเงินอตัโนมติั โดยธนาคารพาณิชยห์กัจากบญัชีเงินฝาก การโอนผา่น ATM 

บตัรเครดิต และบตัรเดบิต เป็นตน้ ธนาคารพาณิชยเ์ขา้มามีบทบาทในการใหว้งเงินสินเช่ือบตัรเครดิตแก่ลูกคา้ โดย

ลูกคา้ท่ีตอ้งการใชว้งเงินจะทาํการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ ซ่ึงร้านคา้จะทาํการคิดเงินผา่นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต

เม่ือธนาคารพาณิชยอ์นุมติัวงเงินในการรูดซ้ือสินคา้และบริการเสร็จสมบูรณ์แลว้ ร้านคา้จะไดรั้บใบบนัทึกร้าน
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จากเคร่ืองรูดบตัรเครดิตซ่ึงลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งในการซ้ือสินคา้ และบริการพร้อมทั้งเซ็นตช่ื์อลงนาม

ในใบบนัทึกรายการ (Sale Slip) ใหแ้ก่ร้านคา้ จากนั้นร้านคา้จะมอบใบเสร็จรับเงินแก่ลูกคา้เพ่ือเป็นหลกัฐานการ

ชาํระเงิน 

ธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของช่องทางการใชเ้ครดิต ท่ีจะสามารถสร้างรายไดจ้ากค่าบริการ

ตลอดจนค่าธรรมเนียมจากใชเ้คร่ืองรูดบตัรเครดิต ธนาคารพาณิชยจึ์งพยายามติดต่อกบัเจา้ของร้านคา้ต่างๆใหม้าใช้

เคร่ืองรูดบตัรเครดิตของธนาคารเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูซ้ื้อสินคา้ ลูกคา้ และผูใ้ชบ้ริการ โดยไม่ตอ้งพกพาเงิน

สดจาํนวนมากติดตวัไปซ้ือสินคา้และบริการตลอดจนการใชบ้ตัรเครดิตมีระยะเวลาการชาํระเงินท่ียาวออกไปจาก

วนัท่ีมีการรูดซ้ือสินคา้ และหากมีการชาํระค่าสินคา้และบริการตรงตามเง่ือนไขแลว้ยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดดอกเบ้ียจาก

การใชจ่้ายในดา้นร้านคา้รับบตัรเครดิตกไ็ดรั้บประโยชนเ์ช่นกนั เพราะการติดตั้งเคร่ืองรูดบตัรเครดิตนั้นหากไดรั้บ

การอนุมติัคาํขอติดตั้งแลว้จะไม่คิดค่าใชจ่้ายในการเขา้ไปติดตั้งในร้านคา้ อีกทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีลูกคา้สามารถ

ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนส่งผลใหย้อดขายของร้านคา้เพ่ิมมากข้ึน 

mPOS หรือ Mobile Point of Sale สามารถเปล่ียนสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ ใหก้ลายเป็นจุดชาํระเงินไดท้นัที 

ช่วยลดข้อจาํกัดในการซ้ือสินคา้และบริการ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถชาํระเงินค่าสินค้าไดเ้พียงมีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตเท่านั้น จึงทาํใหเ้กิดความสะดวกต่อร้านคา้และลูกคา้ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมี 2 ธนาคารหลกัท่ี

ใหบ้ริการน้ีคือ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

โดยบริการ K-Merchant on Mobile เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวก และรวดเร็วในการ

ใชบ้ริการ จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ K-

Merchant on Mobile จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธนาคารกสิกรไทย และเป็นประโยชน์ทางออ้มต่อ

ธนาคารพาณิชยอ่ื์นท่ีมีบริการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตไดท้นัทีผ่านแอพพลิเคชัน่เพ่ือนาํขอ้มูลไป

ประยกุต ์ปรับปรุง และพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้งนาํขอ้มูลไปใชใ้นการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ 

เพ่ือเพ่ิมลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ และรูปแบบท่ีเหมาะสมในอนาคต เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาค่าตั๋วช้ีวดัการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile (จาก 

Likert Scale : ระดบัความคิดเห็น) 

2. เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของคุณภาพการบริการ K-Merchant on Mobile 

แนวคิดและทฤษฎี 

          1.1  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจการบริการ 

          1.2  แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการบริการ 

          1.3  แนวคิดเก่ียวกบับริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
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ตารางที ่1 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎ ี

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน ผลงานนีเ้กี่ยวข้องกบัตัวแปรทีจ่ะ

ศึกษาในรายงานนีต้ัวแปรใด 

ส่ิงทีเ่รียนรู้เกีย่วกบัตัวแปรจากผลงานนี้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และ

คณะ 

การตลาดบริการ  

2546 : 4 

การบริการ การบริการ คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหา

คุณประโยชน์ (Benefits) ใหแ้ก่ ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะ

แห่ง 

Kotler, Philip Marketing Management  

1997: 428 

ลกัษณะของธุรกิจบริการ Service Mix มี 5 ประเภท คือ  

1. ขายสินคา้ ไม่มีการบริการ 

2. ขายสินคา้ท่ีมีบริการหลงัการขาย 

3. ขายสินคา้ควบบริการ 

4. ขายการบริการ แต่มีเสริมสินคา้และบริการเพิ่มเติม 

5. ขายการบริการอยา่งเดียว 

Parasuraman A., 

Zeithaml; Valarie A. and 

Berry, Leonard L 

A Conceptual Model of 

Service Quality and Its 

Implications for Future 

Research (Journal of 

Marketing) 1985:47  

การพฒันามาตรวดัการรับรู้

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

คุณภาพบริการ คุณภาพบริการข้ึนอยูก่บัช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงั และการ

รับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ถา้บริการท่ีไดรั้บ

จริงดีกวา่หรือเท่ากบัความคาดหวงัถือวา่บริการนั้นมีคุณภาพ 
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ตารางที ่1 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎ ี(ต่อ)  

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน ผลงานนีเ้กี่ยวข้องกบัตัวแปรทีจ่ะ

ศึกษาในรายงานนีต้ัวแปรใด 

ส่ิงทีเ่รียนรู้เกีย่วกบัตัวแปรจากผลงานนี้ 

Parasuraman A., 

Zeithaml; Valarie A. 

and Berry, Leonard L 

Servqual: A Multiple- Item 

Scale for Measuring 

Consumer Perceptions of 

Service Quality (Journal of 

Retailing) 1988:23 อา้งใน การ

พฒันามาตรวดัการรับรู้ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

คุณภาพการบริการของ

โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย ขวญั พิพฒันสุขมงคล 

2551 

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ เคร่ืองมือประเมินคุณภาพ(SERVQUAL) มีการพฒันามาจาก

คุณภาพบริการทั้ง 10 ดา้น จากการรวบรวมขอ้มูลดา้นการรับรู้ 

และดา้นการคาดหวงั ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 

2. ความน่าเช่ือถือ หรือไววางใจได ้ (Reliability) 

3. การตอบสนองความตอ้งการ(Responsiveness) 

4.การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 

5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี   2825 
 

 
 

ตารางที ่2 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการทบทวนงานวจัิย 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประ 

สงค์ของงานวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาวจัิย ระเบียบวธีิวจัิย ข้อค้นพบจากงานวจัิยนีท้ี่เกีย่วข้องกบั

ตัวแปรทีจ่ะศึกษาในรายงาน 

1. นางสาวพิชญดา 

ดอนสมจิตร, 

นางสาวธนญัญา วสุ

ศร, นายจิรชยั พุทธ

กุลสมศิริ, นายปภศัร 

ชยัวฒัน์ , และนาย

ทวศีกัด์ิ กฤษเจริญ 

(2555) 

การวดัคุณภาพ

บริการของผู ้

ใหบ้ริการโลจิ

สติกส์ประเทศ

กมัพูชา

เปรียบเทียบกบั

ประเทศไทยดว้ย

เคร่ืองมือวดั

คุณภาพ 

SERVQUAL 

ศึกษาความความหวงั

และความรับรู้บริการ

จากมุมมองของ

ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์

ในหา้มิติ ไดแ้ก่ 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

ความน่าเช่ือถือของ

การใหบ้ริการ การ

ตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ การสร้าง

ความมัน่ใจในบริการ  

ขอบเขตเน้ือหา 

ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ประเทศ

กมัพูชาและประเทศไทย, 

คุณภาพการบริการ 

ขอบเขตประชากร 

ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ประเทศ

กมัพูชา, ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์

ประเทศไทย, ผูใ้หบ้ริการโลจิ

สติกส์ประเทศกมัพูชา และผู ้

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ประเทศ

ไทย 

การเกบ็ข้อมูล 

1. ปฐมภูมิ 

2. ทุติยภูมิ 

 

การวเิคราะห์ 

1. สถิติเชิงพรรณา 

2. t-test (Independent)  

1. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

2. ความน่าเช่ือถือของการให้บริการ 

3. การสร้างความมัน่ใจในบริการ 

4. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

5. การดูแลเอาใจใส่ 

โดยภาพรวมผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์

ประเทศกมัพูชามีคุณภาพบริการระดบั

ปานกลาง และประเทศไทยมีคุณภาพ

บริการสูงประเด็นท่ีผูป้ระกอบการโลจิ

สติกส์ประเทศไทยควรพฒันาคือ ดา้น

การดูแลเอาใจใส่คาํสาํคญั: การวดั

คุณภาพบริการ ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 

ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ 
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ตารางที ่2 สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการทบทวนงานวจัิย (ต่อ)  

 

 

 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน วตัถุประ 

สงค์ของงานวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาวจัิย ระเบียบวธีิวจัิย ข้อค้นพบจากงานวจัิยนีท้ี่เกีย่วข้องกบั

ตัวแปรทีจ่ะศึกษาในรายงาน 

2. พรรณรว ีจตุพศ 

(2555) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ

เคร่ืองรับบตัร

เครดิตของลูกคา้

ธนาคารกรุงศรี

อยธุยาจาํกดั 

(มหาชน) ในเขต

อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกใชเ้คร่ือง

รูดบตัรเครดิต รวมไป

ถึงปัญหา และ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน

การเลือกใชเ้คร่ืองรูด

บตัรเครดิตของ

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ขอบเขตเน้ือหา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

เคร่ืองรูดบตัรเครดิต  

ขอบเขตประชากร 

ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกรับบตัร

เครดิตท่ีใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัร

เครดิตกบัธนาคาร 

การเกบ็ข้อมูล 

1. ปฐมภูมิ 

2. ทุติยภูมิ 

 

การวเิคราะห์ 

วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่อหา

ค่าความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

4.ดา้นบุคลากร 

5.ดา้นกระบวนการ 

6.ดา้นความสะดวกสบายในการขาย

สินคา้และบริการ 
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วธีิการ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ K-Merchant on Mobile โดยออกแบบตวัวดัตามตวัแปรท่ีตอ้งการ

ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและนาํมาแปลความหมายเพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เป็นคาํถาม Nominal Scale ท่ีให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว

ไดแ้ก่ เพศ อายุของเจา้ของร้านคา้ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประเภทกิจการร้านคา้ ลกัษณะการจดทะเบียน ระยะเวลา

ประกอบกิจการ รายไดต่้อเดือนของร้านคา้ วิธีการติดต่อขอบริการ K-Merchant on Mobile และรู้จกัหรือทราบถึง

บริการ K-Merchant on Mobile ไดอ้ยา่งไร 

2. สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile เป็นคาํถาม Ordinal Scale 

แบบ Likert 5 ระดบั ซ่ึงจะวดัคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 

2. ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้ (Reliability) 

3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) 

4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 

5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการออกแบบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาและประเด็นตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา แลว้นาํแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ 

K-Merchant on Mobile โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน

ประกอบการวิเคราะห์ดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Means) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป (Demographic Data) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที ่2 : ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการของ K-Merchant on Mobile 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น โดยใชค้่ามาตราวดัแบบประเมินค่าความคิดเห็นตามแนวคิด

ของ Likert Scale ซ่ึงมีกฎการใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

ระดับความคิดเห็น        คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 

ไม่เห็นดว้ย    2 

เฉยๆ     3 

เห็นดว้ย     4 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5 
 

2) องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มของคาํถามย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

2.1 การกาํหนดตวัแปรเชิงปริมาณ 

2.2 การออกแบบการวิจยั 

2.3 กาํหนดวิธีแยก Factor โดยใชวิ้ธี Principal Component Analysis 

2.4 การเลือกจาํนวน Factors ซ่ึงพิจารณาจาก 3 เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

- Latent Root Criterion: Factor แต่ละตวัตอ้งอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดได ้มากกวา่

ค่าความแปรปรวน ของตวัแปรเดิม 1 ตวั (มีค่า = 1) 

- Cumulative Percatentage of variance: Factor ทั้งหมดท่ีจะนาํมาใชร่้วมกนั จะตอ้งอธิบายไดอ้ย่าง

นอ้ย 60% ของความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด 

- Scree Test Criterion: Factor ท่ีใชต้อ้งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดใ้น

ปริมาณมากกวา่เม่ือเทียบกบั Factor ท่ีจะไม่นาํเอามาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั 

2.5 การตีความ หลงัจากกาํหนดจาํนวน Factor ท่ีตอ้งการใชไ้ดแ้ลว้ ตอ้งสั่งหมุนแกนของสมการ ดว้ยวิธี 

Varimax เพ่ือให้ไดส้มการข้ึนมาใหม่ ท่ีทาํให้ตวัแปรแต่ละตวัสัมพนัธ์ (loading) กบั Factor เพียงตวัเดียว ทั้ งน้ี 

Loading ควรมีค่ามากกวา่ l0.50l 
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2.6 การตั้งช่ือ Factor ดูแต่ละตวัแปรวา่มีค่า Loading มากท่ีสุดบน Factor ใด ถา้ตวัแปรมีค่า Loading สูงบน 

Factor มากกว่า 1 ตวั อาจจาํเป็นตอ้งถูกตดัท้ิงจากการวิเคราะห์ และตั้งช่ือ Factor โดยพิจารณาจากค่า Loading ว่ามี

ค่าสูงอยูร่่วมกบั Factor นั้น มีลกัษณะร่วมกนัอยา่งไร 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม เม่ือนาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธี Factor Analysis ทาํใหมี้การจดักลุ่ม

ใหม่ข้ึน โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 Factor ดงัน้ี 
 

         Factor 1 ด้านความน่าเช่ือถือ  โดยผูรั้บบริการประเมินความพึงพอใจจาก 5 คาํถาม ไดแ้ก่ บริการ K-Merchant 

on Mobile สรุปยอดการชาํระค่าสินค้า บริการ ผ่านบัตรเครดิตบนสมาร์ทโฟน ณ ส้ินวนัได้ครบถว้นสมบูรณ์ 

(ค่าเฉล่ีย 4.03) ผูใ้ชบ้ริการ K-Merchant on Mobile ไดรั้บการโอนเงินค่าสินคา้ บริการ เขา้บญัชีของผูใ้ชบ้ริการได้

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.02) บริการ K-Merchant on Mobile ตดัชาํระค่าสินคา้ บริการ ผา่นบตัรเครดิต บน

สมาร์ทโฟนไดถู้กตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.03) มีความปลอดภยัและเป็นความลบัของ Staff ID, Staff PIN, และ Activation 

Code ท่ีจดัส่งผ่าน SMS ตามเบอร์ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร (ค่าเฉล่ีย 4.02)แอปพลิเคชัน่บริการ K-Merchant on Mobile 

มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยลาํดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เร่ืองบริการ K-Merchant on Mobile สรุป

ยอดการชาํระค่าสินคา้ บริการ ผ่านบตัรเครดิตบนสมาร์ทโฟน ณ ส้ินวนัไดค้รบถว้นสมบูรณ์ และจะเห็นไดว้่าอายุ

กบัระดบัการศึกษาทีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05  

โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของสมวงศ์ บาํรุงรส (2551) ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกูแ้ก่สมาชิก ช.พ.ค. ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี โดยผล

วิจยัพบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากโดยมีความพึงพอใจใน ดา้นความเช่ือถือได ้มากท่ีสุด ดงันั้นจะเห็นได้

วา่ความน่าเช่ือถือส่งผลใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ 
 

Factor 2 ด้านพนักงานบริการ โดยผูรั้บบริการประเมินความพึงพอใจจาก 5 คาํถาม ไดแ้ก่ พนกังานธนาคาร

เอาใจใส่ ขณะท่ีผูรั้บบริการเขา้มาสอบถามขอ้มูลบริการ K-Merchant on Mobile ท่ีสาขา (ค่าเฉล่ีย 3.74) พนกังาน

ธนาคารตอบคาํถามเก่ียวกบับริการ K-Merchant on Mobile ดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 3.72) พนักงานธนาคารมี

ความรู้ตอบคาํถามเก่ียวกบับริการ K-Merchant on Mobile ไดค้รบถว้น ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.68) พนักงานธนาคาร

ใหบ้ริการอยา่งเตม็ใจ ขณะท่ีผูรั้บบริการเขา้มาสอบถามขอ้มูลบริการ K-Merchant on Mobile ท่ีสาขา (ค่าเฉล่ีย 3.73) 

พนกังานธนาคารมีการสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาบริการ K-Merchant on Mobile ไดอ้ย่างครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 

3.68)  โดยลาํดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เร่ืองพนกังานธนาคารเอาใจใส่ ขณะท่ีผูรั้บบริการเขา้มาสอบถาม

ขอ้มูลบริการ K-Merchant on Mobile ท่ีสาขา โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของนางสาวพินทุณ์าดา กิตติวาณิชย ์

เร่ือง ศึกษาคน้ควา้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อเจา้ของร้านคา้ในการเลือกใชเ้คร่ืองรูดบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจยัในการเลือกใชเ้คร่ืองรูดบตัรเครดิต ในดา้น

พนกังานมีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลในการเลือกใชบ้ริการ 
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 Factor 3 ด้านบริการพิเศษเพิ่มเติม โดยผูรั้บบริการประเมินความพึงพอใจจาก 4 คาํถาม ไดแ้ก่ มีเลขหมาย

พิเศษในการติดต่อ Call Center เพ่ือขอขอ้มูล บริการ K-Merchant on Mobile ท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.33) มีช่องทางพิเศษ

ในการติดต่อขอขอ้มูล บริการ K-Merchant on Mobile ท่ีสาขาไดร้วดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.20) พนกังานธนาคารโทรติดตาม

การใช้บริการ K-Merchant on Mobile เพ่ือประเมินผลการใช้งานของผูรั้บบริการว่า สามารถใช้งานไดเ้องหรือไม่ 

(ค่าเฉล่ีย 3.48)พนักงานธนาคารโทรติดต่อสอบถามการใช้บริการ K-Merchant on Mobile ท่ีพบปัญหาและการ

ตอ้งการปรับปรุง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยลาํดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เร่ืองพนกังานธนาคารโทรติดต่อสอบถาม

การใชบ้ริการ K-Merchant on Mobile ท่ีพบปัญหาและการตอ้งการปรับปรุง และเห็นไดว้่าวิธีติดต่อขอใชบ้ริการท่ี

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 มีความพึงพอใจดา้นบริการพิเศษเพ่ิมเติมแตกต่างกนั เน่ืองจากลูกคา้ท่ีติดต่อขอใช้

บริการท่ีแตกต่างกนัทั้งในส่วนของพนกังานมาติดต่อท่ีร้านคา้ หรือ ลูกคา้ไปติดต่อท่ีธนาคารเอง จะพบเจอบริการ

พิเศษเพ่ิมเติมแตกต่างกนัออกไป 
 

 Factor 4 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยผูรั้บบริการประเมินความพึงพอใจจาก 4 คาํถาม ไดแ้ก่ สาขาท่ี

ติดต่อขอใช้บริการ K-Merchant on Mobile มีความสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.65) รูปแบบใบสมัครบริการ K-

Merchant on Mobile มีความครบถว้นสมบูรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.63) การติดต่อขอใช้บริการ K-Merchant on Mobile มี

หลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.77) การไดรั้บขอ้มูลบริการ K-Merchant on Mobile ผา่นทาง Call Center และท่ีสาขามีการ

ให้ข้อมูลท่ีตรงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยลาํดับแรกของผูต้อบแบบสอบถามคือ เร่ือง การติดต่อขอใช้บริการ K-

Merchant on Mobile มีหลายช่องทาง ส่วนในเร่ืองปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ท่ี

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

 Factor 5 ด้านความรวดเร็ว โดยผูรั้บบริการประเมินความพึงพอใจจาก 4 คาํถาม ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารมี

ความพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบับริการ K-Merchant on Mobile ไดท้นัที (ค่าเฉล่ีย 3.63) พนกังานธนาคารมี

ความพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูล บริการ K-Merchant on Mobile ไดท้นัที (ค่าเฉล่ีย 3.60) การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ช่อง

เสียบบตัรเครดิต mPOS กบัสมาร์ทโฟนมีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.86) แอพพลิเคชั่น K-Merchant on Mobile มี

ความพร้อมในการใชง้านไดต้ามตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยลาํดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถามมี 2 เร่ือง คือ เร่ือง

การเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ช่องเสียบบตัรเครดิต mPOS กบัสมาร์ทโฟนมีความรวดเร็ว และ แอพพลิเคชั่น K-

Merchant on Mobile มีความพร้อมในการใชง้านไดต้ามตอ้งการ ส่วนในเร่ืองปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา  ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้ 

Factor 1 ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่าผูใ้ช้บริการให้คะแนน เร่ืองแอปพลิเคชั่นบริการ K-Merchant on 

Mobile มีความทนัสมยั ไดค่้าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้นควรจะมีการพฒันาในดา้นของแอปพลิเคชัน่ให้มีความทนัสมยั มี

ฟีเจอร์พิเศษท่ีช่วยใหลู้กคา้สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการใชง้านมากข้ึน  และพบวา่อายกุบัระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
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กันมีความพึงพอใจในด้านความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกัน ทางธนาคารควรเพ่ิมความน่าเช่ือถือของบริการ K-

Merchant on Mobile โดยแฝงผา่นการโฆษณาทางโทรทศัน ์หรือผา่นทางพนกังานธนาคารเป็นส่ือในการนาํเสนอ  
 

Factor 2 ด้านพนักงานบริการ พบว่า เร่ืองพนกังานธนาคารมีการสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาบริการ 

K-Merchant on Mobile ไดอ้ย่างครบถว้น ไดค่้าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้นควรมีการจดัอบรมพนักงานธนาคารเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑบ์ริการ K-Merchant on Mobile เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดบริการและขอ้สัญญาต่างๆท่ี

กาํหนด เพ่ือท่ีจะอธิบายและตอบคาํถามลูกคา้ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 

Factor 3 ด้านบริการพิเศษเพิ่มเติม พบว่าผูใ้ช้บริการให้คะแนน เร่ืองสาขาท่ีติดต่อขอใช้บริการ K-

Merchant on Mobile มีความสะดวกสบาย และเร่ืองรูปแบบใบสมัครบริการ K-Merchant on Mobile มีความ

ครบถว้นสมบูรณ์ ไดค่้าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้นควรปรับเปล่ียนช่องทางการติดต่อท่ีสาขาให้มีความสะดวกสบายมาก

ยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีลูกคา้มาติดต่อบริการ K-Merchant on Mobile เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วและส่งผลต่อความพึงพอใจ

มากยิ่งข้ึน รวมถึงปรับเปล่ียนรูปแบบใบสมคัรใหมี้ความครบถว้น และง่ายต่อการสมคัรมากยิ่งข้ึน เช่น ช่องต่างๆท่ี

ใหลู้กคา้กรอกมีระยะช่องนอ้ยเกินไป รวมถึงตวัใบสมคัรหากใชป้ากกาเขียนแลว้ทาํใหเ้ลอะไดง่้าย และพบว่าวิธีท่ี

ติดต่อขอใช้บริการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านบริการพิเศษเพ่ิมเติมท่ีแตกต่างกัน อาจจะ

เน่ืองจากลูกคา้แต่ละช่องทางท่ีติดต่อไดรั้บบริการพิเศษไม่เหมือนกนัข้ึนอยู่กบัแต่ละช่องทาง ทางธนาคารอาจจะ

เนน้ย ํ้าในส่วนของบริการพิเศษของแต่ละช่องทางใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน 
 

Factor 4 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูใ้ช้บริการให้คะแนน เร่ืองมีช่องทางพิเศษในการติดต่อขอ

ขอ้มูล บริการ K-Merchant on Mobile ท่ีสาขาไดร้วดเร็ว ไดค่้าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้นควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อขอใช้

บริการ K-Merchant on Mobile โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งรอลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบายในการติดต่อให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน และเพ่ิมในเร่ืองเลขหมายพิเศษในการติดต่อ Call Center เพ่ือขอ

ขอ้มูล บริการ K-Merchant on Mobile ท่ีรวดเร็ว เพ่ือใหลู้กคา้สะดวกในการติดต่อบริการ K-Merchant on Mobile 

มากยิ่งข้ึน 
 

Factor 5 ด้านความรวดเร็ว พบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหค้ะแนน เร่ืองพนกังานธนาคารมีความพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูล 

บริการ K-Merchant on Mobile ไดท้นัที เช่นเดียวกบั Factor 2 ดงันั้นควรมีการจดัอบรมพนกังานธนาคารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑบ์ริการ K-Merchant on Mobile เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดบริการและขอ้สัญญาต่างๆท่ี

กาํหนด เพ่ือท่ีจะอธิบายและตอบคาํถามลูกคา้ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการของ K-Merchant on Mobile ธนาคาร

กสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ถา้หากว่ามีผูส้นใจศึกษาดา้นวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการ

บริการ ควรจะศึกษาเร่ืององคป์ระกอบยอ่ยภายในองคก์ร หรือระบบปฏิบติังานแต่ละส่วน ซ่ึงอาจจะเป็นภาพรวมของ
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องคห์รือเฉพาะส่วนก็ได ้ซ่ึงเม่ือนาํมาผนวกกบัผลการวิจยัคร้ังน้ี จะทาํใหเ้ห็นภาพทั้งสองดา้น ทั้งจากดา้นผูท่ี้เคยใช้

บริการ และจากองคก์รหรือบริษทันั้นๆ ทาํใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาสามารถช้ีปัญหาไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และสามารถพฒันา

คุณภาพบริการไดอ้ยา่งตรงจุด 

 2. การศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการ ส่ิงท่ีสาํคญัคือประสบการณ์การใชบ้ริการของลูกคา้ เน่ืองจากส่งผล

ต่อความพึงพอใจและการบอกต่อกบัลูกคา้ท่านอ่ืน ดงันั้นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาคือดา้นระบบการบริการลูกคา้ 

(Customer Service) เน่ืองจากเป็นส่วนงานท่ีตอ้งติดต่อหรือใหบ้ริการลูกคา้โดยตรง 
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จาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจ้าของกจิการกบักลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน 

โดยใช้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

Classificatory standard between entrepreneurs and private 

companies’employee by the importance of marketing mixed in deciding to 

purchase insurance 

เนตรนภิศ วเิศษธนากร0

1 และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร1

2 

Nadenapit Visetthanagorn and Thitikan Satchabut 

  

 

บทคดัย่อ 

         การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจ้าของกิจการกับกลุ่ม

พนกังานบริษทัเอกชนโดยใชร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดค่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึง

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน 

โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต่างๆคือ 

Discriminant Analysis และ One-way Anova 

        ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเจา้ของกิจการ และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนเป็นเพศชาย และเพศหญิงเท่ากนั โดย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน มีช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีบุตร การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีรายไดช่้วง 15,001 – 20,000 บาท ใชบ้ริการกบัธนาคารดา้นประเภทเงินฝากประจาํ โดยส่วนใหญ่เคยมีประวติัการ

ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักแบบสะสมทรัพย์จํานวน 2 กรมธรรม์ มีวงเงินคุ้มครองตํ่ากว่า 100,000 บาท 

ระยะเวลาคุม้ครอง 6-10 ปี จากบริษทัเอไอเอ ประเทศไทย ส่วนกลุ่มเจา้ของกิจการส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21-30 ปี มี

สถานภาพสมรส มีบุตร ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดช่้วง40,001 – 100,000 บาท มกัใชบ้ริการประเภทฝาก

ประจาํ โดยส่วนใหญ่เคยซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหลกัแบบสะสมทรัพย ์จาํนวน 3 กรมธรรม ์ มีวงเงินคุม้ครอง 

100,001-500,000 บาท มีระยะเวลาคุม้ครอง 6-10 ปี จากบริษทัไทยประกนัชีวิต 

         จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Discriminant Analysis พบว่าปัจจัยท่ีทําให้กลุ่มเจ้าของกิจการ และกลุ่ม

พนักงานบริษทัเอกชนมีความแตกต่างกันคือรายได้เฉล่ียต่อเดือน และการจาํแนกความแตกต่างโดยใช้ระดับ

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 5 อนัดบัแรกคือ 1. มีขอ้เสนอใหซ้ื้อประกนัชีวิตควบคู่การลงทุนในเงิน

ฝาก 2. มีการลงทุนแบบใหซ้ื้อประกนัชีวิตควบคู่การลงทุนในกองทุนรวม 3. มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีทุกปี  

4. มีแบบเสนอให้ซ้ือประกนัชีวิตเป็นเงินออมในยามเกษียณ 5. มีขอ้เสนอแนะให้ซ้ือประกนัชีวิตให้เป็นมรดก
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Abstract 

        This research aims to study the differences between entrepreneur and private companies’ employees in taking 

decision for purchasing insurance appealed by marketing mixed. The main instrument will be questionnaire to 

gather primary data. Descriptive statistics and inferential statistics have been utilized in this research by analysis 

application to test the difference of the statistics. Two analysis method in the research were Discriminant Analysis 

and One-way Anova. 

        The results showed that the majority of private companies’ Employee are 21-30 year old, married, have 

children, have a bachelor's degree, earning between 15001-20000 baht, decided to buy insurance in Commercial 

bank that they deposit money, have a record of buying two saving life insurance in the period 6-10 years provided 

by AIA Thailand. The majority of Entrepreneurs are 21-30 year old, married, bachelor degree or above, income 

ranges from 40,001 to 100,000 baht, have claim that they purchased lifesaving insurance from 100001-

500000 baht in the period of 6-10 year period covered by Thai Life Insurance company. 

        From Discriminant statistical Analysis found that the criteria that differentiate the Entrepreneurs group and a 

private companies’ employees group is the average income per month. The recognition of the differences 

between groups by marketing mixed is 1. Offering insurance concurrently with saving deposit 2. Offering insurance 

concurrently with mutual fund investment plan 3. Paying dividend each year 4. Offering insurance in form of 

retirement saving plan 5. Offering insurance in form of heritage.  
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1. บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา  

        ในส้ินปีพุทธศักราช 2558 คณะกรรมการกาํกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คาดว่าธุรกิจ

ประกนัภยัทั้งระบบจะขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัมีการกระตุน้เศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาลจะอดัฉีดเงิน

เขา้สู่ระบบ ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้กาํลงัซ้ือในประเทศใหป้รับตวัดีข้ึน โดยในภาพรวมนั้นธุรกิจประกนัภยัยงัขยายตวั

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สถิติการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคมีมากข้ึนกวา่ในอดีต โดยในส่วนของช่องทางการขายประกนั

นั้นก็มีหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะช่องทางการลงทุนผ่านสาขาธนาคารปัจจุบนัมีหลากหลายมากข้ึน อีกทั้งยงั

เป็นช่องทางท่ีมีสัดส่วนในตลาดสูงท่ีสามารถเจอลูกคา้ไดจ้าํนวนมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ ดงันั้นจึงทาํใหท้างธนาคาร

ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบสนใจในการบริการประกนัขีวิตให้กบัลูกคา้ เพ่ือสร้าง

การบริการท่ีครบวงจรมากข้ึน แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นปีแรกธนาคารจึงยงัมีปัญหาในดา้นของการเพ่ิมยอดขายจาก

กลุ่มลูกคา้มุ่งหวงั เพราะยงัไม่เคยมีประสบการณ์ดา้นการขายประกนัชีวิต พนกังานก็ยงัไม่มีประสบการณ์ดา้น

ประกนัชีวิต อีกทั้งยงัทาํใหย้งัไม่สามารถจาํแนกความแตกต่างของลูกคา้ไดดี้ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย 

ส่งผลใหย้งัไม่สามารถสร้างยอดขายไดดี้เท่าท่ีควร และยงัมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีนอ้ยเทียบเท่ากบัธนาคารอ่ืนๆ จึง

ทาํใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษางานวิจยัช้ินน้ีเพ่ือสามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองการ

ลงทุนประกนัชีวิตใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งดีในระยะยาว โดยทั้งน้ีไดใ้หใ้หค้วามสนใจกลุ่มลูกคา้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มเจา้ของ

กิจการ และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสดัส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคาร โดยการจาํแนก 

2 กลุ่มน้ีจะพิจารณาจากรายไดห้ลกัของการประกอบอาชีพนั้น ดงันั้นจึงทาํใหผู้วิ้จยัเลง็เห็นวา่งานวิจยัสามารถนาํไป

พฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ิมศกัยภาพในการแนะนาํการลงทุนประกนัชีวิตให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม และสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่ง อีกทั้งยงัสามารถนาํผลวิจยัไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการทาํการปรับ

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายท่ีดีข้ึนต่อองค์กรไดดี้ยิ่งข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตกลุ่มเจา้ของกิจการ 2. เพ่ือศึกษาปัจจยั

ดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 3. 

เพ่ือหาปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใชใ้นการจาํแนกกลุ่มเจา้ของกิจการ กบั

พนักงานบริษทัเอกชน โดยประชากรท่ีจะศึกษา คือลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีกบัธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ กบักลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 20-70 ระบุ     

ตวัแปรตน้ คือปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด  

ตวัแปรตาม คือกลุ่มเจา้ของกิจการ กบัพนกังานบริษทัเอกชน  

        ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ 1. ช่วยในการกาํหนดประเด็นในการตดัสินใจท่ีสาํคญั ผลวิจยัในการคดักรอง

หรือจดัลาํดบัปัญหาก่อน-หลงั ของการจดัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะเป็นประเด็นใดเป็น

ประเด็นสําคญัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของกลุ่มเจา้ของกิจการ ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงจาํนวนประเด็นท่ีกลุ่ม

เจา้ของกิจการคิดว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดท่ีช่วยตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงจะทาํใหผู้วิ้จยัสามารถการ

แกปั้ญหาท่ีไม่ซบัซอ้นจนเกินไป และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 2. ช่วยในการประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหา ผล
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วิจยัช่วยใหท้ราบวา่ทางเลือกในการจดัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีสาํคญัดา้นใดท่ีช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตของกลุ่มพนักงานบริษทัเอกชนนั้นคือส่วนใด และทางเลือกใดท่ีจะช่วยผูวิ้จยัในการ

แกปั้ญหาในการตดัสินใจ รวมทั้งแต่ละทางเลือกมีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร 3. ช่วยในการวางแผนการดาํเนินการ ทาํให้

ผูวิ้จยัใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรายละเอียดในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา และสามารถนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั

ไดจ้ากผลวิจยัท่ีทาํให้ผูวิ้จยัสามารถจาํแนกความแตกต่างของลูกคา้ระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการ กบักลุ่มพนกังาน

บริษทัเอกชนในดา้นระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ไดอ้ย่าง

ชดัเจนมากข้ึน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

        การศึกษาการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการกบักลุ่มพนักงานบริษทัเอกชนโดยใช้ระดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดค่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํแนกความแตกต่างระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ระหวา่งกลุ่มลูกคา้เจา้ของกิจการกบัพนกังานบริษทัเอกชน ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แนวคดิความแตกต่างของผู้บริโภค 2 กลุ่ม 

        ธีรภัทร์ มกรพันธ์ (2539: 17-18, 34) ความแตกต่างของผูบ้ริโภค 2 กลุ่มนั้น แน่นอนว่าเป็นไปไดย้ากท่ีคน 2 

กลุ่มจะเหมือนกนัทุกอยา่ง สาเหตุท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่างกนันั้น คือความแตกต่างของราย 

        สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ (2543: 28-29) ไดใ้หค้วามหมายของทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าพฒันามาจาก

แนวคิดเร่ืองส่ิงเร้า และการตอบสนอง หรือทฤษฎีเอส-อาร์(S-R theory) ของกาเย่ (Gagne) และสามารถนํามา

ประยุกต์ใช ้โดยบุคคลมีความแตกต่างกนัหลากหลายประการ อาทิเช่นบุคลิกภาพ ทศันคติ สติปัญญา และความ

สนใจ เป็นตน้ 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

        Kotler Philip อ้างถึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 35-36,337) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นการทาํใหเ้กินกระบวนการแลกเปล่ียน และพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้ายไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมี

จุดความเขา้ใจในความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงกระบวนการจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีองคป์ระกอบของการทาํการตลาด

ข้ึน โดยนกัการตลาดตอ้งวางกลยุทธ์การใชอ้งคป์ระกอบทั้ง 4 อย่างลงตวัท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ

ผลิตภณัฑ(์Product) การจดัจาํหน่าย(Place) การกาํหนดราคา(Price) การส่งเสริมการตลาด(Promotion)  
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ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกําหนดตําแหน่งในตลาด (STP 

Marketing) 

        Kotler Philip อ้างถึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 24) STP Marketing หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาด

ท่ีวิเคราะห์เก่ียวกบัการแบ่งส่วนของตลาด (Segmentation) จากนั้นจึงทาํการกาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก 

(Target Market) และการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือท่ีจะคน้หาลูกคา้ท่ี

แทจ้ริง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะห์ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดในการตลาดเพ่ือใหธุ้รกิจบรรลุตาม

เป้าหมาย 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

        กรกนก มีประเสริฐวาจา (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตด้สินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย

ของลูกคา้เขตจงัหวดัศรีษะเกษ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่าน

ธนาคารกรุงไทย ในเขตจงัหวดัศรีษะเกษ 

        อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศไทย 

        ปิยะดา วรีะวฒันาพงษ์ (2553) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือประกนัชีวิตผา่นตวัแทนประกนัชีวิตมือ

อาชีพ กรณีศึกษากรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน) สาขาพิษณุโลก 

        เพญ็นภา ณ พทัลุง (2554) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขต

จงัหวดัชลบุรี 

        อลิสา จันทา(2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตด้สินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยของลูกคา้เขต

จงัหวดัศรีษะเกษ 

        จิดาภา สีม่วง (2556) ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการประกนัชีวิตของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่มในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

        เกริกเกยีรต ิเหลืองยะสิทธ์ิ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตของบริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต 

จาํกดั(มหาชน) 

        จุฑามาศ วาชิตพล (2556) การวิจัย และศึกษารูปแบบการตัดสินใจต่อการทําประกันชีวิตในรูปแบบ 

BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร 

        อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน (2556) การวิจยัและศึกษารูปแบบการตดัสินใจต่อการทาํประกนัชีวิตกบั บริษทั 

กรุงไทย แอกซา จาํกดั (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

  

http://mt.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=692&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://mt.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=692&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
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากร ประชากรท่ีจะศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีคือลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีเงินฝากผ่านสาขาธนาคารทิสโก ้จาํกดั

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเกณฑก์ารแบ่งตามอาชีพซ่ึงพิจารณาจากรายไดห้ลกัของการประกอบ

อาชีพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการกบักลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 20-70 ปีจาํนวน 45,000 คน 

     กลุ่มตวัอย่าง จากจาํนวนประชากร 45,000 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ กบักลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนท่ี

มีช่วงอายุระหว่าง 20-70 ปี โดยจากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชห้ลกัการตามตารางสําเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan(1970) ท่ีไดแ้สดงระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณการค่าสัดส่วนของประชากร(Population 

Proportion) ทั้งน้ีขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงในตารางสาํเร็จรูปจะรับประกนัความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั ±5%  

        ทั้งน้ีเน่ืองจากช่วงการทาํงานวิจยัมีเวลา และงบประมาณท่ีจาํกดั จึงลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากเดิม 384 คนเหลือ

เพียง 200 คน ซ่ึงผ่านเง่ือนไขสถิติ Discriminant Analysis จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใชต้อ้งมีมากกว่า 5 เท่าของ

จาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มย่อยท่ีจะนาํมาเปรียบเทียบกนั

ตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 20 คนและมีมากกว่าจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมดอยา่งนอ้ย 

1 คน โดยระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณการค่าสดัส่วนของประชากร(Population Proportion)ท่ีจะเปล่ียน

ค่าไปเป็นระดบัความคลาดเคล่ือน(Margin of Error) ก็จะเพ่ิมข้ึน +6.91% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่(Confidence 

Level) ท่ี95% 

 

ตัวแปรในการศึกษา 

         การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 

ตวัแปรต้น คือปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางกาสารตลาด 

ตวัแปรตาม คือกลุ่มเจา้ของกิจการ กบัพนกังานบริษทัเอกชน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้หวา้ขอ้มูล และศึกษาจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาประยกุตใ์ชใ้นแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล การออกแบบสอบถามโดยใช้

ขอ้มูลเชิงพรรณนา และขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

        ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล (ปัจจยัส่วนบุคคล) 

        ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ    การ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัความสาํคญัในการใหค้ะแนนตามแนวของ Likert Scale 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        การเลือกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับงานวิจยัจะเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงใชใ้นกรณีท่ีประชากร

ประกอบดว้ยหลายกลุ่มย่อยท่ีเช่ือว่าแต่ละกลุ่มย่อยจะใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจะทาํการเก็บขอ้มูลจากทุกกลุ่ม

ยอ่ยโดยกาํหนดการเกบ็ขอ้มูลจาก ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารสาขาในกรุงเทพมหานครทั้งหมด จากจาํนวน 29 สาขา 

จาํนวนลูกคา้ 45,000 คน เป็นแต่ละกลุ่มย่อยเป็นจาํนวน 9 สาขา (โดยแบ่งเป็นสาขาหา้ง 7 สาขา สาขาตึก 2 สาขา) 

ใหส้ดัส่วนของแต่ละกลุ่มยอ่ยในกลุ่มตวัอยา่งเป็นสดัส่วนเดียวกนักบัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มประชากรจริง 

        เม่ือกาํหนดขั้นตอนแรกของการเลือกตวัอย่างไดแ้ลว้ ในขั้นตอนต่อไปผูวิ้จยัใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

สะดวกในการเก็บขอ้มูลจากแต่ละพ้ืนท่ีท่ีเลือกไดห้รือจากแต่ละกลุ่มย่อยท่ีกาํหนดไว ้โดยผูวิ้จยัจะแจกและเก็บ

แบบสอบถามจากการ ไปยืนเพ่ือแจกและเก็บดว้ยตนเอง หรือไปขอสัมภาษณ์โดยการอ่านแบบสอบถามให้ผูต้อบ

บอกคาํตอบ หรือทาํเร่ืองขอความร่วมมือใหแ้ต่ละหน่วยงานของแต่ละสาขาธนาคารช่วยแจกใหลู้กคา้ช่วยตอบ  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

        สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การจาํแนกความแตกต่างระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการกบักลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน โดยมี

เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์คือ Discriminant Analysis ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวิเคราะห์ค่า

ทางสถิติท่ีจะตอ้งอ่านเพ่ือแปลผลการวิจยัโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จ ในการวิเคราะห์ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

        ผลการการวิเคราะห์โดยใช ้Discriminant Analysis แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามท่ี

แสดงถึงระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตพบวา่ระดบัความสาํคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต เม่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าขอ้คาํถามท่ีมี

ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตสูงท่ีสุด 10 อนัดบัแรกคือ มี

ราคาของกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.29 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.732 

รองลงมาคือ มีขอ้เสนอใหซ้ื้อประกนัชีวิตควบคู่การลงทุนในเงินฝาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.368, มีการแจกของสัมมนาคุณเม่ือซ้ือประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.362, สามารถเลือก

แบ่งชาํระค่าเบ้ียประกนัชีวิตไดโ้ดยมิตอ้งชาํระในคร้ังเดียว มีค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.308, การ

กาํหนดราคาค่าเบ้ียประกนัคงท่ีเม่ือมีการเพ่ิมทุนประกนัชีวิตท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.20 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.385, มีการโฆษณาประกันชีวิตโดยผ่าน Application ของธนาคารบนมือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.20 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.389, มีราคาค่าเบ้ียประกนัชีวิตคงท่ี ไม่มีการประเมินการปรับค่าเบ้ียตามเพศ มีค่าเฉล่ีย 3.19 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.411, การประเมินราคาค่าเบ้ียประกนัชีวิตคงท่ี ไม่ปรับสูงข้ึนตามอายุ มีค่าเฉล่ีย 3.18 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.401, มีการใหข้อ้มูลแนะนาํการลงทุนประกนัชีวิตผ่านทาง Line ของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.18 
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ค่าว่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.387, มีช่องทางการบริการชาํระค่าเบ้ียประกนัชีวิตโดยใช ้Application ของธนาคารบน

มือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.18 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.374  

        การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มดว้ยสถิติ ANOVA พบวา่ ขอ้คาํถามท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่าง

ระหว่าง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงการเรียงจากค่า F-Ratio จากมากไปหานอ้ย 10 

อนัดับแรกคือ ค่า F-Ratio สูงท่ีสุดคือ ข้อ 3 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีทุกปี มีค่าเฉล่ีย 3.14 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.462 และค่า F-Ratio 1250.328 รองลงมาคือ ขอ้ 32 มีโปรโมชัน่ให้เงินค่าแนะนาํเพ่ือนให้ซ้ือประกัน

ชีวิตกบัธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.462 และค่า F-Ratio 1229.303, ขอ้ 19 มีการกาํหนดราคา

ค่าเบ้ียประกนัชีวิตตามอตัรา(Unit link) มีค่าเฉล่ีย 3.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.467 และค่า F-Ratio 1129.790 ขอ้ 

2 มีการลงทุนแบบใหซ้ื้อประกนัชีวิตควบคู่การลงทุนในกองทุนรวม มีค่าเฉล่ีย 3.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.471 

และค่า F-Ratio 1143.365, ขอ้9 มีรูปแบบประกนัชีวิตท่ีมีสิทธิประโยชน์ท่ีใชใ้นการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ีย 3.09 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.457 และค่า F-Ratio 1124.024, ขอ้10 การมีแบบประกนัชีวิตท่ีมีสามารถเลือกระยะเวลา

ความคุม้ครองไดต้ามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.10 ส่วนเบ่ียงเบนมตรฐาน 1.480 และค่า F-Ratio 1108.416, ขอ้34 มี

การใหห้น่วยลงทุนของกองทุนรวมเม่ือลงทุนซ้ือประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.456 และค่า 

F-Ratio 1078.650, ข้อ11 มีรายละเอียดใบเสนอราคาของกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.15 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.466 และค่าF-Ratio 1039.861, ขอ้6 มีแบบประกนัชีวิตท่ีใหซ้ื้อพ่ือเป็นการศึกษาบุตร มีค่าเฉล่ีย 

2.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.414 และF-Ratio 1016.009 และข้อ20 ราคาค่าเบ้ียประกันชีวิตปรับตามอัตรา

ผลตอบแทน(Unit link) มีค่าเฉล่ีย 3.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.442 และค่า F-Ratio 960.123 ตามลาํดบั และค่า F-

Ratio ท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ขอ้ 12 มีราคากรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

.732 และค่า F-Ratio 13.565  

        การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยสถิติ Chi-Square จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การจาํแนก

ตามความถ่ีในการใชบ้ริการกบัธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามจาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีเคยซ้ือ 

จาํแนกตามวงเงินเอาประกนัสูงสุดของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหลกั และจาํแนกตามแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหลกั

ท่ีมีวงเงินสูงสุด มีค่าเท่ากบั .000 

        การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม ดว้ยสถิติ Chi-Square จาํแนกตามประเภทการใชบ้ริการกบัธนาคาร

ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) มีค่าเท่ากบั .002 

        การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยสถิติ Chi-Square จาํแนกตามการเคยซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

มีค่าเท่ากบั .007 
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ตารางเปรียบเทยีบ Profile 2 กลุ่ม 

5 ข้อคําถามที่ใช้ในการจาํแนกกลุ่ม เจ้าของกจิการ พนักงานบริษทัเอกชน 

มีขอ้เสนอใหซ้ื้อประกนัชีวิตควบคู่การลงทุน

ในเงินฝาก 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

มีการลงทุนแบบใหซ้ื้อประกนัชีวิตควบคู่การ

ลงทุนในกองทุนรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีทุกปี ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

มีแบบเสนอใหซ้ื้อประกนัชีวิตเป็นเงินออมใน

ยามเกษียณ 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

มีข้อเสนอแนะให้ซ้ือประกันชีวิตให้เป็น

มรดกครอบครัว 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[   ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[ / ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[ / ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[   ] นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

        

        จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ Profile 2 กลุ่ม พบวา่ค่าเฉล่ียรวมของขอ้คาํถาม   มีขอ้เสนอใหซ้ื้อประกนั

ชีวิตควบคู่การลงทุนในเงินฝาก พบว่าค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.24 กลุ่มเจา้ของกิจการ 4.47(สูงกว่าเฉล่ียรวม) พนกังาน

บริษทัเอกชน 2.01(นอ้ยกว่าค่าเฉล่ียรวม),      มีการลงทุนแบบให้ซ้ือประกนัชีวิตควบคู่การลงทุนในกองทุนรวม 

พบว่าค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.15 กลุ่มเจา้ของกิจการ 4.50(สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม) กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 1.79(นอ้ย

กวา่ค่าเฉล่ียรวม), มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปีทุกปี พบวา่ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.14 กลุ่มเจา้ของกิจการ 4.49(สูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม) กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 1.78(นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม),      มีแบบเสนอใหซ้ื้อประกนัชีวิตเป็นเงินออม

ในยามเกษียณ พบว่าค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ3.04 กลุ่มเจ้าของกิจการ 1.93(น้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม) กลุ่มพนักงาน

บริษทัเอกชน 4.14(สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม), มีขอ้เสนอแนะใหซ้ื้อประกนัชีวิตใหเ้ป็นมรดกครอบครัว พบวา่ค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 3.16 กลุ่มเจา้ของกิจการ 4.45(สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม) กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 1.87(นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

        ผลการศึกษาการจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการกบักลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนโดยใชร้ะดบั

ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต โดยใชก้ารวิเคราะห์จาํแนกความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่ม(Discriminant Analysis) ในการวิเคราะห์หาดชันีเพ่ือจาํแนกกลุ่ม ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  

        จากผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีพิจารณาจาก

รายไดห้ลกั เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการท่ีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ50 เพศหญิง ร้อยละ 50 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน

เป็นเพศชาย ร้อยละ50 เพศหญิงร้อยละ50 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ช่วงอายุ 21-30 ปี เป็นกลุ่มเจา้ของ

กิจการ ร้อยละ 44.1 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 55.9 กลุ่มช่วงอายุจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มช่วงอายุตํ่ากว่า 

20 ปี เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ 62.5 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ85.7 ดา้นสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มีบุตร มีจํานวนมากท่ีสุด เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการ ร้อยละ 50.8 กลุ่มพนักงาน

บริษทัเอกชน ร้อยละ 53.2 กลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพสมรสไม่มีบุตร เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 

59.3 กลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 40.7ดา้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวนมากท่ีสุดคือ กลุ่มเจา้ของ

กิจการ ร้อยละ48.6 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 51.4 ส่วนระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาเอก มีจาํนวนนอ้ย

ท่ีสุดเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 33.3 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 66.7 ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดช่้วง

40,001 – 50,000 บาทและ50,001 – 100,000 บาท เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 92.7 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 7.3 จาํนวนเท่ากนั กลุ่มท่ีมีรายไดจ้าํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท เป็นกลุ่มพนกังาน

บริษทัเอกชน ร้อยละ 100.0 กลุ่มเจา้ของกิจการไม่มี กลุ่มท่ีมีรายไดช่้วง 30,001 – 35,000 บาท เป็นเจา้ของกิจการ 

ร้อยละ 50.0 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 50.0 และกลุ่มรายไดช่้วง 35,001 – 40,000 บาท เป็นกลุ่มเจา้ของ

กิจการ ร้อยละ 25 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 75.0 ตามลาํดบั 

        จากผลการศึกษาดา้นขอ้มูลการใชบ้ริการธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) พบวา่โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภท

ฝากประจาํ จาํนวนมากท่ีสุด เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ 85.0 กลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 15.0 และ

จาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือประเภทหลกัทรัพยเ์ป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 85.0 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 15 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 3-4 วนัต่อเดือน จาํนวนมากท่ีสุดเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ 36.7 กลุ่มพนกังาน

บริษทัเอกชนร้อยละ 63.3 และกลุ่มท่ีใชบ้ริการ 6-7 วนัต่อเดือนและกลุ่มท่ีใชบ้ริการมากกวา่ 7 วนัมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 

เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ100.0 เท่ากนั กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนไม่มี 

        จากผลการศึกษาดา้นขอ้มูลการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของลูกคา้ พบวา่โดยกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือประกนัชีวิต เป็น

กลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ 33.9 กลุ่มพนักงานบริษทัเอกชนร้อยละ 66.1 และกลุ่มท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตเป็นกลุ่ม

เจา้ของกิจการร้อยละ 56.3 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 43.8 ดา้นการซ้ือจาํนวนเล่มกรมธรรมพ์บวา่จาํนวน 2 

กรมธรรม ์เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 30.8 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 69.2 กลุ่มจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ 

มากกว่า 7 กรมธรรม์ เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ 100 กลุ่มพนักงานบริษทัเอกชนไม่มี ดา้นวงเงินกรมธรรม์

ประกนัชีวิตท่ีมีวงเงินเอาประกนัสูงสุด 100,0001 - 500,000 บาท จาํนวนมากท่ีสุด เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการร้อยละ 

58.2 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนเป็นร้อยละ 41.8 กลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ วงเงินเอาประกนัมากกว่า 1,000,001 
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บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 95.0 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 5.0 ดา้นระยะเวลาคุม้ครอง

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตหลกัท่ีมีวงเงินสูงสุดมีระยะเวลาคุม้ครอง 6-10 ปี เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 52.2 กลุ่ม

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.8 กลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะเวลาคุม้ครองมากกว่า 21 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่ม

เจา้ของกิจการ ร้อยละ 50.0 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 50.0 ดา้นบริษทัท่ีลูกคา้เคยซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

หลกัท่ีมีวงเงินเอาประกันสูงสุดคือบริษทัไทยประกันชีวิต เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 59.3 กลุ่มพนักงาน

บริษทัเอกชน ร้อยละ 40.7 และจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือบริษทักรุงเทพประกนัชีวิตเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 76.9 

กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 23.1 ดา้นแบบประกนัชีวิตส่วนใหญ่เป็นแบบสะสมทรัพย ์จาํนวนมากท่ีสุดเป็น

กลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 46.8 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 53.2 และกลุ่มท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ประกนัชีวิตแบบ

ชัว่ระยะเวลา เป็นกลุ่มเจา้ของกิจการ ร้อยละ 100 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนไม่มี  

        จากผลการศึกษาแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับคาํถามท่ีแสดงถึงระดบัความสาํคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบว่า 10 อนัดบัแรกคือ มีราคาของกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

ท่ีให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.29 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.732 รองลงมาคือ มีขอ้เสนอให้ซ้ือ

ประกนัชีวิตควบคู่การลงทุนในเงินฝาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.368, มีการแจกของสัมมนา

คุณเม่ือซ้ือประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.362, สามารถเลือกแบ่งชาํระค่าเบ้ียประกนัชีวิต

ไดโ้ดยมิตอ้งชาํระในคร้ังเดียว มีค่าเฉล่ีย 3.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.308, การกาํหนดราคาค่าเบ้ียประกนัคงท่ี

เม่ือมีการเพ่ิมทุนประกนัชีวิตท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.20 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.385, มีการโฆษณาประกนัชีวิต

โดยผ่าน Application ของธนาคารบนมือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.20 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.389, มีราคาค่าเบ้ียประกนั

ชีวิตคงท่ี ไม่มีการประเมินการปรับค่าเบ้ียตามเพศ มีค่าเฉล่ีย 3.19 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.411, การประเมิน

ราคาค่าเบ้ียประกนัชีวิตคงท่ี ไม่ปรับสูงข้ึนตามอาย ุมีค่าเฉล่ีย 3.18 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.401, มีการใหข้อ้มูล

แนะนําการลงทุนประกันชีวิตผ่านทาง Line ของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.18 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.387, มี

ช่องทางการบริการชาํระค่าเบ้ียประกันชีวิตโดยใช้ Application ของธนาคารบนมือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.18 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.374  

        จากการศึกษาตวัแปรระหว่างกลุ่มโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยสถิติ ANOVA พิจารณา

จากค่า Significant ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได ้10 อนัดบัแรก คือ 1. มีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างปีทุกปี, 2. มีโปรโมชัน่ให้เงินค่าแนะนาํเพ่ือนให้ซ้ือประกนัชีวิตกบัธนาคาร,3. มีการกาํหนดราคาค่าเบ้ีย

ประกันชีวิตตามอตัรา(Unit link), 4. มีการลงทุนแบบให้ซ้ือประกันชีวิตควบคู่การลงทุนในกองทุนรวม, 5. มี

รูปแบบประกันชีวิตท่ีมีสิทธิประโยชน์ท่ีใช้ในการลดหย่อนภาษี, 6. การมีแบบประกันชีวิตท่ีมีสามารถเลือก

ระยะเวลาความคุม้ครองไดต้ามความตอ้งการ, 7. มีการใหห้น่วยลงทุนของกองทุนรวมเม่ือลงทุนซ้ือประกนัชีวิต, 8. 

มีรายละเอียดใบเสนอราคาของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีชดัเจน, 9. มีแบบประกนัชีวิตท่ีใหซ้ื้อพ่ือเป็นการศึกษาบุตร, 

10. ราคาค่าเบ้ียประกนัชีวิตปรับตามอตัราผลตอบแทน(Unit link)  
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        จากการศึกษาตวัแปรระหว่างกลุ่มโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยสถิติ Chi-Square พบว่า

ขอ้มูลท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการ และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน คือ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน, ประเภทการใช้บริการกบัธนาคาร, ความถ่ีในการใช้บริการกบัธนาคาร, ประวติัการเคยซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิต, จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีเคยซ้ือ, วงเงินเอาประกนัสูงสุดของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหลกั, แบบ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตหลกัท่ีมีวงเงินสูงสุด 

        จากการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ Discriminant Analysis พบว่าความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ีระดับ

นยัสาํคญั เท่ากบั 0.00 มีความสามารถในการอธิบายความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม (𝑅𝑅2) เท่ากบั 99% มีความถูกตอ้ง

ในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบั 100% ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่า ของCpro ท่ีมีค่าเท่ากบั 63% มีความถูก

ตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มท่ี 1 เท่ากบั 100% และพยากรณ์กลุ่มท่ี 2 เท่ากบั 100%  ค่า Wilks’ Lamda เท่ากบั 0.12        

ค่า Chi-square เท่ากบั 780.197 ค่าSig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระของกลุ่ม

เจา้ของกิจการ แตกต่างจากกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน  

 

อภิปรายผล 

        จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนโดยใช้ระดับ

ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ผลการ

วิเคราะห์ระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษทั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรภทัร์ มกรพนัธ์ (2539: 17-18, 34) ท่ีกล่าวถึงความแตกต่างของผูบ้ริโภค 2 กลุ่มว่า

เป็นไปไดย้ากท่ีคน 2 กลุ่มจะเหมือนกนัทุกอย่าง สาเหตุท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่างกนันั้น คือความแตกต่างของ

รายได ้โดยขอจาํแนกเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นตลาดชั้นสูง คือกลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้ง และตลาดล่าง คือกลุ่มผูมี้

รายไดป้านกลาง  และงานวิจยัของสุธีรา เผ่าโภคสถิตย ์(2543: 28-29) ไดใ้ห้ความหมายของทฤษฎีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ว่าพฒันามาจากแนวคิดเร่ืองส่ิงเร้า และการตอบสนอง หรือทฤษฎีเอส-อาร์(S-R theory) ของกาเย่ 

(Gagne) และสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ โดยบุคคลมีความแตกต่างกันหลากหลายประการ อาทิเช่นบุคลิกภาพ 

ทศันคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นตน้ นอกจากน้ีความแตกต่างยงัเกิดข้ึนจากสภาพสังคม และวฒันธรรมทาํ

ให้มีพฤติกรรมการส่ือสาร และการเลือกเปิดรับสารท่ีต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่ากลุ่มเจา้ของกิจการ 

และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนใหค้วามสาํคญัในแต่ละส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ตามงานวิจยัของ     

Kotler Philip อา้งถึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 35-36,337) คือดา้นผลิตภณัฑ์(Product) การจดัจาํหน่าย 

(Place) การกาํหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 

ข้อเสนอแนะ  

        ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จากผลของงานวิจยัทาํใหส้ามารถทราบไดว้า่ปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดใดบ้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตของกลุ่มเจา้ของกิจการ และกลุ่ม

พนกังานบริษทั อีกทั้งยงัทาํใหท้ราบว่าส่วนประสมทางการตลาดใดท่ีสามารถจาํแนกกลุ่มเจา้ของกิจการ และกลุ่ม
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พนกังานบริษทัเอกชนได ้ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ สามารถนาํไปใชเ้พ่ือพฒันาองคก์รไดอ้ย่างแทจ้ริง โดย

สามารถทาํใหอ้อกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตกบัลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม คือกลุ่มเจา้ของกิจการ กบักลุ่ม

พนกังานบริษทัเอกชน ในดา้นระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต

ระหว่างกลุ่มเจา้ของกิจการ กบักลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารทิสโก ้จาํกดั(มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจากขอ้มูลงานวิจยัทาํใหจ้าํแนกไดว้่าระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ต่างๆท่ีส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของลูกคา้มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน จึงสามารถทาํให้

ธนาคารนาํประโยชน์ของงานวิจยัไปพฒันาไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์การจาํแนกความแตกต่างเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีจะทาํใหธ้นาคารสามารถออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตใหก้บัลูกคา้ของธนาคาร อีกทั้งยงัสามารถ

นาํมาใช้ในการเพ่ิมศักยภาพให้กบัพนักงานธนาคารในการแนะนาํการลงทุนประกันชีวิตให้กบัลูกคา้ได้อย่าง

เหมาะสม และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่ง นอกจากน้ียงัสามารถนาํผลวิจยัไป

ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการทาํการปรับกลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายท่ีดีข้ึนต่อองคก์รไดดี้ยิ่งข้ึน   

        ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป จากการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการวิจยัจากลูกคา้ 2 กลุ่มคือกลุ่มเจา้ของ

กิจการ และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ดงันั้นหากมีผูส้นใจในการทาํงานวิจยัคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะใหท้าํ

การวิจยัลูกคา้มากกว่า 2 กลุ่มหรือทุกประเภท ซ่ึงจะทาํใหพ้บขอ้แตกต่างท่ีหลากหลายมากข้ึน และชดัเจนมากข้ึน 

และนอกจากน้ีหากมีผูส้นใจในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีในกลุ่มลูกคา้ธนาคาร ควรทาํการศึกษาลูกคา้ธนาคารคู่แข่งดว้ย 

เพ่ือจะสามารถทาํใหน้าํไปพฒันาผลิตภณัฑ ์และวางกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงจะสามารถส่งผลใหฐ้านลูกคา้ใหม่เพ่ิม

มากข้ึนอีกดว้ย  
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การจําแนกความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ สัญญาประกนัชีวติระหว่างกลุ่ม

ลูกค้าประกนัตลอดชีพ กบั กลุ่มลูกค้าประกนัสะสมทรัพย์ ภาคพงษ์ทอง บริษทั เอไอเอ จํากดั 

Discriminant Analysis of demographic factors and insurance contract between the group of whole 

life insurance’s clients and the group of endowment insurance’s clients of AIA Company Limited 

แพรวพรรณ กจิจาพพิฒัน์1 และ บุญเลศิ จิตรมณโีรจน์2 

Praewphan Kitjapipat and Boonlert Jitmaneeroj 

  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุปะสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และสัญญาประกนัชีวิต ระหวา่งกลุ่มลูกคา้

ประกนัตลอดชีพ และ กลุ่มลูกคา้ประกนัสะสมทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) จากผูท่ี้ซ้ือประกนัชีวิตหลกั

รายสามญั และเป็นกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบั ใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีการ

วเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percent) การวเิคราะห์

ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลจาก

การวิเคราะห์ทางสถิติ คน้พบวา่ กลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีปัจจยัท่ีสามารถใชจ้าํแนก

กลุ่มไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ รายได ้อายขุองผูรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด อายขุองผูรั้บผลประโยชน์นอ้ยท่ีสุด ค่าห้องใน

การรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย ์(H&S)  ความคุม้ครองการเขา้รักษาในโรงพยาบาลแบบศลักรรมเหมาจ่าย (H&S 

Plus gold ) ประการสุดทา้ย เบ้ียประกนัชีวิต แสดงให้เห็นวา่ การท่ีผูเ้อาประกนัชีวิตจะตกลงซ้ือประกนัชีวิตตอ้งข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัต่างเหล่าน้ี 

คาํสาํคัญ: วเิคราะห์การจาํแนกกลุ่ม, ประกันชีวิต, ประกันตลอดชีพ, ประกันสะสมทรัพย์, บริษัท เอไอเอ จาํกัด 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the difference of demographic factors and insurance contract between the group 

of whole life insurance’s clients and the group of endowment insurance’s clients. The source of data is secondary data from 

Ordinary Life Insurance’s clients who were sold through insurance agents only and those insurance policies are in effect 

and still continue purchasing the premiums regularly. This research uses Purposive Sampling method by statistical analysis 

such as Mean, Standard Deviation, Percent, One-Way ANOVA analysis and Discriminant analysis. The result from 

statistical analysis indicated that those two groups of client have significant differences. The factors were used to classify 

two groups, including incomes, the age of the oldest beneficiary, the age of youngest beneficiary, the hospital room rate 

and surgeon (H&S), the treatment coverage by surgery in hospital (H&S Plus Gold) and insurance premium. It shows that 

the insured who agree insurance purchasing is based upon the factors mentioned above. 

Keywords: Discriminant Analysis, Life Insurance, Whole life insurance, Endowment insurance, AIA Company Limited 
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยเติบโตสูงข้ึน มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 13 เบ้ียประกนัภยั

รวมประมาณ 571,000 ลา้นบาท รวมถึงไดรั้บแรงสนบัสนุนส่งเสริมของภาครัฐในการออกกฎระเบียบยืดหยุ่นให้

รองรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตมากข้ึน มีการส่งเสริมใหภ้าคธุรกิจออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดบั และออกมาตรการทางภาษีใหส้ามารถนาํเบ้ียประกนัชีวิตมาลดหย่อนภาษีเงิน

ไดส่้วนบุคคล เป็นแรงจูงใจท่ีทาํใหป้ระชาชนสนใจทาํประกนัชีวิตกนัมากข้ึน ในอนาคตของธุรกิจประกนัชีวิตจะมี

การแข่งขนักนัสูงเม่ือประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ส่งผลให้ธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศ

ไทยตอ้งพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย และตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต ปัจจุบนับริษทั

ประกนัชีวิตทุกบริษทั ไดอ้อกแบบประกนัชีวิตท่ีหลากหลายมากข้ึน  แบบประกนัชีวิตท่ีนิยมมากท่ีสุดคือแบบ

ประกนัตลอดชีพ (Whole life Insurance) กบัแบบประกนัสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) ทั้ง 2 แบบน้ีสร้าง

รายไดใ้หก้บัหน่วยงานเป็นอย่างมาก  ปัจจุบนัหน่วยงานยงัตอ้งการฝึกบุคคลกรใหมี้ความสามารถในการวิเคราะห์

ประเภทของลูกคา้ และการเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมใหก้บัลูกคา้ โดยวิเคราะห์ลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัประกนัชีวิต มา

จาํแนกความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ และสัญญาประกนัชีวิต ของแบบประกนัตลอดชีพ และแบบสะสม

ทรัพย ์เพ่ือคน้ปัจจยัท่ีแตกต่าง วิเคราะห์ลูกคา้ และ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ และเพ่ิมยอดขายใหก้บัหน่วยงาน และบริษทัประกนัชีวิต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

    การประกันภัย  คือ การสร้างความแน่นอน บนความไม่แน่นอน วิธีการหาตวัช่วยเพ่ิมความแน่นอนในชีวิต การ

ทาํประกนัชีวิต แมไ้ม่สามารถขจดัความไม่แน่นอนให้หมดไปได ้แต่ช่วยสร้างความมัง่ใจไดว้่า เราจะมีตวัช่วย

บรรเทาความสูญเสียทางการเงินไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงมีความเส่ียง 3 อยา่ง ท่ีควรคาํนึงถึงในเบ้ืองตน้เพ่ือวางแผนการ

ประกนั ประการแรก ความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (Dying too soon) ซ่ึงจะทาํใหค้นในครอบครัว หรือผูมี้

อุปการะไดรั้บผลกระทบทางการเงิน ประการท่ีสอง ความเส่ียงท่ีจะมีชีวิตยืนยาวเกินไป (Living too long) เพราะจะ

มีความตอ้งการใชเ้งินเพ่ิมมากข้ึน และประการสุดทา้ย ความเส่ียงท่ีจะทุพพลภาพ (Living death) ท่ีจะไม่สามารถให้

เราสร้างรายไดอี้กต่อไป แต่มีรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ีการทาํประกนัชีวิตในวงเงินท่ีสูงเกินไป จะทาํใหมี้

ภาระค่าเบ้ียประกนัชีวิตสูงตามไปดว้ย เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระทางการเงินท่ีมากเกินไป จาํนวนเบ้ียประกนัภยัต่อปี ไม่

ควรเกิน 10% ของรายไดต่้อปี และตอ้งพิจารณาภาระทางการเงินดา้นอ่ืนประกอบด้วยหากมีภาระหน้ีสินและ

ค่าใชจ่้ายสูง ควรปรับลดวงเงินประกนัตามความเหมาะสม สาํหรับการทาํประกนัชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ปัจจุบนั

รัฐบาลไดอ้นุญาตให้นาํเบ้ียประกนัไปช่วยประหยดัภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (อจัฉรา โยม

สินธ์ุ, 2552) 
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     การประกันสุขภาพ  เป็นปัจจยัสําคญัในการบริหารความเส่ียง ท่ีทาํให้รัฐบาลเห็นความสําคญัไดมี้โครงการ

ประกนัสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคทัว่ประเทศ ซ่ึงผูค้นนิยมใชป้ระกนัท่ีไดสิ้ทธ์ิจากท่ีทาํงานมากกว่า เน่ืองจากใช้

สะดวก และไดรั้บการบริการท่ีดีกว่า เป็นการประกนัแบบกลุ่ม จะมีเบ้ียประกนัถูกกวา่ เน่ืองจากบริษทัประกนัภยัมี

ตน้ทุนตํ่าในการออกกรมธรรมใ์หพ้นกังานเป็นกลุ่ม บริษทัทัว่ไปจะใหส้วสัดิการน้ีแก่พนกังาน เม่ือใดท่ีลาออกแลว้

จะหมดสิทธ์ิในการประกนักลุ่มน้ี ดงันั้นบุคคลใดท่ีมีโครงการประกนัสุขภาพทัว่หนา้ 30 บาทรักษาทุกโรค และ

สวสัดิการประกนัสังคม ช่วยใหอุ่้นใจมากข้ึนถา้มีหลกัประกนัเหล่าน้ี นอกจากน้ีการเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทั

ประกนั วยัหนุ่มสาวควรจะเลือกซ้ือทุนประกนัความคุม้ครองชีวิตท่ีสูง  เน่ืองจากเบ้ียประกนัของกรมธรรมเ์หล่าน้ี

ไม่สูงมากนัก เม่ือใดท่ีมีอายุมากข้ึน ควรเลือกทุนประกันความคุ้มครองชีวิตไม่สูงมากนัก เพ่ือช่วยลดค่า

รักษาพยาบาลในส่วนท่ีตอ้งจ่ายเอง ซ่ึงตอ้งข้ึนอยู่กบัค่าเบ้ียประกนัท่ีผูเ้อาประกนัพร้อมจะจ่ายเพ่ือลดความเส่ียงน้ี

ดว้ย (โฮเวิร์ด วนู,2550) 

     ทฤษฎีทางเลือก (Theory of Choice) สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบักฎแห่งความเป็นจริง โดยมีปัจจยัดา้น

ทศันคติของบุคคลผลต่อการตดัสินใจ ถา้บุคคลนั้นเป็นผูห้ลีกเล่ียงความเส่ียงจะมีความเป็นไปไดอ้ย่างมากท่ีจะซ้ือ

ประกนั ปัจจยัดา้นมูลค่าการสูญเสีย บุคคลใดท่ีมีมูลค่าการสูญเสียมากจะเลือกซ้ือประกนัมากกว่าบุคคลท่ีคาดวา่จะ

มีมูลค่าการสูญเสียนอ้ย และปัจจยัสุดทา้ยค่าเบ้ียประกนัชีวิต หากค่าเบ้ียประกนันั้นมากกว่าจาํนวนสูงสุดท่ีบุคคล

ยินยอมจะจ่ายแลว้บุคคลนั้นอาจจะไม่ซ้ือประกนั ดงันั้นค่าเบ้ียประกนัชีวิตยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสในการซ้ือประกนั (Von 

Neuman, Morgensterm,อา้งถึงใน วรลกัษณ์ หิมะกลสั, 2542) 

       

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

     ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ .(2551). ศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อเกณฑก์ารตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิต ผลจากการวิจยั

พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตและผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยซ้ือประกนัชีวิตมีเกณฑต่์อการรับรู้และตดัสินใจเลือกซ้ือ

ประกนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัโดยเกณฑด์า้นขั้นตอนการใหบ้ริการมีความสาํคญัมากท่ีสุดตามดว้ยเกณฑด์า้น

บุคคลากรผูใ้หบ้ริการและผลิตภณัฑต์ามลาํดบั ประกาสุดทา้ย ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนัมี

การรับรู้ต่อเกณฑก์ารตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

     Norma B.Coe,Gopi Shah Goda,Courtney Harold Van Houtven .(2015).  ศึกษาการประกนัสุขภาพระยะยาวท่ีมี

มากเกินความตอ้งการของตลาด ศึกษาจากความคาดหวงัหรือส่ิงท่ีคนตอ้งการจากการทาํประกนัสุขภาพ สรุปไดว้า่มี

เพียงครอบครัวท่ีมีฐานปานกลางข้ึนไปท่ีใหค้วามสนใจ เพ่ือตอ้งการความสะดวกในการเขา้รักษาในโรงพยาบาล 

และตอ้งการนาํค่าใชจ่้ายในการประกนัชีวิตไปลดหย่อนภาษี ส่วนผูท่ี้ไม่สนใจ เพราะคิดว่าสามารถนาํเงินท่ีมีไป

ออมธนาคาร เป็นมรดกใหบุ้ตรดีกวา่ และมองวา่การเขา้โรงพยาบาลไม่เกิดข้ึนบ่อย 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรในการศึกษา  

     ขอ้มูลสถิติของลูกคา้ในหน่วยงานภาคพงษท์อง บริษทั เอไอเอ จาํนวน 200 คน ขอ้มูลสถิติ เดือนมกราคม พ.ศ.

2553 ถึง ส้ินเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 
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   กลุ่มตวัอย่าง  

     ได้ประเมินความคาดเคล่ือนใหม่ตามทฤษฎี Krejcie and Morgan (1970)  มีขนาดของประชากรทั้ งหมด 

(Population Proportion) 417 คน ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% และสัดส่วนลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 หลงัจากท่ีคาํนวณออก

มาแลว้ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 200 คน        

     คัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

     แบบเจาะจง (Purposive sampling)  ท่ีเป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตรายสามญั มีผลบงัคบัจนถึงปัจจุบนั ไม่ซํ้ าราย 

ไม่ซํ้ าแบบ รวมถึงสัญญาเพ่ิมเติมดา้นทุนประกนัความคุม้ครองอุบติัเหตุ ทุนประกนัดา้นความคุม้ครองโรคมะเร็ง 

(HC) ทุนประกนัดา้นความคุม้ครองโรคร้ายแรงต่อเน่ือง (ECIR) ดา้นการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย ์ดา้น

ชดเชยรายจากการเจ็บป่วย ซ่ึงตอ้งเป็นแบบประกนัชีวิตตอ้งเป็นแบบตลอดชีพ กบั แบบประกนัสะสมทรัพย ์อายุ

ของผูท้าํประกนัชีวิตเร่ิมอาย ุ21 ปีข้ึนไปเป็นผูมี้รายได ้และสญัชาติไทย  

    การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยอาศยัฐานขอ้มูลสถิติของลูกคา้ท่ีทาํประกนัชีวิตในหน่วยงานภาคพงษท์อง บริษทั เอ

ไอเอ จาํกดั ขอ้มูลสถิติ เดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึง ส้ินเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 

      การวเิคราะห์ข้อมูล  

      1. วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนาดา้นประชากรศาสตร์ และ สัญญาประกนัชีวิต โดยการหาค่าเฉล่ีย       

ร้อยละ  (Percentage)  

      2. วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และสัญญาประกนัชีวิต  หาค่าเฉล่ีย (Arithmetic 

Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA  

      4. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการจาํแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ส่วนที่ 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกลกัษณะทางประชากร 

     อายุ (เร่ิมทาํประกนั) ส่วนใหญ่อายุอยู่ท่ี 31-40 ปี ร้อยละ 28 เป็นผูท้าํประกนัตลอดชีพอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี 

ร้อยละ 16 มากท่ีสุด และผูท่ี้ทาํประกนัสะสมทรัพยอ์ยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 12.5  มากท่ีสุด รายได้ ส่วนใหญ่อยู่

ในช่วง300,000 – 500,000 บาท ร้อยละ 33.00  ผูท่ี้ทาํประกนัตลอดชีพมีช่วงรายไดท่ี้มากท่ีสุดอยูท่ี่ 300,001-500,000 

บาท ร้อยละ 17.5 ผูท่ี้ทาํประกนัสะสมทรัพยมี์ช่วงรายไดท่ี้มากท่ีสุดอยูท่ี่ ช่วง 300,0001-500,00 บาท และ 1,000,000 

บาทข้ึนไป ร้อยละ 15.5  
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     ส่วนที่ 2  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกลกัษณะสัญญาประกนัภัย 

     จํานวนผู้ รับผลประโยชน์ มากท่ีสุด คือ 1 คน ร้อย 70.0 ซ่ึงเป็นแบบประกนัตลอดชีพ ร้อยละ 37.5 และ แบบ

ประกนัสะทรัพย ์ร้อยละ 32.5  อายุมากที่สุดของผู้ รับผลประโยชน์ คือช่วงอายุท่ี 51-60 ปี ร้อยละ 31.0 ซ่ึงมีแบบ

ประกนัตลอดชีพ ร้อยละ 15.5 และแบบประกนัสะสมทรัพย ์ร้อยละ 15.5 อายุน้อยที่สุดของผู้รับผลประโยชน์ คือ 

ช่วงอายุ 0 ปี – 20 ปี ร้อยละ 83.5 แบ่งเป็นของผูท้าํประกนัตลอดชีพ ร้อยละ 44.5 และของผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์ 

ร้อยละ 39.5  เบีย้ประกนัชีวติต่อปี อยูใ่นช่วง 10,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 48 เป็นผูท้าํประกนัตลอดชีพร้อยละ 9.5 

ประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 38.5 ความคุ้มครองอุบัติเหตุ  มีผูไ้ม่ซ้ือ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 ผูท่ี้ซ้ือมีจาํนวน 84 

คน คิดเป็นร้อยละ 42 ทุนประกนัความคุ้มครองอุบติัเหตุท่ีซ้ือคู่กับประกันชีวิตมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 100,000 – 

500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 แบ่งเป็นผูซ้ื้อควบคู่กบัแบบประกนัตลอดชีพร้อยละ 15.5 และซ้ือคู่กบัประกนั

สะสมทรัพย ์ร้อยละ 21 แบบรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) จาํนวนผูท่ี้ไม่ซ้ือ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.5 ผูท่ี้ซ้ือมีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 แบบค่ารักษาในโรงพยาบาลท่ีซ้ือควบคู่กบัประกนัชีวิตมากท่ีสุด 

คือ แบบรักษาในโรงพยาบาลและศลัยกรรม (H&S) 2,200 จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ซ้ือควบคู่กบัแบบ

ประกนัตลอดชีพร้อยละ 5.5 และซ้ือควบคู่กบัแบบประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 8.5  แบบการรักษาพยาบาลและ

ศัลยกรรมเหมาจ่าย (H&S Plus gold) มีผูท่ี้ไม่ซ้ือ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 มีผูซ้ื้อ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 

แบบการรักษาพยาบาลและศลัยกรรมเหมาจ่าย (H&S Plus gold) ท่ีมีผูเ้อาประกนัซ้ือแบบกบัสญัญาประกนัชีวิตมาก

ท่ีสุด คือ แบบการรักษาพยาบาลและศลัยกรรมเหมาจ่าย (H&S Plus gold) 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 ซ้ือ

ควบคู่กบัแบบประกนัตลอดชีพร้อยละ 2.0 และซ้ือควบคู่กบัแบบประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 6.0 ค่าชดเชยรายวนั มี

ผูไ้ม่ซ้ือ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ผูท่ี้ซ้ือมี 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ค่าชดเชยรายวนัท่ีมีผูซ้ื้อคู่กบัแบบประกนั

ชีวิตมากท่ีสุด คือ ค่าชดเชยรายวนั (HB) ค่าหอ้ง 1,000 บาท ร้อยละ18.0 และซ้ือควบคู่กบัแบบประกนัตลอดชีพร้อย

ละ 9.5 และแบบประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 8.5 ทุนประกนัรักษาโรงมะเร็ง (CR)  มีผูไ้ม่ซ้ือ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.0 มีผูท่ี้ซ้ือ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ทุนประกนัความคุม้ครองรักษาโรงมะเร็งท่ีซ้ือกบัแบบประกนัชีวิตมาก

ท่ีสุดอยู่ในช่วงความคุม้ครอง 100,000 - 500,000 บาท ร้อยละ 40.0 แบ่งเป็นผูท่ี้ซ้ือควบคู่กบัแบบประกนัตลอดชีพ

ร้อยละ 21.5 และผูท่ี้ซ้ือควบคู่แบบประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 18.5 ทุนประกันด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ต่อเน่ือง (ECIR)  มีผูไ้ม่ซ้ือ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 ผูท่ี้ซ้ือ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ทุนประกนัดา้นความ

คุม้ครองโรคร้ายแรงต่อเน่ืองท่ีซ้ือคู่กบัแบบประกนัชีวิตมากท่ีสุดอยู่ในช่วงความคุม้ครอง 100,000 – 500,000 บาท  

ร้อยละ18.5 แบ่งเป็นซ้ือคู่กบัแบบประกนัตลอดชีพร้อยละ 7.0 และซ้ือคู่กบัแบบประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 11.5       
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     ส่วนที่ 3 ความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และสัญญาประกันชีวติ ของกลุ่มลูกค้าประกนัตลอดชีพ 

กบั กลุ่มลูกค้าประกนัสะสมทรัพย์  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และสญัญาประกนัชีวิต 

ตวัแปรตน้ แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์

Mean S.D Mean S.D 

อาย ุ(เร่ิมทาํประกนั) 41.99 10.99 41.19 12.18 

จาํนวนผูรั้บผลประโยชน ์ 1.37 0.71 1.43 0.66 

ผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายมุากท่ีสุด 39.23 16.86 44.49 15.90 

ผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายนุอ้ยท่ีสุด 5.11 11.90 11.82 1.19 

      
 จากตารางท่ี 1 จาํนวนผูเ้อาประกนั 200 คน อาย ุ(เร่ิมทาํประกนั) ของผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 41.99     (S.D 

= 10.99 ) อายุ(เร่ิมทําประกัน) ของผูท้ ําประกันสะสมทรัพย์ มีค่าเฉล่ีย 41.19  (S.D = 12.19 ) จํานวนผู ้รับ

ผลประโยชน์ของผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 1.37 (S.D = 0.71) และจาํนวนผูรั้บผลประโยชน์ของผูท้าํประกนั

สะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 1.43 (S.D = 0.66) ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีอายุมากท่ีสุดของผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 

39.23  (S.D = 16.86) และผูรั้บผลประโยชน์ท่ีอายุมากท่ีสุดของผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 44.49 (S.D = 

15.90) ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีอายุน้อยท่ีสุดของผูท้ ําประกันตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 5.11 (S.D = 11.90) และผูรั้บ

ผลประโยชนท่ี์อายนุอ้ยท่ีสุดของผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 11.82 (S.D = 1.19) 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และสญัญาประกนัชีวิต 

 

ตวัแปรตน้ แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์

Mean S.D Mean S.D 

รายได ้ 793,220.00 2,175,429.73 2,353,794.00 4,759,137.88 

เบ้ียประกนัชีวิตต่อปี 10,346.74 22,403.22 56,796.62 197,848.84 

ทุนประกนัความคุม้ครองดา้นอุบติัเหตุ 183,333.33 345,377.64 268,686.87 592,581.08 

แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย ์ 1,038.78 1,368.17 1,573.47 1,754.09 

แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย์

เหมาจ่าย 

60,606.06 279,145.26 226,804.12 586,393.54 

ค่าชดเชยรายวนั 342.42 1,066.95 297.94 705.63 

ทุนประกนัดา้นความคุม้ครองโรคมะเร็ง 232,323.23 373,573.01 279,591.84 468,152.58 

ทุนประกนัดา้นความคุม้ครองค่าโรคร้ายแรง

ต่อเน่ือง 

92,857.14 324,672.71 190,816.33 577,603.78 
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          จากตารางท่ี 2 จํานวนผูเ้อาประกัน 200 คน รายได้ของผูท้ ําประกันตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 793,220.00                       

(S.D = 2,175,429.73) และรายไดข้องผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 2,353,794.00 (S.D = 4,759,137.88) เบ้ีย

ประกนัชีวิตต่อปีของผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 10,346.74 (S.D = 22,403.22) และเบ้ียประกนัชีวิตต่อปีของ

ผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 56,796.62 (S.D = 197,848.84) ทุนประกนัความคุม้ครองดา้นอุบติัเหตุของผูท้าํ

ประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 183,333.33 (S.D = 345,377.64) และทุนประกนัความคุม้ครองดา้นอุบติัเหตุของผูท้าํ

ประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 268,686.87 (S.D = 592,581.08) แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทยข์อง

ผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 1,038.78 (S.D = 1,368.17) และแบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทยข์อง

ผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 1,573.47 (S.D = 1,754.09) แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทยเ์หมา

จ่าย ของผูท้าํประกันตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 60,606.06 (S.D = 279,145.26) แบบการรักษาในโรงพยาบาลและ

ศลัยแพทยเ์หมาจ่ายของผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 226,804.12 (S.D = 586,393.54) ค่าชดเชยรายวนัของ

ผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 342.42 (S.D = 1,066.95) และค่าชดเชยรายวนัของผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มี

ค่าเฉล่ีย 297.94 (S.D = 705.63) ทุนประกนัดา้นความคุ้มครองโรคมะเร็งของผูท้าํประกันตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 

232,323.23  (S.D = 373,573.01) และค่าชดเชยรายวนัของผูท้าํประกนัสะสมทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 279,591.84 (S.D = 

468,152.58) ทุนประกนัดา้นความคุม้ครองค่าโรคร้ายแรงต่อเน่ืองของผูท้าํประกนัตลอดชีพ มีค่าเฉล่ีย 92,857.14 

(S.D = 324,672.71) และทุนประกนัดา้นความคุม้ครองค่าโรคร้ายแรงต่อเน่ืองของผูท้าํประกันสะสมทรัพย ์ มี

ค่าเฉล่ีย 190,816.33  (S.D = 577,603.78) 

     

 ส่วนที่ 4 วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิต ิ 

     การจาํแนกดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และสญัญาประกนัชีวิต ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ประกนัตลอดชีพ กบั กลุ่ม

ลูกคา้ประกนัสะสมทรัพย ์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.003 ซ่ึงมีตวัแปรตน้ท่ีมี

ความสามารถในการแบ่งกลุ่มไดดี้  ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 3 แสดงตวัแปรตน้ท่ีมีความสารถในการแบ่งกลุ่ม 

 

ลาํดบั ตวัแปร F-Ratio Sig. 

1 รายได ้ 8.894 0.003 

2 ผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายนุอ้ยท่ีสุด 8.345 0.004 

3 แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทยเ์หมาจ่าย 6.459 0.012 

4 แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย ์ 5.662 0.018 

5 เบ้ียประกนัชีวิตต่อปี 5.442 0.021 

6 ผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายมุากท่ีสุด 5.152 0.024 

*แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05        
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     จากตารางท่ี 3 พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายได ้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัมากท่ีสุด (sig. = 

0.003) ตามดว้ยปัจจยัดา้นสัญญาประกนัชีวิตท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ปัจจยัดา้นสัญญาประกนัชีวิต 

ไดแ้ก่ ผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายนุอ้ยท่ีสุด (sig = 0.004)  แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทยเ์หมาจ่าย (H&S 

Plus gold) (sig. = 0.012) แบบการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย ์(H&S) (sig. = 0.018) เบ้ียประกนัชีวิตต่อปี 

(sig. = 0.021) ผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายมุากท่ีสุด (sig.0.024) ตามลาํดบั 

         

5.  สรุปผลการศึกษา 

           การศึกษาการจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และสญัญาประกนัชีวิตระหวา่งกลุ่มลูกคา้

ประกนัตลอดชีพ กบั กลุ่มลูกคา้ประกนัสะสมทรัพย ์บริษทั เอไอเอ จาํกดั มีทั้งหมด 12 ปัจจยั ในการวิเคราะห์ทาง

สถิติคร้ังน้ี มีเพียง 6 ปัจจยัท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่างได ้ดงัต่อไปน้ี 

   1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นรายได ้(ต่อปี) ของลูกคา้แบบประกนัตลอดชีพ และลูกคา้ประกนั สะสมทรัพยมี์

ความแตกต่างกนัมากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืนๆ กลุ่มลูกคา้แบบประกนัสะสมทรัพยมี์รายไดเ้ฉล่ียทั้งปี 2,353,794 บาท/คน 

และกลุ่มลูกคา้แบบประกนัตลอดชีพมีรายไดเ้ฉล่ีย  793,220 บาท/คน   นอ้ยกวา่กลุ่มลูกคา้ประกนัสะสมทรัพย ์

     2.ปัจจยัดา้นสัญญาประกนัชีวิต ดา้นเบ้ียประกนัชีวิต (ต่อปี) ของลูกคา้มีความแตกต่างกนั ลูกคา้ประกนัสะสม

ทรัพยมี์เบ้ียประกนัชีวิต (ต่อปี) สูงกวา่ ลูกคา้ประกนัตลอดชีพ กลุ่มลูกคา้ประกนัสะสมทรัพยมี์เบ้ียประกนัชีวิต    (ต่อ

ปี) เฉล่ีย 56,796.62 บาท/คน และลูกคา้แบบประกนัตลอดชีพมีเบ้ียประกนัชีวิตเฉล่ีย  10,346.74 บาท/คน  

     3.ปัจจยัดา้นสญัญาประกนัชีวิต ดา้นผูรั้บผลประโยชนท่ี์อายมุากท่ีสุด ซ่ึงกลุ่มลูกคา้แบบประกนัสะสมทรัพยจ์ะให้

ความสาํคญักบัผูรั้บผลประโยชนท่ี์มีอายมุากท่ีสุดเป็นลาํดบัแรก อายผุูรั้บผลประโยชนท่ี์มากท่ีสุดของกลุ่มลูกคา้แบบ

ประกนัสะสมทรัพยเ์ฉล่ียอยู่ท่ี 44.49≈ 44 ปี  และอายุผูรั้บผลประโยชน์ท่ีมากท่ีสุดของกลุ่มแบบประกนัตลอดชีพ 

เฉล่ีย 39.23 ≈ 39 ปี  

     4. ปัจจยัดา้นสัญญาประกนัชีวิต ดา้นผูรั้บผลประโยชน์ท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด ซ่ึงลูกคา้แบบประกนัตลอดชีพจะให้

ความสําคญักบัผูรั้บผลประโยชน์ท่ีมีอายุนอ้ยท่ีสุดเป็นลาํดบัแรก อายุผูรั้บผลประโยชน์ท่ีนอ้ยท่ีสุดของกลุ่มลูกคา้

แบบประกนัตลอดชีพเฉล่ีย 5.11≈ 5 ปี  และอายุผูรั้บผลประโยชน์นอ้ยท่ีสุดของกลุ่มลูกคา้แบบประกนัสะสมทรัพย์

เฉล่ีย 11.82 ≈ 12 ปี  

     5. ปัจจยัดา้นสญัญาประกนัสุขภาพ ดา้นความคุม้ดา้นการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทยแ์บบเหมาจ่าย (H&S 

Plus gold) มีความแตกต่างกนัในดา้นค่าเฉล่ียของจาํนวนคนซ้ือ และความคุม้ครอง กลุ่มลูกคา้ประกนัสะสมทรัพยมี์

จาํนวนคนซ้ือ ร้อยละ 8 ส่วนใหญ่ซ้ือความคุม้ครองท่ี 2,000,000 บาท  และกลุ่มลูกคา้ประกนัตลอดชีพมีจาํนวนคน

ซ้ือ ร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่ซ้ือความคุม้ครองท่ี 1,000,000 บาท 

     6. ปัจจยัดา้นสัญญาประกนัสุขภาพ ดา้นความคุม้ดา้นการรักษาในโรงพยาบาลและศลัยแพทย ์(H&S) มีความ

แตกต่างดา้นค่าห้องนอนโรงพยาบาล  ลูกคา้แบบประกันสะสมทรัพย์ซ้ือค่าห้องการรักษาในโรงพยาบาลเฉล่ีย 

1,573.47 ≈ 1,600 บาท/วนั และกลุ่มลูกคา้ประกนัตลอดชีพซ้ือค่าหอ้งการรักษาในโรงพยาบาล เฉล่ียอยูท่ี่ 1,038.78 ≈ 
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1,000 บาท/วนั(การประมาณราคาค่าห้องน้ีเป็นราคาค่าห้องตามแบบประกันด้านความคุ้มด้านการรักษาใน

โรงพยาบาลและศลัยแพทย ์(H&S) ของ บริษทั เอไอเอ จาํกดั) 
    

      นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นอายุท่ีเร่ิมทาํประกนัท่ีมีอายเุฉล่ียเท่ากนั คือ 41 ปีข้ึนไป มีจาํนวนผูรั้บผลประโยชน์เฉล่ีย 1 

คน และปัจจยัดา้นความคุม้ครองอุบติัเหตุ (AIRCC) ความคุม้ครองค่าชดเชยรายวนั (HB) ความคุม้ครองโรคมะเร็ง 

(CR) และความคุม้ครองโรคร้ายแรงต่อเน่ือง (ECIR) ทั้ง 2 แบบมีจาํนวนคนท่ีไม่ซ้ือเป็นจาํนวนมาก และความ

คุม้ครองท่ีซ้ือแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย จึงไม่เป็นปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิตในการจาํแนกความแตกต่าง 

 

     อภิปรายผล 

     1. อายุ (ท่ีเร่ิมทาํประกนั) กลุ่มลูกคา้แบบประกนัตลอดชีพเฉล่ีย 41.99 ปี/คน และอายุท่ีเร่ิมทาํประกนัของลูกคา้

แบบประกนัสะสมทรัพยเ์ฉล่ีย 41.19 ปี/คน อายุท่ีเร่ิมตน้ทาํประกนัของลูกคา้ทั้ง 2 แบบ ไม่มีความแตกต่างกนัมาก 

แต่สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ เป็นช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง อาย ุ31-45 ปี  ทั้งผูห้ญิงและชายจะเร่ิมมีความมัน่คงในอาชีพ   

ประกันชีวิตคือทางเลือกหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ “อจัฉรา โยมสินธ์ุ,2552” วิธีการหัวช่วยเพ่ิมความ

แน่นอนในชีวิต คือการทาํประกนัชีวิต  ถึงแมจ้ะไม่สารารถขจดัความไม่แน่นอนหมดไปได ้แต่ช่วยสร้างความ

มัน่ใจไดว้่าจะบรรเทาความสูญเสียทางการเงินไดใ้นระดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ดา้นความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

ดา้นความเส่ียงท่ีจะมีชีวิตยาวเกินไป และสุดทา้ย ความเส่ียงดา้นทุพพลภาพ  
 

     2. รายได ้(ต่อปี) กลุ่มลูกคา้แบบประกนัตลอดชีพเฉล่ียต่อปีมีรายไดน้อ้ยกวา่ กลุ่มลูกคา้แบบประกนัสะสมทรัพย ์

ซ่ึงพบวา่รายไดท่ี้มีระดบัต่างกนัยอ่มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแบบประกนัชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ “ ไกร

ฤกษ ์ป่ินแกว้ ” ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดท่ี้ต่างกนัมีการรับรู้ต่อเกณฑก์ารตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั ศึกษาจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อเกณฑก์ารตดัสินใจเลือกทาํประกนัชีวิต  
 

     3. เบ้ียประกนัชีวิต (ต่อปี) ของกลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในช่วง 10,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 48 เป็นผูท้าํประกนั

ตลอดชีพร้อยละ 9.5 ผูท่ี้ทาํประกนัสะสมทรัพยร้์อยละ 38.5  จากการวิเคราะห์ กลุ่มลูกคา้สนใจทาํประกนัชีวิตชาํระ

เบ้ียประกนัต่อปีไม่สูงมากนกั ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐบาลท่ีสนบัสนุนให้ประชาชนทาํประกนั

ชีวิตเพ่ือลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกําหนดของประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเก่ียวกบัเร่ืองภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 172) นอกจากน้ีการทาํประกนัชีวิตตอ้งคาํนึกถึงรายได ้ค่าใชจ่้าย

ประจาํเดือนของผูท้าํประกนัดว้ย เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระทางการเงินท่ีมากเกินไป จาํนวนเบ้ียประกนัภยัต่อปี ไม่ควร

เกิน 10% ของรายไดต่้อปี และถา้มีค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํสูง ควรปรับลดวงเงินประกนัตามความเหมาะสม 
 

     4.  จาํนวนผูรั้บผลประโยชน์ ของกลุ่มลูกคา้ประกนัตลอดชีพกบักลุ่มลูกคา้ประกนัสะสมทรัพยเ์ฉล่ีย 1  คน ซ่ึง

ไม่มีความแตกต่างกนั แสดงวา่ผูท่ี้จะรับผลโยชนจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสาํคญัมากท่ีสุดในชีวิตของผูเ้อาประกนั 
 

     5.  ดา้นสัญญาประกนัสุขภาพ เป็นดา้นท่ีมีจาํนวนผูไ้ม่ซ้ือมากกว่าจาํนวนผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ จาํนวนผูไ้ม่ซ้ือความ

คุม้ครองดา้นอุบติัเหตุ(AIRCC) ร้อยละ 58.0  จาํนวนผูไ้ม่ซ้ือดา้นความคุม้ครองแบบค่ารักษาในโรงพยาบาลและ
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ศลัยแพทย(์H&S) ร้อยละ 51.5 จาํนวนผูไ้ม่ซ้ือแบบค่ารักษาในโรงพยาบาลเหมาจ่าย (H&S Plus gold) ร้อยละ 85.5 

จาํนวนผูไ้ม่ซ้ือค่าชดเชยรายวนั (HB) ร้อยละ 75.0 จาํนวนผูไ้ม่ซ้ือความคุม้ครองดา้นโรคมะเร็ง (CR)ร้อยละ 52.0 

และจาํนวนผูไ้ม่ซ้ือความคุม้ครองดา้นโรคร้ายแรงต่อเน่ือง(ECIR) ร้อยละ76.5 ผลจากการศึกษาขา้งตน้น้ี พบว่า

ปัจจยัดา้นประกนัสุขภาพไม่เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกทาํประกนัชีวิตของกลุ่มลูกคา้แบบประกนัตลอด

ชีพและกลุ่มลูกคา้แบบประกนัสะสมทรัพย ์ไดศึ้กษาแนวคิดของ “โฮเวิร์ด วูน,2550” ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้

ประกนัสุขภาพท่ีเป็นสวสัดิการจากท่ีทาํงานมากกว่าการซ้ือประกนัสุขภาพเอง หรือการเขา้ร่วมโครงการประกนั

สุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค และสวสัดิการประกนัสังคม เน่ืองจากสะดวก สวสัดิการดี ถูกกว่า แต่เม่ือใดท่ีลาออก

สวัสดิการน้ีก็หมดสิทธ์ิ  และมีงานวิจัยต่างประเทศของ “ Norma B.Coe, Shah Goda, Courtney Harold Van 

Houtven” ไดส้รุปว่า ครอบครัวท่ีมีฐานปานกลางจะใหค้วามสนใจในการทาํประกนัสุขภาพ เพราะตอ้งการความ

สะดวกในการเขา้รักษาโรงพยาบาล ส่วนผูท่ี้ไม่สนใจมีความคิดเห็นว่า เงินท่ีหามาไดค้วรนาํไปฝากธนาคารใหเ้ป็น

มรดกใหก้บัลูกหลาน และการเขา้รักษาพยาบาลไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยนกั ทั้งแนวคิดและงานวิจยัท่ีกล่าวมาน้ี แสดงให้

เห็นถึงการใหค้วามสาํคญัดา้นความสะดวกของแต่ละบุคคลในการใชบ้ริการประกนัสุขภาพ ท่ีมีทางเลือกท่ีแตกต่าง

กนั บุคคลท่ีไม่ทาํประกนัสุขภาพจะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสุขภาพ ใหค้วามสาํคญักบั เงิน สินทรัพย ์มรดกมากกว่า 

เพราะการเจบ็ป่วยไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยนกั  

 

    ข้อเสนอแนะทางธุรกจิ 

     1.ดา้นการคดัเลือกลูกคา้ หน่วยงานสามารถเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ช่วงวยักาํลงัสร้างครองครัว          

มีรายไดท่ี้มัง่คง ตอ้งการเกาะป้องกนัชีวิตและครอบครัว         

     2.ดา้นการเลือกรูปแบบประกนัชีวิต หน่วยงานควรดูรายไดข้องลูกคา้ในการวิเคราะห์รูปแบบประกนัชีวิตเป็น

อนัดบัแรก ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัเบ้ียประกนัชีวิต หมายถึง ผูท่ี้มีรายไดสู้ง จะเลือก

แบบประกนัสะสมทรัพย ์ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยจะเลือกแบบประกนัตลอดชีพ  

     3.ดา้นการเพ่ิมยอดขาย กลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม มีการซ้ือประกนัสุขภาพควบคู่กบัประกนัชีวิตมีจาํนวนคนซ้ือ นอ้ย

ในทุกแบบประกนัสุขภาพ ดงันั้นทางหน่วยงานตอ้งส่งเสริมดา้นการขาย ประชาสัมพนัธ์ ประโยชน์ของประกนั

สุขภาพใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความคุม้ครองใหก้บัลูกคา้ และสร้างยอดขายใหก้บัหน่วยงาน 

 

     ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

      1.เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเฉพาะในหน่วยงานภาคพงษท์อง ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั 

ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาบริษทัประกนัชีวิตอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้แบบประกัน

ตลอดชีพ และสะสมทรัพย ์เพ่ือนาํมายืนยนักบัการศึกษาคร้ังน้ี 

     2.เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาค่อยขา้งจาํกดั ศึกษาเพียงกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่น้ี เพ่ือสามารถจาํแนกความแตกต่างไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

     3.ในการออกแบบการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมกรมธรรมร์ายสามญั แบบซํ้ ารายและซํ้ า แบบประกนั 

และควรมีการสมัภาษณ์ผูท้าํประกนัชีวิต เพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  โดยใช้ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง 

และพฤติกรรมการซ้ือและใช้ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 1  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

The Group of  buyer of Motor Insurance type 1 using the perceived of risk factor 

and purchasing behavior and use behavior for motor insurance type 1 in Bangkok 
ศุภภร ชาญกจิเติมวฒันา1 และ กญัช์  อนิทรโกเศศ2 

Supaporn Chankittermwattana and Gun Indrakoses 
  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ แบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง 

และ พฤติกรรมการซ้ือและใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ีทาํประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน 

และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้นาํขอ้มูลมาประมวลผลโดยสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ 

Hierarchical K-Means ANOVA และChi-Square โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ 0.05 โดย

ผลการวิจยัพบว่า สามารถทาํการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ได ้ออกเป็น 3 กลุ่ม และพบว่าปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นอายุ อาชีพ และ การซ่อมในประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 แบบ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ดา้น

พฤติกรรมการซ้ือและการใชมี้ความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม  

คาํสาํคัญ: การแบ่งกลุ่ม, พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการใช้, การรับรู้ความเส่ียง 

Abstract 

This Study aimed. Divided into the Group of  buyer Motor Insurance Type 1 using the perceived risk factors and 

purchasing behavior and use behavior  for Motor Insurance Type 1 in Bangkok Include personal factors, the perceived 

risk factors, purchasing behavior and use behavior for motor insurance type. The samples used in this study included 

people who have motor insurance type 1 and the sample size which used the motors as the vehicles in the Bangkok area 

200 sample sizes of people and use questionnaire were used to collect information and data were processed by statistical 

methods used to analyze data were frequency, percentage, average and standard deviation and inferential statistics 

including Hierarchical, K-Means, ANOVA and Chi-Square 

By defining the level of Statistical Significance at the level of 0.05 by research has found that can be divided into groups 

to buyer motor insurance type 1 has 3 groups and found that the individual factors at the age of career paths and the 

service in the car insurance type 1, the factor of the perception of risk to the behavior of the purchase and use of the 

difference between groups. 

Keywords: Divided into Group, Purchasing Behavior, Used Behavior,  The perception of risk  
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1. บทนํา 

 

  เน่ืองจากประกนัภยัประเภท 1 สาํหรับรถยนตใ์หม่นั้น ส่วนมากเจา้ของรถจะไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจเอง 

เน่ืองจากวา่เป็นการจดัโปรโมชัน่ในการขายของผูข้ายรถยนตแ์ต่ละรายท่ีวา่ หากซ้ือรถยนตจ์ะมีการแถมประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัประกนัภยัจะไดเ้บ้ียประกนัภยัสาํหรับปีแรก แบบเสือนอนกิน แต่พอมาถึงปีท่ี 2 

ท่ีเจา้ของรถยนตจ์ะมีสิทธ์ิเลือกมากข้ึน เป็นเพราะวา่จะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยัเอง ทาํใหบ้ริษทัประกนัภยัราย

เดิมจะตอ้งคิดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือท่ีจะใหเ้จา้ของรถยนต ์ ยงัคงต่อประกนัภยัรถยนตก์บับริษทัประกนัภยัรายเดิม โดย

สดัส่วนของการไม่ต่ออายปุระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ในปีท่ี 2 ประมาณ 30% (ขอ้มูลจาก บริษทั เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)) ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดท้าํวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมา เพ่ือ

ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ พฤติกรรมการใช ้ และ การรับรู้ความเส่ียง ของเจา้ของรถยนตท่ี์ทาํประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 ผูวิ้จยัจะนาํขอ้มูล พฤติกรรมการซ้ือ พฤติกรรมการใช ้ และ การรับรู้ความเส่ียง จากงานวิจยัดงักล่าว มา

ช่วยทาํใหบ้ริษทัประกนัภยัทราบถึงโอกาส และ อุปสรรค ของประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จาก และนาํผลการ

แบ่งกลุ่มเพ่ือปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงบริการ ของบริษทัใหต้รงตามพฤติกรรม และ ความตอ้งการของ

แต่ละกลุ่มลูกคา้ หากลูกคา้ประทบัใจในการใหบ้ริการซ่ึงถือเป็นหวัใจสาํคญัของบริษทัประกนัภยั บริษทัก็จะรักษา

ลูกคา้เดิมใหท้าํประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัเดิมได ้ ทั้งน้ี หากผูเ้อาประกนัภยัพึงพอใจกบับริการ และ ผลิตภณัฑ์

ของบริษทัประกนัภยั กอ็าจจะเป็นการขยายฐานลูกคา้อีกวิธีหน่ึงดว้ย รวมไปถึงผูวิ้จยัจะนาํขอ้มูลจากงานวิจยั มา

พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการทาํ

วิจยัน้ี คือ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและคน้หาสาเหตุถึงโอกาสและอุปสรรค ของประกนัภยัประเภท 1 จากการรับรู้

ความเส่ียง พฤติกรรมการซ้ือ และ พฤติกรรมการใช ้ของประชากรท่ีทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 และ สามารถนาํ

ผลการแบ่งกลุ่มมาใชป้รับปรุง ผลิตภณัฑ ์ ความคุม้ครองของกรมธรรม ์ เพ่ือใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการ รวมไป

ถึงครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใช ้และ การรับรู้ความเส่ียง ของลูกคา้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

 ศิวารัตน ์ณ ปทุม และคณะ (2550 : 13) ไดใ้หค้าํจดัความคาํวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค นั้นหมายถึง การกระทาํ

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีไดมี้การเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงกบัการจดัการรวมถึงการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ทั้งน้ีไดร้วมถึง 

กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้ประเดน็สาํคญัของคาํจาํกดัความ กล่าวคือ กระบวนการ

ตดัสินใจท่ีมีอยู่ก่อน (Precede) หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น จะ

เกิดกระบวนการทางจิตวิทยา และสงัคมวิทยา ท่ีมีส่วนสร้างและขดัเกลาทศันคติและค่านิยม 
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คณาจารยส์าขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (2555 : 50) ไดใ้หนิ้ยามคาํวา่ ผูบ้ริโภค 

หมายถึง บุคคลท่ีมีสิทธิในการไดม้าและใชสิ้นคา้รวมถึงบริการท่ีไดมี้การเสนอขาย ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเก่ียวขอ้งกบัการะ

บวนการบริโภคในบทบาทใดบทบาทหน่ึง หรือ ทั้ง 3 บทบาท ในขณะเดียวกนัดงัน้ี เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ คือ 

กาํหนดความตอ้งการในสินคา้และบริการ เป็นผูซ้ื้อ คือ ผูท่ี้เป็นคนซ้ือสินคา้ และ เป็นผูใ้ช ้คือ ผูท่ี้ไดใ้ชสิ้นคา้ 

 

คณาจารยส์าขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (2555 : 51-52) ไดก้ล่าววา่ การทาํความ

เขา้ใจเก่ียวกบัตวัผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึนนั้นจะตอ้งใชก้ารวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามหลกั 6W 1H (What, Where, 

When, Why, Who, Whom, How) 

 

เสรี  วงษม์ณฑา (2545 : 30) ใหค้วามหมายของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ผูบ้ริโภค (Consumer) คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการ

ซ้ือ (Product Power) จึงทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) และทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการใช ้ (Using 

behavior) โดยแบ่งลกัษณะผูบ้ริโภค เป็นดงัน้ี ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (Need) ผูบ้ริโภคเป็นผูมี้อาํนาจ

ในการซ้ือ  (Purchasing Power) พฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior)  และ พฤติกรรมการใช ้(Using Behavior) 

 

 แนวคิดและทฤษฎี กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตลาดตามแนวคิด STP นั้น จะมีการออกเป็น 

3 ส่วน แบ่งส่วนของการตลาดออกเป็นส่วนยอ่ย (Segmentation) กาํหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการ (Target) และ การ

วางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์(Positioning) (กาํพล สุทธิพิเษฐ,์ 2552) 

 

 สาเหตุของอุบติัเหตุในการจราจรทางบก 

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น สามารถเกิดข้ึนไดห้ลายสาเหตุดว้ยกนั จากสถิติของกรมทางหลวง 

พบว่าสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด มาจากการขบัรถเร็ว และ รองลงมาคือ ขบัรถระยะกระชั้นชิด เพราะฉะนั้น

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น มกัจะเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม และ กฎหมาย 

สาเหตุเกิดจากผูข้บัข่ียานพาหนะ ผูโ้ดยสาร คนเดินเทา้ หรือสตัวเ์ล้ียงต่างๆ มีสาเหตุดงัน้ี 

1. สาเหตุจากผูข้บัยานพาหนะ 

2. สาเหตุจากผูโ้ดยสาร คนเดินเทา้ หรือ สตัวเ์ล้ียง 

3.  สาเหตุจากสภาพของรถ 

4. สาเหตุจากบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ สภาพถนนและสภาพแสงสว่าง 

5. สาเหตุจากดินฟ้าอากาศ 
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สาเหตุจากกฎหมาย  กฎหมายมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ ดงัน้ี 

1. การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนทุกคนทราบกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทลงโทษ ใน

การฝ่าฝืนกฎต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนขาดจิตสาํนกัและฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงมีผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ 

2. บทลงโทษหรือค่าปรับยงัไม่เหมาะสม ทาํใหมี้การฝ่าฝืนกาํจราจร หรือกฎระเบียบต่างๆ อยูเ่สมอ  

3. การท่ีกฎหมายมิไดก้าํหนดเพศ อายุสูงสุดของผูข้บัข่ี รวมทั้งการศึกษาขั้นตํ่าของผูข้บัข่ียวดยานพาหนะ 

ถึงแมว้า่ผูข้บัข่ีจะสอบผา่น และไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีมาแลว้ กอ็าจทาํผิดกฎจราจร และทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ 

4. การขาดการกวดขนั จบักุม หรือยงัไม่จริงจงัหรือเขม้งวดในการพิจารณาดาํเนินคดีหรือจบักุม ผูก้ระทาํ

ผิด เป็นสาเหตุใหข้บัรถหรือใชร้ถใชถ้นนอยา่งเสรี ตามอาํเภอใจ ซ่ึงมกัทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีการกาํหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้เกณฑ์ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan, 1970) ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการตดัสินใจเลือกคือ เลือกเก็บท่ีป้ัม

นํ้ามนั และ ร้านคาร์แคร์ ทั้งหมด 6 เขต และจดัเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมีจาํกดั และ ค่าใชจ่้าย

ท่ีจะเกิดข้ึน วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในแต่ละเขต จะแบ่งเกบ็แบบสอบถามจาก ป้ัมนํ้ามนั 20 ชุด และ ร้านคาร์แคร์ 

13 ชุด ทั้งหมด 5 เขต และ ป้ัมนํ้ามนั 20 ชุด และ ร้านคาร์แคร์ 15 ชุด ทั้งหมด 1 เขต การเกบ็รวบรวมขอ้มูลนั้น ผูวิ้จยั

วิเคราะห์ ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ Cluster Analysis, Chi-Square และ ANOVA โดยอาศยัโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะห์ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน และ วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มของผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชปั้จจยั

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ พฤติกรรมการใช ้และ การรับรู้ความเส่ียง เพ่ือนาํมาปรับปรุงและพฒันา ผลิตภณัฑ ์ พบว่า

สามารถแบ่งกลุ่มประชากรไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 เคลมบ่อย 

 กลุ่มท่ี 2 รับรู้ความเส่ียงสูง                                                                                      

 กลุ่มท่ี 3  เลือกเยอะ ใชสุ้ดคุม้ 
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 กลุ่มท่ี 1 ประสบการณ์ในการทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 น้อย   แต่ จํานวนเคลมสูง เป็นกลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ตํ่าท่ีสุดในกลุ่มคนท่ีแบ่งได ้คนกลุ่มน้ีจะเลือกใชบ้ริการศูนย์

ซ่อมเดิมและเลือกท่ีจะซ่อมผ่านศูนยซ่์อม และ อุบติัเหตุมกัจะเกิดจากบุคคลภายนอกท่ีมีความไม่สมบูรณ์ของ

ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด  คนกลุ่มน้ีจะซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์่านบริษทัประกนัภยัรถยนต์

โดยตรง และ เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 กบับริษทัท่ีมีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 

 

กลุ่มท่ี 2 ประสบการณ์ในการทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 มาก แต่ จํานวนเคลมน้อย เป็นกลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 มากท่ีสุดในกลุ่มคนท่ีแบ่งได ้คนกลุ่มน้ีมองว่าความเส่ียงท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุนั้นเกิดไดจ้ากฝนตกหนกั เกิดจากการท่ีบุคคลไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร เกิดจากความสวา่งบนทอ้ง

ถนน เกิดจากผูข้บัข่ีขาดความชาํนาญ เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดว้ยการท่ีคนกลุ่มน้ีมีการรับรู้ความเส่ียงสูง ทาํให้

ส่วนใหญ่คนกลุ่มน้ีจะมีความระมดัระวงัมากกวา่คนกลุ่มอ่ืน 

 

กลุ่มท่ี 3 ประสบการณ์ในการทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ปานกลาง  และ จํานวนการเคลมอยู่ใน

ระดบักลางๆ แต่จะเน้นเป็นเคลมหนัก เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 อยู่ใน

ระดบักลางเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ คนกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมการซ้ือโดยการหาขอ้มูลของประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

จากท่ีต่างๆ ก่อนท่ีจะซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง พฤติกรรม

การซ้ือและใชป้ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ การเลือกการซ่อมในประกนัภยัระยนต ์ประเภท 1 ประสบการณ์ในการทาํ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 และ จาํนวนคร้ังท่ีเคลมโดยเฉล่ียต่อปี มีความแตกต่างกนัโดยคาดว่าปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นอาย ุอาชีพ การเลือกการซ่อมในประกนัภยัระยนต ์ประเภท 1 ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 

1 และ จาํนวนคร้ังท่ีเคลมโดยเฉล่ียต่อปี แตกต่างกนั โดยดา้นอายนุั้น จะมีช่วงอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี 

ดา้นอาชีพนั้น ส่วนมากจะเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเหมือนกนั แต่ท่ีต่างกนั คือ ประชากรกลุ่มนอ้ยของแต่ละกลุ่ม

ท่ีมีความแตกต่างกนั ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ รับจา้ง ดา้นการเลือกการซ่อมในประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 นั้น ทั้ง 3 กลุ่มท่ีได ้เลือกท่ีจะซ่อมศูนย ์  จากผลการวิจยัการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 

โดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง พฤติกรรมการซ้ือ และ การใช ้ประกนัภยัรถยนต ์ผลวิจยัปัจจยัดา้นบุคคลนั้น 

จะเห็นไดว้่าสอดคลอ้งกบั ธญัญารัตน์  เน้ียมดวง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท ซ่ึงไดส้รุปผลไวว้า่ อาชีพและรายได ้ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือแตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ มีคาํถามวดั ทั้งหมด 13 ขอ้  ประชากรส่วนใหญ่จะเนน้บริการช่วยเหลือรถเสีย

ฉุกเฉินเป็นส่วนหน่ึงในการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ รองลงมาจะเลือกการซ่อมแบบซ่อมศูนย ์และตอ้งการ

คุม้ครองกรณีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการชนกบัส่ิงท่ีไม่ใช่รถยนต์ การหาขอ้มูลส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลจาก

บริษัทประกันภัยโดยตรง รวมถึงจะซ้ือประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรงเช่นกัน 

พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีการเลือกนอ้ยท่ีสุดคือ เลือกซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์

 

3. ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงนั้น มีคาํถามวดั ทั้งหมด 11 ขอ้  ประชากรส่วนใหญ่รับรู้ความเส่ียงนั้น จะเกิด

จากบุคคลภายนอกมีความไม่สมบูรณ์ของร่างการและจิตใจ รองลงมาคือส่วนใหญ่อุบติัเหตุนั้นเกิดจากเหตุการณ์ท่ี

ไม่คาดคิด และ ส่วนใหญ่อุบติัเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกไม่ปฏิบติัการกฎจราจร และ การรัรู้ความเส่ียงท่ีประชากร

ส่วนใหญ่ใหก้ารรับรู้ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือส่วนใหญ่อุบติัเหตุมกัจะเกิดจากยางระเบิดหรือ ยางแตก 

 

4. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชน้ั้น ทางผูวิ้จยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก พฤติกรรมการใช้ดา้นการ

แจง้เคลม  มีคาํถามวดั ทั้งหมด 9 ขอ้ ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการแจง้เคลม เป็นอนัดบัแรก คือ แจง้เคลม

ผา่นศูนยรั์บแจง้ รองลงมาคือ การเคลมส่วนใหญ่จะเป็นเคลมสด และ การเคลมส่วนใหญ่จะมีคู่กรณี ส่วนพฤติกรรม

การแจง้เคลมท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การแจง้เคลมผ่าน Application ส่วนท่ีสอง พฤติกรรมการซ่อม มีคาํถาม

วดั ทั้งหมด 5 ขอ้ ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ่อมเป็นอนัดบัแรก คือ การซ่อมในแต่ละคร้ัง จะใชบ้ริการ

ศูนยซ่์อมเดิมท่ีเคยใช ้รองลงมาคือ การซ่อมส่วนมากจะเกิดบริเวณดา้นหนา้ และ ดา้นหลงั ส่วนพฤติกรรมในการ

ซ่อมท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ จะมีรถยนตข์ณะรอซ่อม 

 

จากการทาํการศึกษาทาํใหแ้บ่งกลุ่มของผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

กลุ่ม 1 ประชากรในกลุ่มส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายอุยูร่ะหวา่ง 25 – 34 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมา

มีอาชีพ คา้ขาย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,000 – 30,000 บาท รองลงมา สูงกว่า 60,000 บาท ประเภทรถยนต ์คือ 

รถเก๋ง รองลงมา คือ รถกระบะ ส่วนใหญ่เลือกการซ่อมแบบศูนย ์ ถึง 84% อายุรถยนต์ท่ีใช้ในปัจจุบัน 4.10 ปี 

ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตโ์ดยเฉล่ียจะอยู่ท่ี 4.80 ปี และ จาํนวนคร้ังท่ีเคลมโดยเฉล่ียต่อปี 2.12 คร้ัง 

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  พฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มน้ีท่ีมีความโดดเด่นคือ ส่วนใหญ่ท่านจะหาขอ้มูล

ประกนัภยั และ ส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาท่านซ้ือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ผ่านธนาคาร รวมไปถึงส่วนใหญ่ท่านซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบมีความรับผิดส่วนแรก ดา้นการรับรู้ความเส่ียง ประชากรกลุ่มน้ีมองว่า ส่วนใหญ่

อุบัติเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และด้านพฤติกรรมการใช้ ในส่วนของการแจ้งเคลม 

ประชากรในกลุ่มน้ี การเคลมส่วนใหญ่จะเป็นเคลมแหง้แบบมีคู่กรณี และ ไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงการเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเกิดบนทางด่วน ในส่วนของการซ่อมนั้น ประชากรของกลุ่มน้ี จะเลือกใชบ้ริการศูนยซ่์อมเดิมท่ีเคยใช ้

บริเวณการซ่อมสาํหรับกลุ่มน้ีจะเป็นการซ่อมบริเวณดา้นหนา้และดา้นขา้ง 

  



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2866 
 

 
กลุ่ม 2  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 35 – 44 ปี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ 

รับจา้งและคา้ขาย โดยทั้ง 2 อาชีพน้ีมีจาํนวนท่ีเท่ากนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สูงกว่า 60,000 บาท ประเภทรถยนต ์คือ 

รถเก๋ง รองลงมาคือ รถกระบะ และ รถประเภท อ่ืนๆ เช่น รถครอบครัว ส่วนการเลือกซ่อมนั้น กลุ่มน้ีถือวา่มีสดัส่วน

ในการเลือกซ่อมแบบอู่สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ โดยมีสัดส่วน 35.16% ของประชากรในกลุ่ม อายุรถยนตท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั 

คือ 4.11 ปี ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 สูงถึง 7.42 ปี ซ่ึงถือวา่มากท่ีสุด และ จาํนวนคร้ังท่ีเค

ลมโดยเฉล่ียต่อปี คือ 1.40 คร้ัง ซ่ึงถือว่าตํ่าท่ีสุด  พฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มน้ี จะไม่ค่อยท่ีจะหาขอ้มูล และ ซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากธนาคาร รวมไปถึงจะไม่ซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบ มีความรับผิดส่วน

แรก เหมือนกบักลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 การรับรู้ความเส่ียง ของประชากรในกลุ่มน้ี มองวา่ความเส่ียงนั้นเกิดได ้จากผูข้บั

ข่ี จากผูโ้ดยสาร บุคคลภายนอก และสัตว ์จากสภาพของรถยนต์ จากสภาพถนน และ จากสภาพดินฟ้าอากาศ  

ประชากรกลุ่มน้ี ถือว่าเป็นประชากรท่ีมีความตระหนกัถึงการรับรู้ความเส่ียงสูง ดา้นพฤติกรรมการใช ้ในส่วนของ

การแจง้เคลมของประชากรกลุ่มน้ีท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือ  มีการเคลมแห้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี และ 

การเคลมส่วนใหญ่จะเกิดบนทางด่วน จะพบนอ้ยมากกบัประชากรกลุ่มน้ี  ในส่วนของการซ่อมนั้น ประชากรกลุ่มน้ี 

จะไม่ค่อยเกิดการเคลม ดงันั้น การซ่อมจึงนอ้ยตามไปดว้ย 

 

กลุ่ม 3 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 25 – 34 ปี อาชีพคือ พนักงานบริษทัเอกชน และ

รองลงมาคือคา้ขาย และ รับราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จะอยู่ท่ี15,000 – 30,000 บาท รองลงมา คือ 30,001 – 

45,000 บาท ประเภท รถยนต ์คือ รถเก๋ง รองลงมา คือรถอ่ืนๆ เช่น รถครอบครัว การเลือกแบบการซ่อมจะเลือกซ่อม

ศูนย ์อายุรถยนตท่ี์ใชใ้นปัจจุบนัโดยเฉล่ีย คือ 3.98 ปี ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 คือ 5.08 

ปี และ จาํนวนคร้ังท่ีเคลมโดยเฉล่ียต่อปี คือ 1.64 คร้ัง พฤติกรรมการซ้ือของประชากรในกลุ่มน้ีคือ จะหาขอ้มูลโดย

การเปรียบเทียบจากเวบ็ไซด ์ธนาคาร และบุคคลในครอบครัว การซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 สาํหรับกลุ่มน้ีมี

การซ้ือจากหลากหลายช่องทาง เช่น ตวัแทนและนายหนา้ ธนาคาร รวมไปถึง ซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์ซ่ึงกลุ่มอ่ืนๆ จะ

ไม่นิยมซ้ือผ่านช่องทางโทรศพัท ์ รวมไปถึงประชากรกลุ่มน้ีมีการซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบมีความรับ

ผิดส่วนแรก และ ไดใ้ชบ้ริการช่วยเหลือรถยนต์ฉุกเฉินเป็นส่วนหน่ึงในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 

อีกด้วย การรับรู้ความเส่ียง ของประชากรในกลุ่มน้ี มองว่าความเส่ียงนั้นเกิดได้ จากผูข้ ับข่ี จากผูโ้ดยสาร 

บุคคลภายนอก และสตัว ์จากสภาพของรถยนต ์จากสภาพถนน และ จากสภาพดินฟ้าอากาศ  ประชากรกลุ่มน้ี ถือวา่

เป็นประชากรท่ีมีความตระหนกัถึงการรับรู้ความเส่ียงสูง และ พฤติกรรมการใช ้ในดา้นการแจง้เคลมนั้น จะมีการ

แจ้งผ่านศูนย์รับแจ้ง มีการแจ้งผ่านออนไลน์ ซ่ึงถ้าเทียบกับกลุ่มอ่ืนนั้ น จะมีการแจ้งเคลมผ่านออนไลน์ 

(Application) นอ้ยมาก การเคลมส่วนใหญ่ของประชากรกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่การเคลมจะมีคู่กรณี และ จะเป็นเคลมสด 

รวมไปถึงการเคลมจะเกิดบนทางด่วน ในซอย และ บนถนนใหญ่ ส่วนดา้นการซ่อมนั้น จะมีการซ่อมโดยการใช้

ศูนยซ่์อมเดิมท่ีเคยใช ้รวมไปถึงการแจง้ซ่อมนั้น จะแจง้ซอม ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมี

การแจง้ซ่อมดา้นหลงัมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผลวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชปั้จจยั

ดา้นการรับรู้ความเส่ียง และ พฤติกรรมการซ้ือและใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  1 ได ้3 กลุ่ม โดยท่ีแต่ละกลุ่มมี

ความแตกต่างกนัดงัน้ี 

กลุ่ม 1 ประชากรในกุลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีการเคลมบ่อย แต่การเคลมแต่ละคร้ังจะไม่ไดสู้งมาก ซ่ึงจากขอ้มูล

ขา้งตน้นั้น กลุ่มน้ีจะมีการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี เช่น การชนเสา หรือ ร้ัวบา้นเป็นตน้ กลุ่มน้ีส่วนมากจะเป็นผูช้าย 

และ เป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพคา้ขาย ซ่ึงพฤติกรรมการใชร้ถยนตข์องคนกลุ่มน้ี จะเป็นกลุ่มท่ีหาเชา้กินคํ่า และ มีการขบั

รถยนต์ในท่ีแคบ ทาํให้เกิดการเคลมแห้งเป็นส่วนใหญ่ ถา้บริษทัประกนัภยัตอ้งการท่ีจะทาํผลิตภณัฑส์ําหรับคน

กลุ่มน้ี ควรกาํหนดความรับผิดส่วนแรก เพราะ การกาํหนดความรับผิดส่วนแรกนั้น ทางผูเ้อาประกนัภยั จะตอ้ง

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนนั้นก่อน หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีมูลค่าท่ีสูงค่าความรับผิดส่วนแรก บริษทัประกนัภยั

จะชดใชค่้าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิมเติมให ้และ หากมีการกาํหนดความรับผิดส่วนแรก จะเป็นการลดจาํนวนเคลม สาํหรับ

ประชากรกลุ่มน้ีได ้

กลุ่ม 2 ประชากรกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้ความเส่ียงสูงเพราะฉะนั้น จะมีความระมดัระวงัมาก ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัประชากรในกลุ่มน้ีมีอายรุะหว่าง 35 – 44 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มวยักลางคน ท่ีมีประสบการณ์ในการขบั

รถยนตสู์ง  รวมไปถึงกลุ่มน้ีจะมีอาชีพรับจา้งอยูด่ว้ย ซ่ึงอาชีพรับจา้งส่วนมากจะตอ้งใชร้ถยนตเ์ป็นเคร่ืองมือในการ

ทาํงาน จึงสามารถพิสูจน์ไดว้่า ประชากรกลุ่มน้ี ขบัรถยนตด์ว้ยความระมดัระวงั เพ่ือท่ีจะไม่ไดค้วามเสียหายต่อ

รถยนต ์ถา้บริษทัประกนัภยัตอ้งการท่ีจะทาํผลิตภณัฑส์าํหรับคนกลุ่มน้ีนั้น ควรทาํผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีความรับผิดส่วน

แรก และ จะตอ้งจดักิจกรรมพิเศษ สาํหรับลูกคา้ เพ่ือท่ีจะรักษาลูกคา้กลุ่มน้ีเอาไว ้เน่ืองจากวา่ กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมี

การเคลมนอ้ยมาก ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัประกนัภยั เป็นอยา่งสูง 

กลุ่ม  3 ประชากรกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีการเคลมแต่ละคร้ัง จะเป็นเคลมหนกั ทาํใหพ้ฤติกรรมการซ่ือของกลุ่มน้ี 

จะเป็นกลุ่มท่ีมีการหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ สูงมาก เพราะหากทาํกบับริษทัประกนัภยัรายเดิม จะโดนปรับ

เพ่ิมค่าเบ้ียประกันภัย เน่ืองจากมีเคลมท่ีสูง กลุ่มน้ีจะสนใจเร่ืองค่าเบ้ีย และ ความคุม้ครองท่ีคุ ้มค่าเป็นหลัก 

เน่ืองจากว่าประชากรกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมีรถครอบครัว ถา้บริษทัประกนัภยัตอ้งการท่ีจะทาํผลิตภณัฑส์าํหรับกลุ่ม

น้ี ควรท่ีจะทาํคู่มือแนะนาํการขบัรถยนต ์รวมไปถึงความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้

 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป อุปสรรคในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีมีจาํกดั และ สถานท่ี

ท่ีจาํกดันั้น ทาํใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ี อาจจะกระจุกตวัอยู่ท่ีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และ ประเภทรถยนตเ์ป็น

รถเก๋ง ทาํให้ผลท่ีออกมาอาจจะสะทอ้นกลุ่มท่ีเป็นพนักงานบริษทัมากกว่า ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นของทุกเขต ใน

กรุงเทพมหานคร เพราะในปัจจุบนั อาชีพท่ีจะซ้ือรถยนต ์และ ซ้ือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 นั้น มีหลากหลาย

อาชีพ และ ลกัษณะการใชง้านต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเลง็เห็นว่า หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัจะลงไปเก็บขอ้มูล ตาม

ตลาดหรือศูนยค์า้ส่งสินคา้ เพราะ ประชากรกลุ่มนั้นมีกาํลงัท่ีจะซ้ือรถยนต ์และ เป็นกลุ่มท่ีมีการใชร้ถยนต์ตลอด

เพราะรถยนตคื์อเคร่ืองมือในการทาํมาหากิน และ ถา้บริษทัประกนัภยัสามารถเจาะตลาดกลบัประชากรกลุ่มน้ีได ้ก็

จะเป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่มใหญ่ของบริษทัประกนัภยั 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือประกนัชีวติโดยใช้ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของตวัแทน

และปัจจยัด้านความภกัด ีกรณศึีกษา บริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ 

จาํกดั (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร 

Life insurance customer segmentation based on service quality of insurance 

agent and customer loyalty factors: A case study of MuangThai Insurance 

Public Company Limited, SamutSakhon 

ภัทร์ธีนันท์  ช่ืนภิรมย์1  และ กญัช์ อนิทรโกเศศ2 

                                                                                             Patteenan Chuenpirom  and Gun Indrakoses                          

บทคดัย่อ 

     การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของตวัแทนประกนัชีวิตในดา้นการบริการและ

ปัจจยัดา้นความภกัดีของลูกคา้และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือท่ีประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยประกนั

ชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ Cluster Analysis, Chi-

Square Test, ANOVA จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรม

ของการบริการมากท่ีสุด และลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้นอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ใน ปัจจยัดา้น

ความภกัดี ลูกคา้มีความภกัดีรายขอ้ คือ ลูกคา้มีความภกัดีกบัตวัแทนบริษทัเมืองไทยท่ีดูแลลูกคา้อยูม่ากท่ีสุดและลูกคา้มีความ

ภกัดีกบัเม่ือมีข่าวสารในแง่ลบของบริษทัเมืองไทยออกมา ลูกคา้ก็ยงัมีความเช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิมนอ้ยท่ีสุด โดยสามารถ

แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือประกนัชีวติกบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาครออกเป็น 3 กลุ่ม  
 

คาํสาํคัญ:คุณภาพการบริการ, ความภักดี, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 

Abstract 

     The objectives of this research were to study service quality of insurance agent and customer loyalty factors 

and to study customer segmentation of Muang Thai Insurance Public Company Limited, SamutSakhon. The 

research instruments included Cluster Analysis, Chi-Square Test, and ANOVA. The results of this study showed 

as below. As for service quality, the most satisfactory factor was tangibility of service and Responsiveness. 

Customer Care was the lowest satisfactory factor.  Moreover, as for customer loyalty, the most loyalty factor was 

insurance agent. The presence of customer loyalty, despite negative corporate information was- the lowest 

satisfactory factor by Muang Thai Insurance Public Company Limited, SamutSakhon customers could be 

segmented into three groups.  

Keywords: service quality, loyalty, Muang Thai Insurance Public Company Limited, SamutSakhon 

1
นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10290 email: oumetm2534@gmail.com 

2
อาจารย ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10290 email: gunmktutcc@gmail.com 



 
การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2871 

 
 

 1. บทนํา 

     เศรษฐกิจ สังคม การดาํเนินชีวิต ของคนไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดงันั้นรายไดจึ้งเป็น

ส่ิงสาํคญักบัทุกครอบครัว โดยเฉพาะผูน้าํของครอบครัวท่ีตอ้งวิตกกงัวลกบัความเส่ียงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเอง

และครอบครัว ดงันั้นการทาํประกนัชีวิตจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงภยัท่ี

อาจเกิดข้ึน โดยการทาํประกนัชีวิตจะทาํให้ผูท้าํประกนั เกิดความมัน่ใจว่าหากเกิดการสูญเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือ

ทุพพลภาพ ก็จะมีเงินจาํนวนน้ีท่ีไดท้าํประกนัเอาไวร้องรับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือหากมีชีวิตอยู่จนกระทั้ง

ครบสญัญากจ็ะไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงซ่ึงถือเป็นผลตอบแทนจากการออม  

     ปัจจุบนัจาการท่ีประชาชนมีความเขา้ใจการทาํประกนัชีวิตในเชิงบวกมากข้ึน จึงทาํใหธุ้รกิจประกนัชีวิตมองเห็น

ถึงความก้าวหน้าทางธุรกิจจึงส่งผลให้มีการแข่งขันกันสูงข้ึน โดยแข่งขันกันผ่านช่องทาง(ตัวแทน นายหน้า 

อินเตอร์เน็ต โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ธนาคาร) จากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน บริษทัจึงหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการรักษาลูกคา้

เก่าดว้ย เพราะการรักษาลูกคา้เก่าไวไ้ดจ้ะช่วยใหบ้ริษทัสามารถเพ่ิมยอดขายไดจ้ากการซ้ือซํ้ าและการบอกต่อของ

ลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลดีกบับริษทัในเร่ืองของเบ้ียประกนัและส่วนแบ่งทางการตลาด แต่ถึงแมก้ารรักษาฐานลูกคา้เก่าจะ

เป็นเร่ืองท่ีดี แต่หากตวัแทนนาํเสนอผลิตภณัฑไ์ม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และมีการบริการท่ีไม่มีคุณภาพก็

จะส่งผลเสียใหก้บับริษทั อาจทาํใหส่้วนแบ่งทางการตลาดปรับตวัลดลง ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือและความมัน่คง

ของบริษทั บริษทัจึงตอ้งมีการพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการบริการ เพ่ือจะไดต่้อสูก้บัคู่แข่งขนัได ้ 

     ในช่วง 1-2 ปี ท่ีผ่านมา พบวา่ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร มีปัญหาเร่ือง  อตัราเบ้ีย

ประกนัการขายรายใหม่ อตัราเบ้ียประกนัต่ออาย ุจาํนวนลูกคา้ทั้งใหม่และเก่าลดลง รวมถึงมีลูกคา้เขา้มาขอเวนคืน ยกเลิก

สญัญากรมธรรม ์กบัทางบริษทัมากข้ึน และลูกคา้บางรายพดูถึงคุณภาพการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายของตวัแทนท่ีไม่

มีคุณภาพ ดงันั้นหากไม่รีบแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อาจส่งผลใหเ้บ้ียประกนัภยั จาํนวนลูกคา้ลดลงและลูกคา้อาจจะไม่มีความ

ภกัดีกบับริษทั อนัจะทาํใหบ้ริษทัมีความน่าเช่ือถือลดลงในมุมมองของลูกคา้ใหม่ท่ีจะเขา้มาซ้ือ โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงมี

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของตวัแทนประกนัชีวิตในดา้นการบริการและปัจจยัดา้น

ความภกัดีของลูกคา้และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือท่ีประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใชปั้จจยัดา้นคุณภาพการบริการของตวัแทนและปัจจยัดา้นความภกัดีของลูกคา้ ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์เพ่ือช่วยในการรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาในคุณภาพการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายของตวัแทน 

รวมถึงอุปสรรคของของการสร้างความภกัดีของลูกคา้ และเพ่ือใหผู้ศึ้กษาไดมี้โอกาสเขา้ใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งไดจ้าก

งานวิจัยและสามารถนาํผลวิจยัในคร้ังน้ีไปแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพฒันาตวัแทนให้มีคุณภาพการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากกวา่เดิมในแต่ละดา้น นอกจากน้ียงัทาํให้ทราบวา่ลูกคา้แต่ละกลุ่มมีความภกัดีในแต่ละดา้น แต่ละระดบั 

แตกต่างกนัอยา่งไร  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

การอ้างองิในเน้ือหา 

     คุณภาพการบริการ (อรจนัทร์ ศิริโชติ, 2556) คือ การประเมินคุณภาพบริการท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการส่ง

มอบบริการทุกจุดท่ีมีการติดต่อกบัลูกคา้ โดยคุณภาพการบริการแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 1.ความเป็นรูปธรรมของ
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การบริการ ประเมินได ้2 ส่วนคือ เนน้ท่ีพนกังานและวสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและเน้นท่ีอุปกรณ์และเคร่ือง

อาํนวยความสะดวกทางวตัถุ 2.ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้คือ ความสามารถในการใหบ้ริการกบัลูกคา้อยา่งน่าเช่ือถือ 

ถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 3.การตอบสนองต่อลูกคา้ คือ การให้บริการอย่างรวดเร็ว ฉับไว และความมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะ

ช่วยเหลือลูกคา้ 4.การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คือ การท่ีพนกังาน มีความรู้ ทกัษะ ความซ่ือสตัย ์มีสัมมาคาราวะ 5.

การเอาใจใส่ต่อลูกคา้ คือ การสนใจ เห็นอกเห็นใจ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้แต่ละคนท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนั 

     ความภักดีของลูกค้า (วีณา โฆษิตาสุรังคกุล, 2559) คือ ระดบัความสัมพนัธ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัและลูกคา้ไม่

สนใจคู่แข่งขนั ไม่ว่าคู่แข่งขนัจะมีสินคา้ท่ีดีกว่าหรือไม่ก็ตาม โดยสินคา้และบริการท่ีมีของบริษทันั้นสามารถ

ตอบสนองต่อความรู้สึกและความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ โดยมีการแบ่งความจงรักภกัดีของลูกคา้

ท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัการทาํกาํไร คือ กลุ่มท่ีหน่ึง ลูกคา้มีความพึงพอใจสูง มีความจงรักภกัดีสูง และมีปริมาณซ้ือสูง 

กลุ่มท่ีสอง ลูกคา้มีระดบัความจงรักภกัดีสูง แต่ปริมาณการซ้ือไม่สูงนกั กลุ่มท่ีสาม ลูกคา้มีการซ้ือสูงแต่มีความ

จงรักภกัดีตํ่า กลุ่มท่ีส่ี ไม่แสดงออกวา่มีความจงรักภกัดีและไม่เพ่ิมปริมาณการซ้ือ 

     ความภักดีต่อตราสินค้า (อรชุดา ประภาพงศพ์นัธ์ุ, 2554) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงโดย

เนน้และคาํนึงการสร้างความรู้สึกท่ีดีของลูกคา้ต่อสินคา้นั้นๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัขบวนการและขั้นตอนอนัประกอบดว้ย

วิธีการส่ือสาร ระยะเวลาเป็นกลไกสําคญัและตอ้งกระทาํอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างความภกัดีในตราสินคา้หา้

อนัดบั คือ 1.การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ 2.การสร้างความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 3.การเช่ือมโยงความผกูพนัทาง

อารมณ์ของลูกคา้ 4.การลดทางเลือก 5.การสร้างภาพลกัษล์กัษณ์ท่ีดีใหก้บัสินคา้ และบริษทั 

     การแบ่งส่วนตลาด (ชยัวฒัน์ ฉนัพิทกัษ,์ 2556) คือ กระบวนการแบ่งส่วนตลาดในอุตสาหกรรมหน่ึง ท่ีมีลกัษณะ

ของลูกคา้ท่ีเหมือนๆกนั โดยการแบ่งส่วนตลาดจะมีการแบ่งเป็นตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ตวัแปรทางภูมิศาสตร์ 

ตวัแปรทางจิตวิทยา ซ่ึงประกอบดว้ย วิถีการดาํเนินชีวิตและลกัษณะบุคลิกภาพ 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดย

กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการประมาณการลูกคา้ท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตจาํกดั (มหาชน) 

สาขาสมุทรสาคร จาํนวน 90,420 และคาํนวณจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี

ไดจ้ะมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ± 6.92 %ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 

95% ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 200 คน โดยมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามตาม

บา้นของลูกคา้ท่ีมีเกณฑว์า่ไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการ เช่น ขอยกเลิกสัญญา,ขอเวนคืนกรมธรรม ์โดยรายช่ือน้ีไดม้า

จากโปรแกรมภายในบริษทั รวมถึงลูกคา้ท่ีหยุดชาํระเบ้ีย และลูกคา้ทัว่ไปท่ียงัชาํระเบ้ียประกนัอยู่ , เก็บแบบสอบถามท่ี

โรงพยาบาลมหาชยัและโรงพยาบาลสมุทรสาครดว้ยตนเองรวมถึงฝากเจา้หน้าท่ีฝ่ายรับประกนัไว,้เก็บแบบสอบถามท่ี

ห้างสรรพสินคา้เซนทรัลพระราม 2,เก็บแบบสอบถามท่ีบริษทัดว้ยตนเองและฝากเจา้หนา้ท่ีไว ้ซ่ึงมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ คือ Cluster Analysis, Chi-Square Test, ANOVA มีขั้นตอน คือ 1.การกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการ

แบ่งกลุ่ม 2.การออกแบบการวจิยั 3.การกาํหนดวธีิการแบ่งกลุ่ม 4.การอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      วตัถุประสงค์ ข้อที่ 1  พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจรายดา้นความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ มากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจรายขอ้ คือ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีบุคลิกน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

และลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกคา้นอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้่า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

หมายถึง ลกัษณะของส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพท่ีสามารถจบัตอ้งได ้การประเมินจึงตอ้งประเมินจาก

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีตวัตน โดยการประเมินจะเนน้ 2 ส่วน คือ (1) เนน้ท่ีพนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการ

ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัเมืองไทยเลือกท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัส่วนท่ี (1) มากกว่าส่วนท่ี (2) เนน้ท่ีอุปกรณ์

และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกทางวตัถุ ท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในส่วนท่ี (1) มากกว่าส่วนท่ี (2) เป็นเพราะลูกคา้มี

การใชบ้ริการผา่นตวัแทนมากกว่า จึงถือไดว้่าส่วนท่ี (2) จึงเป็นส่วนท่ีแตกต่างหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของบริษทั

เมืองไทยมากนกั  ลาํดบัถดัมา ลูกคา้มีความพึงพอใจรายดา้นความเช่ือใจไวว้างใจ โดยมีความพึงพอใจรายขอ้ คือ 

ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีความซ่ือสัตยม์ากท่ีสุด และ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีแกไ้ขปัญหา

เร่ืองลูกคา้ไม่ไดรั้บเช็คเงินคืนระหว่างทางล่าชา้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อรจนัทร์ ศิริโชติ 

(2556) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้า่ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการไดต้ามท่ีไดใ้หส้ัญญา

ไวก้บัลูกคา้อย่างน่าเช่ือถือ ถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ ซ่ึงในส่วนของความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง จะเป็นไปตามท่ีลูกคา้ของ

บริษทัเมืองไทยไดรั้บจากการบริการจากตวัแทน แต่ในความแตกกต่างท่ีเกิดข้ึนตามแนวคิดทฤษฏีท่ีกล่าวมาคือ 

ถึงแมลู้กคา้จะมีความพึงพอใจหรือไดรั้บการบริการจากตวัแทน ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้ง แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็ยงัไม่สามารถยืนยนัไดว้่าลูกคา้จะไดรั้บการบริการอย่าสมํ่าเสมอจากตวัแทนต่อไปในภายภาคหนา้ 

ลาํดบัถดัมา ลูกคา้มีความพึงพอใจรายดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ โดยมีความพึงพอใจรายขอ้ คือ ลูกคา้มีความ

พึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีความรู้ท่ีจะตอบคาํถามของลูกคา้ไดใ้นเร่ืองของแบบประกนัท่ีลูกคา้เลือกวา่มีความคุม้ครอง

อย่างไรมากท่ีสุดและลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการดูแลเอกสารสาํคญัของลูกคา้เป็นอย่างดีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้่า การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ หมายถึง 

การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ โดยการท่ีพนักงานบริการตอ้งมีความรู้ ทกัษะ ความซ่ือสัตย ์มีสัมมาคาราวะ และ

ความสามารถ สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ซ่ึงการท่ีตวัแทนมีความรู้ ทกัษะ ความซ่ือสตัย ์เป็นส่ิงท่ี

ลูกคา้ของบริษทัเมืองไทยไดรั้บการบริการจากตวัแทน แต่ในเร่ืองของสัมมาคาราวะและความสามารถ จดัว่าเป็น

การบริการท่ีลูกคา้ยงัไดรั้บจากตวัแทนอยู่ แต่มีความพึงพอใจท่ีไม่มากนัก จึงถือไดว้่าอาจจะไม่สอดคลอ้งกับ

แนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาเท่าท่ีควร ลาํดบัถดัมา ลูกคา้มีความพึงพอใจรายดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ โดยมีความพึง

พอใจรายขอ้ คือ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่จะไดรั้บการบริการในการเก็บเบ้ียใน

คร้ังต่อไปเม่ือใดมากท่ีสุด และลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้เร่ืองการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกรมธรรมด์ว้ยความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ 

อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้า่ การตอบสนองต่อลูกคา้ หมายถึง การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ฉบัไว และ

ความมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ ซ่ึงความรวดเร็ว ฉบัไว เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ของบริษทัเมืองไทยไดรั้บการบริการ

จากตวัแทน แต่ในเร่ืองความมุ่งมัน่เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้นั้น จดัว่าเป็นการบริการท่ีลูกคา้ยงัไดรั้บจากตวัแทน
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อยู่ แต่มีความพึงพอใจท่ีไม่มากนัก จึงถือไดว้่าอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาเท่าท่ีควร ลาํดบั

สุดทา้ย ลูกคา้มีความพึงพอใจรายดา้นความเอาใจใส่ โดยมีความพึงพอใจรายขอ้ คือ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบั

ตวัแทนท่ีมีการนาํเสนอแบบประกนัท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยบอกใหท้ราบและเขา้ใจในรายละเอียดมากท่ีสุด และลูกคา้

มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการแนะนาํแบบประกนัท่ีออกมาใหม่ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดทฤษฎีของ อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้่า  การเอาใจใส่ต่อลูกคา้ หมายถึง การให้ความ

สนใจ ความเห็นอกเห็นใจและให้บริการแก่ลูกคา้แต่ละคนท่ีมีความตอ้งการแตกต่างกนั โดยจากแนวคิดทฤษฎีท่ี

กล่าวไปนั้นเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ของบริษทัเมืองไทยไดรั้บการบริการจากตวัแทน จึงถือไดว้่าในดา้นความเอาใจใส่ต่อ

ลูกคา้ตามแนวคิดทฤษฏีท่ีกล่าวมาไม่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากตวัแทนไดป้ฏิบติัตรงตามท่ี

แนวคิดทฤษฎีไดมี้การกล่าวเอาไวท้ั้งหมด นอกจากน้ียงัพบอีกว่าใน ปัจจยัดา้นความภกัดี ลูกคา้มีความภกัดีรายขอ้ 

คือ ลูกคา้มีความภกัดีกบัตวัแทนของบริษทัเมืองไทยท่ีดูแลลูกคา้อยู่มากท่ีสุดและลูกคา้มีความภกัดีในเร่ืองของ

ถึงแมจ้ะมีข่าวสารในแง่ลบของบริษทัเมืองไทยออกมา ลูกคา้ก็ยงัมีความเช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ เพญ็ภิษา สถิตธีรานนท ์(2555) ท่ีพบว่าผูรั้บบริการใหค้วามสาํคญัอยู่ในดา้น

ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการบอกต่อมากท่ีสุด ซ่ึงกเ็สมือนวา่ลูกคา้มีความภกัดีกบัตวัแทนตามผลของงานวิจยัของผู ้

ศึกษา เน่ืองจากพฤติกรรมกการบอกต่อจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากปราศจากความภกัดีท่ีลูกคา้มีต่อตวัแทนหรือบริษทั 

นอกจากน้ียงัพบว่าผูรั้บบริการใหค้วามสาํคญัในดา้นทศันคติท่ีมีต่อความอ่อนไหวต่อราคานอ้ยท่ีสุดแต่ลูกคา้ของ

บริษทัเมืองไทยไม่ไดใ้ห้ความสําคญัในดา้นของราคาเลย ซ่ึงถือเป็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างงานวิจยัน้ีกบั

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     วตัถุประสงค์ ข้อที่ 2 สามารถสรุปลกัษณะเฉพาะในการแบ่งกลุ่มประชากรตวัอยา่งไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 

                ลูกค้ากลุ่มที่ 1 พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั

อีก 2 กลุ่ม และลูกคา้มีภกัดีกบัตวัแทนรวมถึงจะมีการบอกต่อและซ้ือซํ้านอ้ยท่ีสุด แต่ลูกคา้ยงัมีความภกัดีกบับริษทั

อยู่ (กลุ่มเชิงทา้ทาย) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้่า คุณภาพการ

บริการนั้นเป็นการประเมินคุณภาพบริการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการส่งมอบบริการทุกจุดท่ีมีการติดต่อกบัลูกคา้ 

และไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมในเร่ืองของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งบริการท่ีคาดหวงักบับริการ

ท่ีรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ โดยการเปรียบเทียบดงักล่าวจะเกิดผลลพัธ์ ไดแ้ก่ หากบริการท่ีรับรู้ดอ้ยกว่าบริการท่ี

คาดหวงั คุณภาพการบริการจะจดัอยู่ในระดบัท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีจดัวา่อยู่

ในผลลพัธ์ดงักล่าวเน่ืองจากลูกคา้ไดรั้บการบริการดอ้ยกว่าบริการท่ีคาดหวงัเอาไวจึ้งทาํให้ลูกคา้ไม่ยอมรับใน

ตวัแทนหรือไม่พึงพอใจในการบริการของตวัแทน และยงัมีอีก 2 ผลลพัธ์ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง คือ 1.

หากบริการท่ีไดรั้บรู้เหนือกวา่บริการท่ีคาดหวงับริการนั้นๆ จดัวา่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้พึงพอใจและ

ประหลาดใจ 2.หากบริการท่ีรับรู้ตรงกบับริการท่ีคาดหวงับริการนั้นๆ จดัวา่มีคุณภาพจะอยูใ่นระดบัน่าพึงพอใจ ซ่ึง 

2 ผลลพัธ์น้ีไม่ได้จัดอยู่ในผลลพัธ์ท่ีใช้ได้กับลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 เน่ืองจากเป็นผลลพัธ์ท่ีลูกค้าได้รับการบริการ

เหนือกวา่ท่ีคาดหวงัและลูกคา้ไดรั้บการบริการตรงกบัความคาดหวงั 

    ลูกค้ากลุ่มที่ 2 พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้นอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีก 2 

กลุ่ม แต่ลูกคา้ยงัมีความภกัดีกบัตวัแทนและถา้มีโอกาสจะบอกต่อมากท่ีสุด แต่เม่ือมีข่าวในแง่ลบของบริษทัลูกคา้
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กลุ่มน้ีจะเช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิมนอ้ยท่ีสุด (กลุ่มเชิงรับ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ วีณา โฆษิตาสุรังคกุล 

(2559) ท่ีไดแ้บ่งความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัการทาํกาํไร ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีกลุ่มท่ีสอดคลอ้ง

กบักลุ่มท่ี 2 ดงัน้ี กลุ่มท่ีสอง ลูกคา้ท่ีมีระดบัความจงรักภกัดีสูง แต่ปริมาณซ้ือไม่สูงนกั เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มน้ีมี

ความจงรักภกัดีสูงกบัตวัแทน ถึงแมว้่าเม่ือมีข่าวในแง่ลบของบริษทัลูกคา้กลุ่มน้ีจะเช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิมนอ้ยลง

แต่หากตวัแทนมีวิธีการท่ีจะปรับทศันคติใหก้บัลูกคา้ได ้ลูกคา้ก็จะมีความจงรักภกัดีกบับริษทัเช่นเดิม แต่เน่ืองดว้ย

กลุ่มน้ีลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงและเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จึงอาจมีปริมาณการซ้ือไม่สูงมากนกั นอกจากน้ี

ยงัมีอีก สามกลุ่มท่ีไม่จดัอยู่ในลูกคา้กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีหน่ึง ลูกคา้มีความพึงพอใจสูง มีความจงรักภกัดีสูง และมี

ปริมาณการซ้ือสูง ซ่ึงถือได้ว่าลูกค้าในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจท่ีไม่สูงเพราะลูกคา้มีความพึงพอใจในด้านการ

ตอบสนองต่อลูกคา้นอ้ยท่ีสุดอยู ่ถึงแมว้า่จะมีความจงรักภกัดีสูงกบัตวัแทนแต่ปริมาณการซ้ือยงัไม่มีส่ิงมายืนยนัได้

วา่มีปริมาณการซ้ือสูง กลุ่มท่ีสาม มีปริมาณการซ้ือสูงแต่มีความจงรักภกัดีตํ่า เช่นเดียวกบักลุ่มท่ีหน่ึงท่ียงัไม่มีส่ิงมา

ยืนยนัว่ามีปริมาณการซ้ือสูงส่วนในเร่ืองของความจงรักภกัดีก็ไม่ไดต้ํ่าเน่ืองจากลูกคา้ยงัมีความจงรักภักดีกับ

ตวัแทนอยู่มากท่ีสุด และกลุ่มท่ีส่ี ไม่แสดงออกว่ามีความจงรักภกัดีและไม่เพ่ิมปริมาณการซ้ือ แต่ลูกคา้ในกลุ่มท่ี 2 

แสดงออกว่ามีความจงรักภกัดีกบัตวัแทนอย่างชดัเจน ส่วนในเร่ืองไม่เพ่ิมปริมาณการซ้ือนั้นยงัไม่มีส่ิงมายืนยนัว่า

ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะไม่เพ่ิมปริมาณการซ้ือ 

                   ลูกค้ากลุ่มที่ 3 พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้น้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีก 2 

กลุ่ม  แต่ลูกคา้ยงัมีความภกัดีกบับริษทัและตวัแทนอยู ่(กลุ่มเชิงรุก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็ภิษา สถิตธีรา

นนท ์(2555) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้า่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ ผูใ้หบ้ริการหรือตวัแทนใหค้วามสาํคญัในดา้น

การเอาใจใส่ต่อลูกคา้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในลูกคา้กลุ่มท่ี 3 ก็เป็นกลุ่มท่ีลูกคา้ใหค้วามพึงพอใจกบัการบริการของตวัแทน

ในดา้นการเอาใจใส่ต่อลูกคา้นอ้ยท่ีสุดเช่นกนั  จากงานวิจยัดงักล่าวยงัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในเร่ือง

ของ การรับรู้ต่อคุณภาพบริการของผูรั้บบริการหรือลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ในลูกคา้กลุ่มท่ี 3 น้ี มีความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของตวัแทนและมีความภกัดีอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีของ อรชุดา ประภาพงศพ์นัธ์ุ (2554) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้า่ การสร้างความภกัดีในตราสินคา้ อนัดบัแรก เป็นการ

สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ โดยหากมีการทาํให้ลูกค้ามีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินคา้นั้นได้การทาํให้ลูกค้าเกิด

ความรู้สึกภกัดีต่อตราสินคา้ทาํไดไ้ม่ยาก อนัดบัสอง เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือไวว้างใจ อนัดบัสาม เป็นการ

เช่ือมโยงความผกูพนัทางอารมณ์ของลูกคา้ อนัดบัส่ี เป็นการลดทางเลือก อนัดบัหา้ เป็นการสร้างภาพลกัษล์กัษณ์ท่ี

ดีใหก้บัสินคา้ และบริษทั ซ่ึงถือไดว้่าลูกคา้ในกลุ่มท่ี 3 จดัอยู่ในหา้อนัดบัน้ี ท่ีตวัแทนตอ้งเขา้ไปสร้างความภกัดีใน

ตราสินคา้ เน่ืองจาก ตวัแทนไม่มีการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ในเร่ืองการแนะนาํแบบประกนัท่ีออกมาใหม่

ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ  การตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้ในเร่ืองการเคลมประกนัดว้ยความเต็มใจ ไม่มีการ

สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ ในเร่ืองการแสดงใบอนุญาตเวลาเขา้พบลูกคา้ ไม่มีการสร้างความเช่ือมโยงผูกพนั

ทางอารมณ์ของลูกคา้ ในเร่ืองการเจง้ขอ้มูลข่าวสารในสิทธิพิเศษท่ีลูกคา้จะไดรั้บอยา่งต่อเน่ือง  และมี  2 อนัดบัท่ีไม่

จดัอยู่ในลูกคา้กลุ่มท่ี 3 คือ การลดทางเลือกและการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสินคา้และบริษทั เน่ืองจากลูกคา้ใน

กลุ่มน้ีไม่ไดไ้ม่ภกัดีกบัสินคา้หรือบริษทัแต่พบปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจไม่ดีจึงอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรม ์
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5.  สรุปผลการศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

     1) ข้อเสนอแนะปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของตวัแทนและข้อเสนอแนะปัจจยัด้านความภักดขีองลูกค้า 

     (1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการแสดงใบอนุญาติ

ประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกคา้นอ้ยท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ ก่อนการสอบใบอนุญาติ ฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ควรเนน้ให้ผูท่ี้สมคัรสอบเป็นตวัแทนตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองน้ีว่าเป็นการปฏิบติัตามระเบียบท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเป็นผูก้าํหนด และเม่ือสอบใบอนุญาติผ่าน

ผูจ้ดัการตน้สงักดัจะตอ้งเนน้ย ํ้าเร่ืองน้ีอีกคร้ัง โดยสุดทา้ยแลว้ตวัแทนจะเป็นผูป้ฎิบติักฏขอ้น้ีไดด้ว้ยตนเอง 

     (2) ดา้นความเช่ือใจไวว้างใจ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีแกไ้ขปัญหาเร่ืองลูกคา้ไดรั้บเช็คเงินคืน

ระหวา่งทางล่าชา้นอ้ยท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ บริษทัควรมีการส่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน และส่ง SMS ใหก้บั

ลูกคา้ วา่ไดอ้อกเช็คใหก้บัลูกคา้ช่ืออะไร จาํนวนเท่าใด วนัท่ีเท่าใด อยูใ่นขั้นตอนใด จะถึงมือลูกคา้ภายในก่ีวนั   

      (3) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้

เร่ืองการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกรมธรรมด์ว้ยความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้นอ้ยท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ 

การนาํเสนอขายในคร้ังแรกตวัแทนตอ้งอธิบายใหลู้กคา้เขา้ใจเร่ืองผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่หากภายหลงัการซ้ือ 

พบว่าลูกคา้ตอ้งการจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกรมธรรม ์ตวัแทนจะตอ้งนาํใบคาํร้องขอเปล่ียนแปลงกรมธรรมไ์ป

ใหลู้กคา้ดว้ยความเตม็ใจ  

    (4) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการดูแลเอกสารสาํคญัของลูกคา้

เป็นอย่างดี เช่น สําเนาบตัรประชาชน สําเนาหน้าสมุดธนาคาร น้อยท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ หากตอ้ง

ตวัแทนตอ้งขอเอกสารสาํคญัเหล่านั้นจากลูกคา้ เพ่ือนาํไปเป็นหลกัฐานในการออกกรมธรรมแ์ละการรับเช็คเงินคืน 

ตวัแทนจะตอ้งบอกกบัลูกคา้ว่าจะนาํเอกสารไปใชเ้พ่ือการใดและจะตอ้งให้ลูกคา้เซ็นลงนามดว้ยตนเองทุกคร้ัง 

พร้อมทั้งใหลู้กคา้เขียนกาํกบัวา่จะใชเ้อกสารสาํคญัน้ีเพ่ือส่ิงใด และควรมีแฟ้มใส่เอกสารใหดู้เป็นระเบียบ 

     (5) ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจกบัตวัแทนท่ีมีการแนะนาํแบบประกนัท่ีออกมาใหม่

ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะนอ้ยท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ เม่ือมีแบบประกนัออกมาใหม่ ตวัแทนจะตอ้งศึกษาให้

เขา้ใจรวมถึงวิเคราะห์วา่เหมาะสมกบัลูกคา้ท่านใดบา้ง เพ่ือจะไดน้าํเสนอใหก้บัลูกคา้ทราบอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  

      จากผลการศึกษา ปัจจยัดา้นความภกัดีของลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความภกัดีในเร่ืองของ เม่ือมีข่าวสารในแง่ลบของ

บริษทัเมืองไทยออกมา ลูกคา้จะมีความเช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิมนอ้ยท่ีสุด  ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ ก่อนการขาย 

ควรทาํใหลู้กคา้เกิดความภกัดีกบับริษทัถึงแมจ้ะมีข่าวในแง่ลบออกมา โดยบุคคลสาํคญัท่ีจะเป็นคนกลางไดดี้นั้นคือ 

ตวัแทน โดยตอ้งบอกใหก้บัลูกคา้ทราบวา่ บริษทัเมืองไทยมีความมัน่คงอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวิตและ

เป็นเครือเดียวกบัธนาคารกสิกรไทยสามารถเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัมีความมัน่คง หรือบอกใหลู้กคา้ทราบว่า บริษทัได้

เป็นผูส้นบัสนุนโครงการเพ่ือสังคมในดา้นต่างๆ เป็นตน้ เช่นเดียวกนัหลงัการขาย ตวัแทนจะตอ้งสร้างความชอบ

และการสร้างความคุน้เคยในตราสินคา้ใหก้บัลูกคา้ เช่น ตวัแทนอาจมีการซ้ือของท่ีระลึกใหก้บัลูกคา้ ท่ีมีตราสินคา้

ของบริษทัติดอยูด่ว้ย ในช่วงท่ีส่งมอบกรมธรรมห์รือวนัสาํคญั  
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  2) ข้อเสนอแนะการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยใช้ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของตัวแทนและปัจจัยด้านความภักดีของลูกค้า    

     กลุ่มท่ี 1 พบว่า ลูกคา้รู้สึกไม่ภูมิใจท่ีเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทน รวมถึงลูกคา้จะไม่มีการบอกต่อใหผู้อ่ื้นทาํ

ประกนักบัตวัแทนและหากตวัแทนนาํเสนอแบบประกนัอ่ืนเพ่ิมเติมลูกคา้กจ็ะไม่ซ้ือซํ้า ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นสญัญาณบ่ง

บอกว่าตวัแทนจะตอ้งมีกระบวนการแกไ้ขในคุณภาพการบริการอย่างเร่งด่วน ลูกคา้กลุ่มน้ีจึงจดัเป็นกลุ่มท่ีทา้ทาย

ความสามารถของตวัแทนในการท่ีจะหาวิธีแกไ้ขปัญหา ใหลู้กคา้กลบัมามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ

ตวัแทน ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะกบัลูกคา้ในกลุ่มท่ี 1 คือ 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในการส่ือสารของตวัแทนอยู่ในระดบันอ้ย บริษทัควรจดัหลกัสูตรอบรม

ให้กบัตวัแทนเร่ืองการส่ือสาร เพ่ือให้ตวัแทนไดมี้ทกัษะทางดา้นการส่ือสารท่ีดี นอกจากน้ีตวัแทนตอ้งทบทวน

ความเขา้ใจกบัลูกคา้วา่ ในส่ิงท่ีลูกคา้พูดตวัแทนมีความเขา้ใจตรงกนักบัลูกคา้หรือไม่ เพ่ือลดเขา้ใจผิดในการส่ือสาร 

          -จากการท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการอย่างเป็นพิเศษอยู่ในระดับน้อย บริษทัควรจดั

หลกัสูตรอบรมใหก้บัตวัแทนเร่ืองการบริการอย่างเป็นพิเศษเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ ตวัแทนจะไดรั้บรู้ว่า

ควรมีการบริการลูกคา้อย่างเป็นพิเศษอย่างไร นอกจากน้ีตวัแทนก็ควรมีวิธีการของตนเองดว้ย เช่น ในวนัเกิดของ

ลูกคา้ตวัแทนอาจมีการ์ดอวยพรหรือของขวญันาํไปมอบใหก้บัลูกคา้หรือเม่ือถึงวนัใกลก้าํหนดการชาํระเบ้ียตวัแทน

ควรโทรไปเตือนลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกว่า ตวัแทนไม่ไดล้ะเลยต่อหนา้ท่ี ยงัใหค้วามสนใจกบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 

เช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีตวัแทนอาจหลงลืมวนัเกิดของลูกคา้และวนักาํหนดชาํระเบ้ียของลูกคา้ ทางบริษทัควรมี E-

mail แจง้เตือนใหก้บัตวัแทนดว้ย 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในการดาํเนินเร่ืองท่ีรับปากไวโ้ดยไม่ตอ้งทวงถามอยู่ในระดบันอ้ย บริษทั

ควรสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในการจดบันทึกเร่ืองของลูกคา้โดยเฉพาะ และมีการแจง้เตือนเป็นระยะเพ่ือให้

ตวัแทนไม่หลงลืมในส่ิงท่ีจะตอ้งดาํเนินเร่ืองใหลู้กคา้ และแอพพลิเคชัน่ตวัน้ีควรหาวิธีแกไ้ขปัญหาใหก้บัตวัแทนได้

ดว้ย เช่น เม่ือตวัแทนทาํการบนัทึกไปในแอพพลิเคชัน่วา่ “ลูกคา้ใหด้าํเนินเร่ืองขอใบสมคัรบตัรสไมลค์ลบัให้ใหม่” 

แอพพลิเคชัน่ตวัน้ีควรมีการแสดงให้ตวัแทนทราบว่าจะสามารถติดต่อจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไหนได ้หรือเบอร์ติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีเบอร์อะไร เพ่ือใหต้วัแทนดาํเนินเร่ืองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในการบริการท่ีถูกตอ้งในการนาํเสนอแบบประกนัท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีลูกคา้

ตอ้งการและมีความพึงพอใจกบัการท่ีลูกคา้สนใจแบบประกนัแบบใดแลว้ตวัแทนนาํเสนอแบบประกนัท่ีลูกคา้

ตอ้งการใหลู้กคา้ทราบและเขา้ใจในรายละเอียดอยู่ในระดบันอ้ย บริษทัควรจดัหลกัสูตรอบรมใหก้บัตวัแทนเร่ือง

แบบประกนัและการนาํเสนอขาย ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจให้กบัตวัแทนว่าแต่ละแบบ แต่ละ

เง่ือนไข มีความเหมาะสมกบัลูกคา้อยา่งไรบา้งจะไดน้าํเสนอแบบประกนัใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในขณะท่ีลูกคา้มีปัญหาเร่ืองการเคลมประกนัตวัแทนไดมี้การแกไ้ขปัญหา

เป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบันอ้ย ตวัแทนท่ีรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาในการเคลมประกนัควรใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ในเบ้ืองตน้

ก่อนวา่ควรมีการยื่นบตัรประกนัใหก้บัทางโรงพยาบาลก่อน เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกเช่ือใจและไวว้างใจไดว้า่จะไดรั้บการ

บริการเป็นอย่างดีจากตวัแทน ลาํดบัต่อมาตวัแทนก็ดาํเนินการตามขั้นตอนเหมือนท่ีเคยทาํและมีการไปเยี่ยมเยียน

ลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ส่วนตวัแทนท่ีไม่รู้วิธีการแกไ้ขปัญหาในการเคลมประกนัหรือ

มีความสับสนว่าจะตอ้งแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้อย่างไรก่อน นอกเหนือจากการปรึกษาผูจ้ดัการตน้สังกัดแลว้ 
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เพ่ือใหง่้ายและรวดเร็วในการทาํความเขา้ใจ บริษทัควรมีแอพพลิเคชั่นเพ่ือแนะนาํการแกไ้ขปัญหาในการเคลม

ประกนัให้กบัลูกคา้ และมีการแจง้เบอร์โทรศพัท์เพ่ือให้ตวัแทนติดต่อกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเคลมประกันได้

โดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในการท่ีตวัแทนมีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบว่าจะไดรั้บบริการในการเก็บเบ้ีย

คร้ังต่อไปอยู่ในระดบันอ้ย บริษทัควรมีการแจง้เตือนผ่านทาง E-mail ใหก้บัตวัแทนล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ ก่อนถึงวนั

เก็บเบ้ียประกนัชีวิตของลูกคา้เพ่ือป้องกนัการหลงลืมของตวัแทนและใบเรียกเก็บเบ้ียประกนัท่ีตวัแทนไดรั้บจาก

ทางบริษทัล่าช้า ทั้งน้ีเพ่ือให้ตวัแทนสามารถทราบวนัท่ีจะเก็บเบ้ียลูกคา้และแจ้งให้ลูกคา้ทราบก่อนจะถึงว่าท่ี

กาํหนดได ้

     กลุ่มท่ี 2 พบว่า ลูกคา้ในกลุ่มน้ีไม่มีสาเหตุท่ีจะไม่ต่อสัญญากรมธรรม ์แต่หากมีข่าวในแง่ลบของบริษทัออกมา

ลูกคา้กลุ่มน้ีจะไม่เช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิม ตวัแทนกค็วรมีการสร้างทศันคติใหก้บัลูกคา้ในแง่บวก เช่น ตวัแทนอาจ

มีการบอกใหก้บัลูกคา้ทราบวา่ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตมีความมัน่คงอยู่ในอนัดบัท่ี 2 ของธุรกิจประกนัชีวิตและ

เป็นเครือเดียวกบัธนาคารกสิกรไทย สามารถเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัมีความมัน่คงแน่นอน และบริษทัยงัเป็นผูส้นบัสนุน

โครงการต่างๆเพ่ือพฒันาสังคม เป็นตน้ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจึงจดัว่าเป็นกลุ่มเชิงรับท่ีตวัแทนท่ีตวัแทนจะตอ้งเป็นผู ้

ตอบสนองและตั้งรับในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะกบัลูกคา้ในกลุ่มท่ี 2 คือ 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองไดรั้บเช็คเงินคืนระหว่างทางล่าชา้อยู่ในระดบัน้อย           

บริษทัควรมีการส่ง E-mail ให้กบัตวัแทน และส่ง SMS ให้กบัลูกคา้ ว่าบริษทัไดอ้อกเช็คให้กบัลูกคา้ ช่ืออะไร 

จาํนวนเงินเท่าใด วนัท่ีเท่าใด อยูใ่นขั้นตอนใดและจะถึงมือลูกคา้ภายในก่ีวนั เพ่ือการตรวจสอบท่ีง่ายข้ึน 

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในแกไ้ขปัญหาของตวัแทนเร่ืองขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ถูกตอ้งและมีความ

พึงพอใจท่ีตวัแทนตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้เร่ืองการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ยู่ในระดบัน้อย 

ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ คือ ในการนาํเสนอขายคร้ังแรก ตวัแทนควรทบทวนเร่ืองขอ้ความท่ีระบุในกรมธรรม ์เช่น 

ช่ือลูกคา้ ช่ือผูรั้บผลประโยชน์และมีการอธิบายใหลู้กคา้มีความเขา้ใจในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ แต่หาก

ภายหลงัการซ้ือประกนัชีวิตลูกคา้พบว่าตอ้งการท่ีจะแกไ้ขขอ้ความและเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกรมธรรม ์ตวัแทน

จะตอ้งนาํใบคาํร้องขอเปล่ียนแปลงขอ้ความในกรมธรรมแ์ละเง่ือนไขในกรมธรรมไ์ปใหลู้กคา้ดว้ยความเตม็ใจ  

          -จากการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในการตอบสนองต่อคาํร้องขอของตวัแทนเร่ืองการเคลมประกนัดว้ยความ

เตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้และมีความพึงพอใจในการตอบสนองต่อคาํร้องขอเร่ืองการติดตามใบลดหยอ่นภาษีอยู่ใน

ระดบันอ้ย บริษทัควรจดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองการใหบ้ริการหลงัการขายลูกคา้ใหก้บัตวัแทน และเม่ือลูกคา้ตอ้งการ

คาํช่วยเหลือ ตวัแทนท่ีดีไม่ควรแสดงท่าทีท่ีไม่เต็มใจในการช่วยเหลือลูกคา้ หรือบริษทัควรเปิดพ้ืนท่ีให้ลูกค้า

ร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมของตวัแทนไดม้ากข้ึน เช่น จากเดิมท่ีมีฝ่ายร้องเรียนอยู่แลว้เพ่ือรับฟังปัญหาของลูกคา้ 

แต่เม่ือมีลูกคา้ร้องเรียนเขา้มา ฝ่ายร้องเรียนจะตอ้งทาํหนา้ท่ีตกัเตือนตวัแทนและใหข้อ้แนะนาํกบัตวัแทนดว้ยถอ้ยคาํ

ท่ีประนีประนอม เพ่ือใหต้วัแทนเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้ริงโดยมีฝ่ายร้องเรียนเป็นส่ือกลางเพ่ือ

พูดปรับทศันคติกบัลูกคา้และสร้างความเขา้ใจกบัตวัแทน 
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     กลุ่มท่ี 3 พบว่า สาเหตุหลกัท่ีทาํให้ลูกคา้คิดว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากรมธรรม์กบับริษทัเมืองไทยเพราะภาวะ

เศรษฐกิจไม่ดี ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจึงจดัว่าเป็นกลุ่มลูกคา้เชิงรุกท่ีตวัแทนจะตอ้งเป็นผูใ้ห้ความเอาใจใส่กบัลูกคา้ใน

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะกบัลูกคา้ในกลุ่มท่ี 3 อยู ่2 ประการ คือ 

          ประการแรก เน่ืองดว้ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ตวัแทนควรมีการปรับแบบประกันหรือเบ้ียให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ เช่น ก่อนการขายเม่ือตวัแทนทราบวา่ลูกคา้มีความสามารถท่ีจะส่งเบ้ียประกนัชีวิตไม่สูง ตวัแทน

ก็ไม่ควรแนะนาํแบบประกนัท่ีตอ้งส่งเบ้ียประกนัสูงให้กบัลูกคา้ หรือ หลงัการขายเม่ือตวัแทนทราบว่าลูกคา้มี

ปัญหาดา้นการชาํระเงินเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ตวัแทนก็ควรปรับการชาํระเงินใหก้บัลูกคา้ จากชาํระเบ้ีย

รายปีท่ีมีจาํนวนเงินสูงเปล่ียนมาเป็นการชาํระเบ้ียราย 6 เดือน 3 เดือน และรายเดือน ท่ีมีจาํนวนเงินนอ้ยลง และ ใน

ลูกคา้บางรายอาจขอยกเลิกสัญญาประกนัชีวิต ตวัแทนกจ็ะตอ้งมีการแนะนาํใหก้บัลูกคา้เขา้ใจวา่จะมีวิธีการท่ีทาํให้

ลูกคา้ส่งเบ้ียประกนัต่ออยา่งไร ซ่ึงจะตอ้งทาํใหลู้กคา้ไดป้ระโยชนสู์งสุดจากการแนะนาํในเบ้ืองตน้ ดว้ยวิธีการหยุด

ชาํเบ้ียในปัจจุบนัและสามารถทาํการต่อยืดและยอ้นเวลาได ้ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหลู้กคา้มีความคุม้ครองประกนัชีวิตต่อไป  

          ประการท่ีสอง ตวัแทนควรพฒันาบริการท่ีสนองความตอ้งการลูกคา้รายบุคคล เช่น จากผลการศึกษา เม่ือ

ตวัแทนทราบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในการแนะนาํแบบประกนัท่ีออกมาใหม่ให้กบัลูกคา้ทราบเป็นระยะอยู่ใน

ระดบันอ้ย กต็อ้งมีการเขา้พบหรือโทรหาลูกคา้รายนั้นเม่ือมีแบบประกนัออกมาใหม่ โดยอธิบายใหลู้กคา้ทราบและ

เขา้ใจในรายละเอียด, เม่ือตวัแทนทราบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในการตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้เร่ืองเคลม

ประกนัดว้ยความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลืออยู่ในระดบันอ้ย ก็จะตอ้งมีการดาํเนินการเร่ืองการเคลมท่ีมีความรวดเร็วข้ึน

และคอยหมัน่ไปเยี่ยมเยียนลูกคา้, เม่ือตวัแทนทราบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารในสิทธิพิเศษ

ท่ีลูกคา้จะไดรั้บอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบันอ้ย กต็อ้งเขา้พบหรือโทรศพัทห์าลูกคา้เพ่ือแจง้สิทธิพิเศษใหลู้กคา้ทราบ 

เช่น ใหลู้กคา้นาํแตม้ของบตัรเมืองไทยสไมลค์ลบัไปแลกของท่ีระลึก และเม่ือตวัแทนทราบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจ

กบัตวัแทนในแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกคา้อยู่ในระดบันอ้ย ก็ตอ้งแสดงใบอนุญาต

การเวลาเขา้พบลูกคา้ทุกคร้ัง เพราะนอกจากเป็นความตอ้งการของลูกคา้แลว้ยงัเป็นการปฏิบติัตามระเบียบท่ี (คปภ.) 

เป็นผูก้าํหนดอีกดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูส้นใจควรศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ตวัแปรดา้นทศันคติ ตวัแปรดา้นความคาดหวงัคุณภาพการ

บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้อย่างยิ่ง นอกจากน้ีควรใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กนัไป

ดว้ย เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจากลูกคา้มากยิ่งข้ึน อนัจะทาํใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งยิ่งกบัตวัแทนและ

ควรใชป้ระเดน็ในการวิจยัน้ีในสาขาอ่ืนหรือนาํไปใชก้บับริษทัประกนัชีวิตอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยั 
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การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบนิต้นทุนตํา่ที่ซ้ือตัว๋เคร่ืองบนิออนไลน์ภายในประเทศโดยใช้

ทัศนคตทิีม่ต่ีอประกนัภยัอุบัตเิหตุการเดนิทางสําหรับผู้โดยสารสายการบนิ 

กรณศึีกษา ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 

The segmentation of the Low Cost Airline passengers that purchase Domestic Airline online 

tickets by using the Attitude towards the Travel Accident Insurance for Airline Passengers   

A case study of Don Mueang International Airport passengers 

ปรียาภรณ์ ศรีทวี1 และ กัญช์ อนิทรโกเศศ2 

Preeyaporn Sritavee and Gun Indrakoses  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลนภ์ายในประเทศ

โดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบิน กรณีศึกษา ผูโ้ดยสารท่ีท่าอากาศ

ยานดอนเมือง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองจาํนวน 200 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผลการวิจยัพบว่า สามารถทาํการแบ่งกลุ่มตวัอย่างได ้3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจรายละเอียดความคุม้ครองของกรมธรรมสู์ง ส่วนกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้ความเส่ียงภยัสูง 

และกลุ่มท่ีสาม เป็นกลุ่มท่ีสามใหค้วามสาํคญัในเร่ืองราคามีส่วนช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือ 

คาํสาํคัญ: ทัศนคติ, ความเส่ียงภัย, การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 

     The purpose of this research is to study the segmentation of the Low-Cost Airline passengers that purchase 

domestic airline online tickets. The sample used in this research is that 200 passengers using the online ticket 

service for domestic Low Cost Airline, departing from Don Mueang International Airport and the questionnaires 

were used as a tool to collect data and information. The results of the study showed that the sample of passengers 

can be divided into 3 groups and found that personal factors of gender and the average income per month, risk 

perception factors, cognition factors And purchase behavior factors are different between the three groups. The 

first group has a better understanding about Travel Accident Insurance for Airline Passengers. The second group 

has perceived higher risk and The third group is focus the price to making a purchase. 

Keywords: Attitude, Risk, Cluster 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากประชาชนผูโ้ดยสารเพ่ิมมากข้ึน 

เน่ืองจากความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการถึงท่ีหมาย รวมถึงมีค่าใชจ่้ายไม่สูงจึงทาํให้เกิดการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมสายการบินตน้ทุนตํ่าซ่ึงแต่ละสายการบินต่างพากนัแข่งขนัท่ีจะพฒันาคุณภาพและการบริการเพ่ือให้

รับการยอมรับจากประชาชนผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีการโดยสารดว้ยเคร่ืองบินผูโ้ดยสารอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง

ภยัท่ีไม่สามารถคาดเดาไดท้ั้งจากภยัธรรมชาติหรือตวับุคคลดงันั้นบริษทัประกนัภยัจึงไดพ้ฒันารูปแบบกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินข้ึนมาเพ่ือรองรับกบัความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ละ

ทาํให้ผูโ้ดยสารเกิดความอุ่นใจในการเดินทาง และถึงแมว้่าธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยจะมีการ

เติบโตสูงข้ึนซ่ึงเห็นไดจ้ากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการของสายการบินแต่ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสาย

การบินท่ีแต่ละสายการบินร่วมมือกบับริษทัประกนัภยัจดัทาํข้ึนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูโ้ดยสารนั้นยงัไม่ไดรั้บความ

สนใจเท่าท่ีควรโดยดูจากยอดประมาณการขายกรมธรรมซ่ึ์งสามารถขายไดเ้พียงร้อยละ 34 จากจาํนวนผูโ้ดยสารใน

หน่ึงเท่ียวบิน (ท่ีมา : จากการประมาณการของสายการบินนกแอร์) 

     ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาทศันคติของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสําหรับ

ผูโ้ดยสารสายการบินซ่ึงจะรับรู้ถึงโอกาสและอุปสรรคของช่องทางการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัอุบติัเหตุการ

เดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินนาํโดยจะนาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการหาโอกาสและอุปสรรคของ

ช่องทางการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ผูโ้ดยสารท่ีซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ภายในประเทศของสายการบินตน้ทุนตํ่าจะนาํมาพฒันารูปแบบความคุม้ครอง

ประกนัภยัดงักล่าวเพ่ือใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

     ทศันคติ คือ การประเมินหรือการตดัสินเก่ียวกบัความชอบหรือไม่ชอบในวตัถุ คน หรือ เหตุการณ์ ซ่ึงจะสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง หรือเป็นแนวโนม้ของบุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจ

เป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิดหรือส่ิงของกไ็ด ้ โดยมีความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพ้ืนฐาน ทศันคติไม่ใช่ส่ิงเดียวกบั

ค่านิยม แต่มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั โดยค่านิยมเป็นส่ิงท่ีบุคคลเห็นคุณค่า แต่ทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์ 

(พอใจหรือไม่พอใจ) ซ่ึงความรู้สึกน้ีจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2550) 

ซ่ึงทศันคตินั้นจะประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

     ความรู้ความเขา้ใจ เป็นกระบวนการการรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอยา่งเป็นระบบซ่ึงสามารถรวบรวม

รายละเอียดและแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้ทั้งน้ีไดส้รุปรายละเอียดความคุม้ครองของกรมธรรมไ์วด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดสรุปความคุม้ครองและผลประโยชนข์องประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับ

ผูโ้ดยสารสายการบิน2

3 

รายละเอียดความคุม้ครอง ผลประโยชน ์

1.การสูญเสียชีวิตหรืออวยัวะ (มือ เทา้) สายตา และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

เน่ืองจากอุบติัเหตุ 

วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

2.ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

3.การบอกเลิกการเดินทาง วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

4.การจ้ีโดยสลดัอากาศ วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

6.การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวั วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

7.ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

8.ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพ

กลบัภูมิลาํเนา 

วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

9.บริการใหค้วามช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชัว่โมง วงเงินตามแผนประกนัภยัท่ีเลือก 

      

     การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือซ้ือผลิตภณัฑไ์ป  โดยตราสินคจ้ะ

เป็นหลกัประกนัตวัผลิตภณัฑท์าํให้ลดความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคอาจรับรู้ถึงความเส่ียงท่ี

แตกต่างกนัในการซ้ือสินคา้และบริโภคผลิตภณัฑ ์(ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ, 2550) 

     ความเส่ียงภยั หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยท่ีเราไม่สามารถจะคาดเดา

เหตุการณ์ล่วงหน้าได ้ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้ งใจในการกระทาํนั้น ๆ โดยมีภยัเป็นสาเหตุท่ี

ก่อใหเ้กิดความเสียหายและมีภาวะภยัท่ีเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงภยัไดเ้พ่ิมข้ึน 

     การบริหารความเส่ียงภยั  คือ  แผนการและกระบวนการกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบในการ

ระบุเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดวามเส่ียงภยั และประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองคก์รรวมทั้ง

เป็นการเลือกวิธีบริหารความเส่ียง และนาํวิธีท่ีเลือกไดไ้ปปฎิบติัเพ่ือลดหรือขจดัความเส่ียงภยัท่ีส่งผลในเชิงลบให้

หมดไป หรือช่วยบริหารความเส่ียงภยัใหอ้ยูใ่นระบบดบัท่ีบุคคลหรือองคก์รสามารถยอมรับได ้(risk appetite) โดยมี

กระบวนการบริหารความเส่ียงดงัน้ี (ฐิติวดี ชยัวฒัน,์ 2556) โดยการบริหารความเส่ียงภยัจะตอ้งจดัทาํอยา่งต่อเน่ือง  

 

3
 รายละเอียดความคุม้ครองในตารางข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละบริษทัประกนัภยั 
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     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมาในลกัษณะของการคน้หา การซ้ือ การใช ้การ

ประเมิน และการท้ิงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

(นภวรรณ คณานุรักษ,์ 2556) 

      พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีสูงสุดท่ีคาดว่าตนเองจะไดรั้บโดยอาจ

ไดรั้บอิทธิพลจากคนในครอบครัว ส่ือ สภาพแวดลอ้ม หรือเกิดจากอารมณ์ แสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น

สามารถเกิดไดจ้ากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โดยท่ีมีขั้นท่ีหน่ึงคือ ขั้นนาํเขา้ (Input 

Stage) ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากกิจกรรมทางการตลาดของ

บริษทัและสภาพแวดลอ้มทางสังคม ทั้ งจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขั้นต่อมาคือ ขั้น

กระบวนการ (Process Stage) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนมีปัจจัยดา้นจิตวิทยาท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือรวมกบัขั้นท่ีหน่ึงแลว้จะส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล

ก่อนการซ้ือและการประเมินทางเลือก และขั้นสุดทา้ยคือ ขั้นผลลพัธ์ (Output Stage) เป็นการเกิดข้ึนหลงัจากการทาํ

การตดัสินใจซ้ือแลว้ 

     Segmentation คือ การกาํหนดและแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการและความชอบคลา้ยกนัเป็นกลุ่มโดยใชส่้วน

ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันในกลุ่ม (ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ, 2556) เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธ์ด้าน

ความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัสาํหรับแต่ละกลุ่มลูกคา้และเพ่ือประเมิณความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดซ่ึ้งจะช่วย

ใหส้ามารถจดัทาํแผนการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ในการศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีมีต่อประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสําหรับ

ผูโ้ดยสารสายการบินท่ีซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ภายในประเทศของสายการบินตน้ทุนตํ่า” โดยประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยั คือ ผูโ้ดยสารท่ีใชซ้ื้อตัว๋เคร่ืองบินออนไลนภ์ายในประเทศของสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีเดินทางจากท่าอากาศ

ยานดอนเมือง ซ่ึงในปี 2557 ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางดว้ยสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง จาํนวน 15.1 

ลา้นคนกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ภายในประเทศของสายการบินตน้ทุนตํ่า 

โดยใช้บริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คนจึงทาํใหมี้ค่าความคาดเคล่ือน

ในระดบั ±6.93 โดยเลือกเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ตามสายการบินตน้ทุนตํ่า 3 สายการ

บินไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ จาํนวน 90 ชุด สายการบินไทยแอร์เอเชีย จาํนวน 80 ชุดและสายการบินไลออ้นแอร์

จาํนวน 30 ชุด ซ่ึงนาํแบบสอบถามไปแจกและรอเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนเพ่ือยืนยนัการเดินทาง 

(Check-in) ท่ีเคานเ์ตอร์ของแต่ละสายการบินและจุดท่ีนัง่พกับริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ โดยการ

วิเคราะห์ขอ้มูลนั้นไดก้าํหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณเพ่ือนาํมาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม ใช ้Squared Euclidean Distance 

หาค่าระยะห่างของแต่ละกลุ่ม จากนั้นทาํการแบ่งกลุ่มโดยใช้ Hierarchical เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมและ

กาํหนดจาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมโดยใช ้K-Means สุดทา้ยทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสาํหรับตวัแปร

โดยใชเ้คร่ืองมือ ANOVAวิธีการศึกษาควรประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล      

     จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 67 อายุระหว่าง 26-30 ปี 

จาํนวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 41 และมี

รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาทจาํนวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5  

ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

     ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการคาํนึงถึงโอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ

ขณะโดยสารบนเคร่ืองบิน เช่นการเดินสะดุด มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้มากท่ีสุดในเร่ืองประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางฯคุม้ครองความเสียหายของกระเป๋า

เดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.325 และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสาร

สายการบิน กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากสุดในดา้นราคาคือราคามีส่วนช่วยให้ท่านตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89      

     สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA เพ่ือหาค่าเฉล่ียท่ีมีนยัสําคญั

ทางสถิติระดบั 0.05 ของคาํถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มของแต่ละกลุ่มย่อย พบว่าสามารถสรุปลกัษณะเด่นของแต่ละ

กลุ่มไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม 

ทัศนคตทิี่มต่ีอประกนัภัยอุบัตเิหตุการเดนิทางสําหรับ

ผู้โดยสารสายการบิน 

กลุ่มที่ 1 

41 คน 

กลุ่มที่ 2 

69 คน 

กลุ่มที่ 3 

90 คน 

Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

การรับรู้ความเส่ียง 

ส่วนใหญ่ท่านจะเดินทางภายใตส้ภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออาํนวย 2.439 3.159 2.578 0.000 

ท่านมีโอกาสท่ีจะลืมกระเป๋าเดินทางไวใ้นสนามบิน 1.610 2.638 1.744 0.000 

ท่านมกัจะ Check-in ไม่ทนัตามกาํหนดเวลา 1.610 2.652 1.544 0.000 

ท่านมีโอกาสท่ีจะการยกเลิกการเดินทางแบบกะทนัหนั 1.951 3.188 2.011 0.000 

ท่านมีโอกาสท่ีจะทาํกระเป๋าเดินทางเสียหายขณะเดินทาง 

เช่น ลอ้หลุด 

2.146 3.681 2.233 0.000 

ท่านมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุขณะโดยสารบนเคร่ืองบิน เช่น 

เดินสะดุด 

2.098 3.536 2.378 0.000 

ท่านมกัจะนาํส่ิงของมีค่าราคาสูงใส่ในกระเป๋าเดินทาง 1.561 3.377 1.878 0.000 

หากท่านเกิดอุบติัเหตุจะทาํใหค้รอบครัวของท่านขาดรายได ้ 2.707 4.087 2.522 0.000 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม(ต่อ) 

ทัศนคตทิี่มต่ีอประกนัภัยอุบัตเิหตุการเดนิทางสําหรับ

ผู้โดยสารสายการบิน 

กลุ่มที่ 1 

41 คน 

กลุ่มที่ 2 

69 คน 

กลุ่มที่ 3 

90 คน Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

การรับรู้ความเส่ียง 

หากเท่ียวบินถูกยกเลิกจะทาํใหท่้านกงัวลใจวา่งานของท่าน

จะล่าชา้ 
2.683 4.507 3.467 0.000 

หากเท่ียวบินถูกเล่ือนจะทาํใหท่้านกงัวลใจวา่จะมีเวลาเท่ียว

ลดลง 
3.073 4.377 3.333 0.000 

ท่านมกัจะนาํเอกสารสาํคญัใส่ในกระเป๋าเดินทาง 2.171 3.783 2.556 0.000 

หากท่านเกิดอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางจะทาํใหง้านไม่

สามารถดาํเนินต่อได ้
2.610 4.420 2.989 0.000 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัประกนัภัยอุบัตเิหตุการเดินทาง 

ระยะเวลาการคุม้ครองเร่ิมตน้ตั้งแต่ตอนท่ีท่าน Check-in ณ 

เคาทเ์ตอร์สายการบิน 
3.268 2.058 1.889 0.000 

ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางฯคุม้ครองความเสียหายของ

กระเป๋าเดินทาง 
3.341 2.217 1.944 0.000 

เม่ือซ้ือประกนัภยัฯหากมีการยกเลิกการเดินทางจะไดรั้บ

การคืนเงินค่าตัว๋ 
3.244 1.826 1.367 0.000 

หากบริษทัไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมฯไดใ้นระยะเวลา

กาํหนดบริษทัตอ้งชดใชด้อกเบ้ียใหอี้ก 
2.732 1.739 1.211 0.000 

การจ่ายค่าสินไหมบริษทัฯจะจ่ายคืนภายใน15หรือ30วนั

นบัจากวนัท่ีไดห้ลกัฐานครบถว้น 
3.073 1.942 1.344 0.000 

เท่ียวบินจะตอ้งถูกเล่ือนออกไป 6 ชัว่โมงท่านถึงจะไดรั้บ

ค่าชดเชยจากบริษทัประกนัภยัฯ 
3.073 1.580 1.222 0.000 

หากยกเลิกกรมธรรมต์อ้งแจง้ใหบ้ริษทัหรือสายการบิน

ทราบก่อนเดินทาง24ชัว่โมง 
3.073 1.638 1.289 0.000 

ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางฯแบบไป-กลบัใหค้วาม

คุม้ครองตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง 
3.439 2.101 1.700 0.000 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม(ต่อ) 

ทัศนคตทิี่มต่ีอประกนัภัยอุบัตเิหตุการเดนิทางสําหรับ

ผู้โดยสารสายการบิน 

กลุ่มที่ 1 

41 คน 

กลุ่มที่ 2 

69 คน 

กลุ่มที่ 3 

90 คน Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมการซ้ือประกนัภัยอุบัตเิหตุการเดนิทางฯ 

ส่วนใหญ่ท่านเดินทางไปท่องเท่ียวโดยใชเ้คร่ืองบินเป็น

พาหนะ 
3.415 3.391 3.378 0.982 

ส่วนใหญ่ท่านเดินทางไปติดต่อธุรกิจโดยใชเ้คร่ืองบินเป็น

พาหนะ 
3.073 3.623 3.278 0.022 

ส่วนใหญ่ท่านเดินทางกลบัภูมิลาํเนาโดยใชเ้คร่ืองบินเป็น

พาหนะ 
2.951 3.725 3.067 0.000 

ในการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่านซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุ

การเดินทางฯทุกคร้ังท่ีเดินทาง 
3.098 3.246 2.856 0.112 

ท่านเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือหรือไม่ซ้ือประกนัภยั

อุบติัเหตุการเดินทางฯดว้ยตนเอง 
3.878 3.884 3.656 0.282 

ผูร่้วมเดินทางเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางฯ 
3.171 3.145 2.933 0.404 

ราคามีส่วนช่วยใหท่้านตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือประกนัภยั

อุบติัเหตุการเดินทางฯ 
3.488 4.000 3.989 0.014 

ท่านตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือจากคาํอธิบายแบบความ

คุม้ครองของประกนัภยัฯ 
3.707 3.826 3.300 0.002 

ส่วนใหญ่ท่านซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางฯเพ่ิมเติม

ภายหลงั ณ เคานเ์ตอร์สายการบิน 
2.439 2.725 2.544 0.429 

หากเดินทางไปภาคใต ้ท่านจะซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการ

เดินทางฯ 
3.293 3.565 3.133 0.043 

หากเดินทางไปภาคเหนือ ท่านจะซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุ

การเดินทางฯ 
3.317 3.522 2.967 0.003 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 

ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินของท่านใน 1 ปีท่ีผา่น

มา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 คร้ัง) 
4.829 8.116 5.133 0.002 
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     กลุ่มท่ี 1 : กลุ่มน้ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดความคุม้ครองของประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง

สาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินสูงมากแต่ไม่ค่อยมีความตระหนกัในเร่ืองของการรับรู้โอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ

ในระหวา่งการเดินทาง  

     กลุ่มท่ี 2 : กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความตระหนักในเร่ืองของการรับรู้โอกาสท่ีจะก่อให้ตนเองเกิดอุบติัเหตุและ

คาํนึงถึงผลกระทบเม่ือตนเองเกิดอุบติัเหตุสูงมากแต่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดความคุม้ครองของ

ประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินเพียงเบ้ืองตน้และมีพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองบินเป็น

พาหนะในการโดยสารเป็นประจาํ 

     กลุ่มท่ี 3 : กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมในการใช้เคร่ืองบินเป็นพาหนะในการโดยสารบ่อยคร้ัง ซ่ึงคนในกลุ่มน้ีเลือก

เคร่ืองบินเป็นพาหนะในการโดยสารในการติดต่อธุรกิจ ท่องเท่ียวและกลบัภูมิลาํเนา ซ่ึงราคาเป็นปัจจยัหน่ึงในการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางแต่มกัไม่ค่อยซ้ือประกนัภยั มีความตระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจะ

เกิดข้ึนหากเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางและมีความรู้เพียงเลก็นอ้ยในเร่ืองประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     กลุ่มท่ี 1 รอบรู้ : ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าผูโ้ดยสารในกลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

26 – 30 ปี ซ่ึงเป็นวยัทาํงานตอนตน้ซ่ึงจะมีลกัษณะนิสัยท่ีชอบแสดงออกและมีความเป็นตวัเองสูง มีความเช่ียวชาญ

ดา้นเทคโนโลยีดงันั้นจึงหมัน่ศึกษาหาความรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจและตอ้งเก่ียวขอ้งก่อนจะตดัสินใจ โดยท่ี

กลุ่มน้ีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินมีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0.05 ในทุกคาํถาม 

 
รูปที่ 1 แสดงลกัษณะกลุ่มท่ี 1 

     กลุ่มท่ี 2 อุ่นใจ : ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าผูโ้ดยสารในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 

– 25 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงระหว่างวยัเรียนกบัวยัทาํงานตอนตน้ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความถนดัทางดา้น

เทคโนโลยี มกัจะติดตามข่าวสารผา่นช่องทางต่าง ๆ เพ่ือคน้หาขอ้มูลและรายละเอียดของส่ิงท่ีสนใจก่อนท่ีจะทาํการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นโดยท่ีกลุ่มน้ีมีการรับรู้ความเส่ียงภยัมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ี
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ระดบัตํ่ากว่า 0.05 ในทุกคาํถามและเม่ือพิจารณาแลว้มีค่าเฉล่ียเร่ืองความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินของท่านใน 

1 ปีท่ีผา่นมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 คร้ัง) สูงสุดและมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0.05 

ในทุกคาํถาม 

 
รุปที่ 2  แสดงลกัษณะกลุ่มท่ี 2 

     กลุ่มท่ี 3 ชิลล ์ชิลล ์: ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบวา่ผูโ้ดยสารในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 

15 – 20 ปี เป็นกลุ่มวยัรุ่นสมยัใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยี มีแนวทางและมีอิสระเป็นของตวัเองอยา่ง

ชดัเจน ชอบความสะดวกสบาย เห็นไดช้ดัว่าเป็นกลุ่มท่ียงัมีอายุนอ้ยจึงอาจจะยงัตอ้งของบประมาณในการเดินทาง

จากผูป้กครอง ดงันั้นราคาจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง

สําหรับผูโ้ดยสารสายการบิน ประกอบกบัยงัไม่เขา้ใจในรายละเอียดเก่ียวกบัความคุม้ครองของกรมธรรมเ์พราะ

ไม่ไดท้าํการศึกษาหรืออ่านให้เขา้ใจก่อนจะตดัสินใจซ้ือ โดยมีพฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง

สาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0.05 

 
รูปที่ 3 แสดงลกัษณะกลุ่มท่ี 3 ชิลลชิ์ลล ์

ขอ้เสนอแนะ 

    เม่ือนาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลทาํให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์

ประกนัภยัดงักล่าวไดด้งัน้ี 
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     ดา้นโอกาส : การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ปัจจุบนัสายการบินตน้ทุนตํ่าต่าง

แข่งขนักนัใชโ้ปรโมชัน่ราคาถูกเพ่ือมาแย่งชิงลูกคา้ จึงทาํใหก้ลุ่มลุกคา้ท่ีใชบ้ริการของสายการบินมีจาํนวนกลุ่มท่ี

หลากหลากข้ึนทั้งกลุ่มท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางหรือรายไดน้อ้ย ประกอบกบัจาํนวนเส้นทางการบินท่ีมีการขยาย

เพ่ิมมากข้ึนจึงทาํใหเ้ป็นท่ีตอบสนองกบักลุ่มคนท่ีใชบ้ริการสายการบินเพ่ิมข้ึนดว้ย 

     ดา้นอุปสรรค : การรับรู้ความเส่ียงของแต่ละบุคคลซ่ึงแต่ละคนมีการรับรู้ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเกิด

จากประสบการณ์ในอดีต บุคคลิกภาพ ลกัษณะนิสัยส่วนตวัและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลใหแ้ต่ละคน

รับรู้ความเส่ียงไดไ้ม่เท่ากนั และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั ประชาชนส่วนใหญ่มกั

มองขา้มท่ีจะอ่านหรือศึกษาเพ่ือทาํความเขา้ใจในรายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยั ทั้งน้ีอาจจะมองกวา่เป็นเร่ือง

ท่ีเขา้ใจยาก ไกลตวั ทั้งจากคาํศพัทท่ี์ใชห้รือการตีความของประโยค ซ่ึงในความเป็นจริงรายละเอียดดงักล่าวทั้งหมด

ถือเป็นผลประโยชนแ์ก่ตน 

     ทั้งน้ีเม่ือทาํการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มจึงพบโอกาสท่ีจะช่วยพฒันารูปแบบและความคุม้ครองของประกนัภยั

อุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินของบางกลุ่มไดด้งัน้ี 

     กลุ่มท่ี 1 รอบรู้ : จากผลการศึกษาพบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ในเก่ียวกบัประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางดีอยู่แลว้ 

แต่มีพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมใ์นแต่ละคร้ังตามความจาํเป็นโดยอาจจะมองว่าการเดินทางในคร้ังนั้น ๆ อาจ

ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงภยั ดงันั้นบริษทัประกนัภยัควรท่ีจะเพ่ิมความคุม้ครองใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ดงัเช่น 

จากเดิมหากเคร่ืองบิน Delayed 6  ชัว่โมง บริษทัประกนัภยัจะตอ้งชดใชค่้าชดเชยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงจาํนวน

ชัว่โมงท่ีสูงอาจะทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัมองวา่ไม่น่าจะเกิดเหตุไดด้งันั้นจะลดจาํนวนชัว่โมงลงใหเ้หลือ 4 ชัว่โมงและ

เพ่ิมอาหารระหวา่งรอเคร่ืองบินร่วมดว้ย หรืออาจจะเพ่ิมทุนคุม้ครองกรณีเสียชีวิตใหสู้งข้ึนอีกหน่ึงเท่าทนัทีเม่ือจอง

ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินในช่วงเวลาปกติ 

       กลุ่มท่ี 3 จากผลการศึกษาพบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความถ่ีในการเดินทางอยู่บ่อยคร้ังจึงทาํให้มีการตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินบา้งตามความจาํเป็นโดยท่ีเลือกพิจาณาจาก

ราคาของกรมธรรมเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมท์ั้งๆ ท่ีเป็นกลุ่มท่ีไม่ตระหนกัในเร่ืองความ

เส่ียงภัยท่ีเกิดข้ึนและไม่มีความรู้เก่ียวกับรายละเอียดความคุม้ครองท่ีซ้ือเลย ดังนั้นเม่ือผูโ้ดยสารในกลุ่มน้ีจะ

ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมด์ว้ยราคา บริษทัประกนัภยัควรจะใชก้ลยุทธ์ในการร่วมมือกบัสายการบินพนัธมิตรในการ

จองตัว๋เคร่ืองบินในช่วงวนัธรรมดาแถมกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรับผูโ้ดยสารสายการบินแทน 

 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. ควรเจาะประเด็นในความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดความคุม้ครองของประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง

สําหรับผูโ้ดยสารสายการบินว่าการท่ีผูโ้ดยสารคิดว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจนั้นมีความคาดเคล่ือนจาก

ขอ้เทจ็จริงมากนอ้ยหรือไม่ 

     2. ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาขอ้มูลไดอ้อกเก็บขอ้มูลในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว เน่ืองจากมีระยะเวลาท่ีจาํกดัจึงอา

จะทาํใหจุ้ดประสงคใ์นการเดินทางของผูโ้ดยสารไม่ไดมี้ความหลากหลายมากนกั ดงันั้นจึงควรขยายระยะเวลาใน

การออกเกบ็แบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดค้วามหลากลายของขอ้มูลมากข้ึน 
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อทิธิพลของคุณค่าตราสินค้าต่อพฤตกิรรมการซ้ือประกนัชีวติของผู้บริโภค โดยมีส่วน

ประสมทางการตลาดบริการเป็นตวัแปรส่งผ่าน 

The Mediating Role of Service Marketing Mix through The Effect of Brand 

Equity on Consumer Buying Behavior in The Life Insurance 

ประทปี  ธนะสําเริง1 และ ศุภชาต  เอีย่มรัตนกุล2 

Prateep Thanasumroeng and Supachart Iamrattanakul 
  

 

 บทคดัย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ประกอบดว้ย การรู้จกัตราสินคา้ ความสัมพนัธ์ตราสินคา้ คุณภาพตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ (2) ศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ   ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขาย บุคคล กระบวนการ และหลกัฐานทางกายภาพ (3) ศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตรา

สินคา้ต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตวัแปรส่งผา่น  โดยการเกบ็ขอ้มูลใชก้ารวิจยั

เชิงสาํรวจ มีกลุ่มตวัอยา่งแทนประชากรผูท่ี้ซ้ือ/เคยซ้ือประกนัชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

 

คาํสาํคัญ: คุณค่าตราสินค้า, พฤติกรรมการซื้อ , ประกันชีวิต, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 

Abstract 

The purposes of this study were threefold: (1) to examine the effect of brand equity on consumer buying behavior 

in the life insurance. That is, brand awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty. (2) to 

examine the effect of service marketing mix on consumer buying behavior in the life insurance that consist of  7 

factors : product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. (3) To examine the effect of brand 

equity on consumer buying behavior by service marketing mix that is mediator variables. Questionnaires were used 

to collect data from 400 people who buy or had bought life insurance in Bangkok by survey method. 

 

Keywords: Brand Equity, Buying Behavior, Life Insurance, Service Marketing Mix 
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1. บทนํา 

 

     จากสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนัตราสินคา้ถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ เพราะตราสินคา้

เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจน เพราะการแข่งขนักันนั้นทั้ งสินคา้และบริการต่างๆ 

สามารถท่ีจะก้าวทันกันในทุกๆดา้นไม่ว่าจะเป็นความสดใหม่ของเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ รายการ

ส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยในการสร้างคุณค่าตราสินค้าถึงแมว้่าการโฆษณาและเคร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาดอ่ืนๆ จะมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป แต่จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของการส่ือสารทางการตลาดทั้งหมด

ก็คือ การทาํให้เกิดคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) นัน่เอง อนัเน่ืองจากสาเหตุความไม่แน่นอนในการดาํรงชีวิต

ยอ่มมีความเส่ียงโดยท่ีเราไม่รู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนไม่วา่จะเป็นจากภยัธรรมชาติหรือจากการกระทาํของมนุษย ์รวมไป

ถึงโรคภยัไขเ้จบ็ การแก่ชรา ซ่ึงความไม่แน่นอนเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดความขาดความมัน่คงในชีวิตหรือขาดหลกัประกนั

ทางดา้นการเงิน ประโยชน์จากการทาํประกนัชีวิต คือ 1.ช่วยสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงแก่ผูท้าํประกนั 2.

ช่วยใหเ้กิดการออมทรัพยอ์ย่างมีวินยัและต่อเน่ือง โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้

และส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค หลงัจากการศึกษาจะทาํให้

ทราบถึงอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงอาจนาํไปใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนหรือการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดของบริษทัประกนัชีวิตใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     ในความน่าสนใจในธุรกิจประกนัชีวิตเน่ืองจาก จากการรายงานของสมาคมประกนัชีวิตไทยกล่าวว่า ธุรกิจ

ประกนัชีวิตไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตท่ีสูง โดยมีเบ้ียประกนัชีวิต ณ ส้ินปี 2557 รวมทั้งส้ิน 503,851 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 13.7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยแนวโน้มของธุรกิจประกนัชีวิตจะเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ดว้ยอตัราการเติบโตประมาณร้อยะ 13 เบ้ียประกนัภยัรวมประมาณ 571,000 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บแรงส่งมา

จากปี 2557 รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั สถานการณ์ทางการเมืองท่ีดีข้ึน ตามลาํดบั ทาํ

ใหค้วามเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคดีข้ึน 

 
รูปท่ี 1 แสดงการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2557 และประมาณการปี 2558 

ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิตไทย 2558 
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     โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของเบ้ียประกนัภยันบัรวมเดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 มีดงัน้ี 

     อนัดบัท่ี 1 บมจ.เอ.ไอ.เอ. จาํนวน 36,142.47 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 20.95 

     อนัดบัท่ี 2 บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต จาํนวน 30,408.66 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 17.62 

     อนัดบัท่ี 3 บมจไทยประกนัชีวิต จาํนวน 19,967.35 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 11.57 

     อนัดบัท่ี 4 บมจ.ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํนวน 18,893.44 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 10.95 

     อนัดบัท่ี 5 บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต จาํนวน 18,355.86 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 10.64 

     อนัดบัท่ี 6 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต จาํนวน 17,135.31 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 9.93 

     อนัดบัท่ี 7 บมจ.อลิอนัซ์ อยธุยาประกนัชีวิต จาํนวน 8,762.56 ลา้นบาท ซ่ึงมีสดัส่วนการตลาดร้อยละ 5.08 

รวม 7 อนัดบัแรก ครองสดัส่วนการตลาดร้อยละ 86.74 และอีก 17 บริษทัท่ีเหลือครองสดัส่วนการตลาดร้อยละ 13.26 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 
 

     (Aaker, 1996) ได้ให้คํานิยามคุณค่าตราสินค้าว่า กลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเช่ือมโยงกับช่ือตราและ

สัญลกัษณ์ โดยเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการนอกเหนือจากคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ      

     (Kotler, 2009) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด 

ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยใหค้วามสาํคญักบัตราสินคา้เช่นเดียวกบัราคา ส่วนแบ่งการตลาด 

และความสามารถในการทาํกาํไร คุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ ซ่ึงมีคุณค่าทางจิตใจและด้าน

การเงินต่อบริษทั  

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 

     แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการของ Philip Kotler (อดุลย ์ จาตุรงคกลุ, 2542) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคลากร (People) สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั และเท่าเทียม

กนั ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์ โดยเนน้นํ้าหนกัท่ี P ใดมากกวา่กนั เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้นมีความหมาย ดงัน้ี 

      1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกนาํเสนอสู่ตลาด และสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนอาจเป็นในรูปของสินคา้ท่ีมี

ตวัตน บริการ หรือความคิดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปผลิตภณัฑเ์บด็เสร็จ (Total Product) 

คือสินคา้ท่ีบวกความพึงพอใจและผลประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น 
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     2. ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ตอ้งจ่ายแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการ

นั้นๆ การกาํหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ว่าตอ้งการกาํไรตอ้งการขยายส่วนครองตลาด 

ตอ้งการสูก้บัคู่แข่ง หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสูก้บัคู่แข่งได ้รวมถึง

เวลา ความพยายามใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน 

     3. การจดัช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกระบวนการทาํงานท่ีจะทาํให้สินคา้หรือบริการไปสู่ตลาด เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 

     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้ดัจาํหน่ายและตลาดเป้าหมายเก่ียวกบั

ผลิตภัณฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมทาง

การตลาดอาจทําได้ 4 แบบ ด้วยกันซ่ึงเรียกว่าส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

     1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล (Non-personal) โดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์ป้ายโฆษณา และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณา 

     2) การขายโดยใชบุ้คคล (Personal selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหว่างผูข้ายและลูกคา้

ท่ีมีอาํนาจการซ้ือซ่ึงเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

     3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการขายโดยบุคคล การ

โฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค และประสิทธิภาพของผูข้าย 

     4) การใหข่้าวสารและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การใหข่้าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบั

ตวัสินคา้หรือบริการแบบไม่ใชบุ้คคล ส่วนการประชาสมัพนัธ์เป็นความพยายามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวข้ององคก์รเพ่ือชกั

จูงกลุ่มสาธารณะใหเ้กิดความเห็นทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

     5) บุคคล (People) เป็นการเลือก การฦกอบรม และการจูงใจพนกังาน เพ่ือทาํใหเ้กิดความแตกต่างในการทาํให้

ลูกคา้พอใจไดเ้ป็นอยา่งมาก 

     6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงใหเ้ห็นคุณภาพการบริการ โดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ี

มองเห็นได ้เพ่ือใหลู้กคา้มองเห็นคุณค่าของบรืการท่ีส่งมอบ 

     7) กระบวนการ (Process) เป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่งเพ่ือจดัส่งบริการใหก้บัลูกคา้เพ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

     (ศุภร เสรีรัตน,์ 2544) สรุปวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการ

ใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ)์ โดยผา่นกระบวนการการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการ

กระทาํดงักล่าว 
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     (ดารา ทีปะปาล, 2542) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาเร่ืองราวการตอบสนองความตอ้งการ (Want) 

และความจาํเป็น (Need) ของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ (Satisfaction) นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้

เกิดความพึงพอใจไดน้ั้นจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจว่าเขา

ตอ้งการอะไร ชอบส่ิงใด ไม่ชอบส่ิงใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้เพราะผูบ้ริโภคคือผูท่ี้มี

ความตอ้งการซ้ือ มีอาํนาจซ้ือ ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใช ้

     คาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ1H เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบ 7Os ซ่ึงประกอบไปดว้ย

คาํถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกกรมผูบ้ริโภค 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 

1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

3.ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการซ้ือ บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด โอกาสในการซ้ือ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ช่องทางหรือแหล่ง 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

รูปท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ท่ีมา: Kotler (2003) อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2546) 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

     กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Kotler และ 

Armstrong (2004) ดงัน้ี การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ  

  

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนกระบวรการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ท่ีมา : ปณิศา  ลญัชนานนท,์ 2548 :106 
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ความ

ตอ้งการ

ปัญหา 

การคน้หา

ขอ้มูล 

การ

ประเมินผ

ลทางเลือก 

การ

ตดัสินใจ

ซ้ือ 

พฤติกรรม

ภายหลงั

การซือ้ 



การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 4  2897 
 
 

 

2.5 โมเดลสมการโครงสร้าง 

     โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใชท้ดสอบและประมาณ

ค่าความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใชก้ารรวมขอ้มูลทางสถิติกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโมเดลสมการ

โครงสร้าง (SEM) เป็นการเช่ือมต่อความคิดของนกัพนัธุศาสตร์ช่ือ Sewal Wright (1921) และนกัเศรษฐศาสตร์อีก 

2 คน ช่ือ Trygve Haavelmo (1943) และ Herbert Simon (1953) โดยจุดแขง็ของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) คือ

สามารถสร้างตวัแปรแฝง (Latent Variables) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง โดยการประมาณค่าจาก

โมเดลดว้ยตวัแปรสังเกตได ้(Observed Variables) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีวดัค่าได ้และยงัทราบค่าความเท่ียงของตวัแปร

สงัเกตไดท่ี้วดัตวัแปรแฝงในโมเดลดว้ย นอกจากนั้นยงัสามารถประมาณค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรแฝงดว้ย   

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโมเดลสมการโครงสร้างมีขั้นตอนดาํเนินการดงัภาพท่ี 3 ดงัน้ี 

ทฤษฎี (1) 

        โมเดลการวิจยั (2) 

     ปรับโมเดล (6)  การระบุความเป็นไดค่้าเดียว (3) 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ (4)   ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

     

 

     

                                                                        การตรวจสอบความกลมกลืน (5) 

         YES 

   การแปลความหมายโมเดล 

รูปท่ี 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง 

ท่ีมา : รศ.ดร.สุภมาส  องัศุโชติ, 2554 :9 

 

 

NO 

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 

Computer covariance matrix (∑) 

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 

Sample covariance matrix (S) 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยวิธีการสาํรวจ (Survey Method) ซ่ึงมา

จากการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการออกแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ 

ตําราเรียน และจากทางเว็บไซต์ ผู ้วิจัยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 40 ชุด สาํหรับการเก็บขอ้มูลเพ่ือทาํการ Pre test หา

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูก้รอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ในวนัท่ี 1-15  เดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ 2559 ใช้เวลาในการเก็บขอ้มูล 15 วนั แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบ ลงรหัสและนาํไป

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป อีกทั้งเพ่ือทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค่้า

ดชันีสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruency : IOC) เป็นตวัวดัทาํโดยนาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบ

กบัผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านในการประเมินความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

ประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อ/เคยซ้ือประกนัชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากร

ดงักล่าวเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 

กลุ่มตวัอย่าง 

     การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรผูซ้ื้อประกันชีวิตในเขต

กรุงเทพมหานคร จะใชวิ้ธีคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ (TaroYamane, 1973) แต่การคน้ควา้ขอ้มูล

จาํนวนผูซ้ื้อประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไม่เป็นผลสาํเร็จ เน่ืองจากไม่สามารถระบุจาํนวนท่ีเป็นตวัเลขท่ี

แน่ชดัได ้แต่จากการท่ีไดศึ้กษาถึงเร่ือง ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% (อีก 5% คือความคลาดเคล่ือนท่ีผูวิ้จยัยอมรับได้) หากมีประชากร 100,000คน จะเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างได ้398 คน และผูซ้ื้อประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 200,000 คน (เป็นการประมาณจาํนวน

เท่านั้น เน่ืองจากไม่สามารถรวบรวมและสรุปจาํนวนของทุกบริษทัประกันชีวิตได)้ ซ่ึงในท่ีน้ีหากใช้สูตรการ

คาํนวณของ (Yamane, 1973) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดประมาณ 400 คน 

การเกบ็ข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีวิธีการดงัน้ี 

     1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างใชร้ะยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูล 30 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2558 หลงัจากเก็บแบบสอบถามครบแลว้ไดต้รวจสอบ

แบบสอบถาม พบวา่เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งส้ิน 
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     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดข้อ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาซ่ึง

ไดจ้ากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยั การศึกษาคน้ควา้อิสระและจากเวบ็ไซต ์รวมทั้งหาขอ้มูลแบบจาํลองท่ีนาํมาใชใ้น

การอา้งอิงซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติการตลาดผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งจากสาํนกัหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

  

     ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถาม

พบว่า แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 40 ชุด มาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลและการ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์เชิงพรรณาและอธิบายผลการศึกษา โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็น ดงัน้ี 

     1.การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือรับแบบสอบถามคืนมาแลว้ ไดมี้การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตรวจสอบแบบสอบถาม หากไม่สมบูรณ์กจ็ะคดัออกทนัที จนไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 40 ชุด 

    2.การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีไดก้าํหนดรหัสไวล่้วงหนา้ สําหรับ

แบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Closed-end Question) โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็นส่วน  ๆทั้งหมด 4 ส่วนดว้ยกนั 

     3. การประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือคาํนวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการพรรณา

และอธิบายผลการศึกษา 

     ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) วิเคราะห์โดยนาํทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก็บรวบรวมมา

วิเคราะห์ร่วมกบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือจดัทาํขอ้วิจารณ์ และสรุปผลการวิจยั 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

     1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย ลกัษณะของตวัแปร ซ่ึงในท่ีน่ี 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัจากค่าคะแนน 

     2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

         งานวิจยัคร้ังน้ีใชส้มการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยอาจวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตได(้Observed Variables) 

กบั ตวัแปรแฝง (Latent Variables or Unobserved Variables) หรือวดัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงตั้งแต่สองตวั

ข้ึนไป โดยงานวิจยัคร้ังน้ีเลือกใชโ้ปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์   
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ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย AMOS ในเชิงโปรแกรม มี 6 ขั้นตอน คือ 

     ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบโมเดล โดยวาดรูปส่ีเหล่ียมสาํหรับตวัแปรท่ีสงัเกตได ้(Observed Variables) วาดเป็นรูปวงรี

สาํหรับตวัแปรแฝง (Latent Variables) ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง คุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

และพฤติกรรมการซ้ือ  และวาดเป็นวงกลมสาํหรับค่าความคลาดเคล่ือน (error) เม่ือวาดเสร็จแลว้ กเ็ป็นการลากเส้น

ความสมัพนัธ์ ซ่ึงใชลู้กศรทางเดียวสาํหรับ Path และใชลู้กศรสองทางสาํหรับ Covariance 

     ขั้นตอนท่ี 2 ดึงขอ้มูลจากไฟลท่ี์ตอ้งการใชใ้นการวิเคราะห์ 

     ขั้นตอนท่ี 3 ตั้งช่ือตวัแปรต่างๆ 

     ขั้นตอนท่ี 4 การกาํหนดผลของ Output ท่ีตอ้งการ โดยคลิกเลือกค่าสถิติต่างๆท่ีตอ้งการ 

     ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการใชค้าํสัง่ Analyze ต่อดว้ย Calculate Estimate 

     ขั้นตอนท่ี 6 อ่านผลและวิเคราะห์ขอ้มูล (Viewing Output) 

4.ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.ทาํใหท้ราบถึงอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค 

     2.ทาํใหท้ราบถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค 

     3.ทาํใหท้ราบถึงอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคโดยมีส่วนประสม

ทางการตลาดบริการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

     4.ผลการศึกษาคาดวา่จะเป็นประโยชนต่์อบริษทัประกนัชีวิตท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้น

การสร้างคุณค่าตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่ง ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุมทธ์ทางการตลาดในระยะยาว 

และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่งเพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และเกิดความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

     5.ทาํใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ ในการวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงจะสามารถใชผ้ลการวิจยัเป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

     นักการตลาดควรให้ความสนใจในการสร้างคุณค่าตราสินคา้เน่ืองจากหากตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัดี และการมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองให้กับผูบ้ริโภค ก็สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับธุรกิจได้ โดยจากผล

การศึกษาของ สราวุธ หลิมไชยกุล(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือกบัร้านสะดวกซ้ือ 

พบว่าร้านสะดวกซ้ืออยู่ใกลบ้ริเวณท่ีพกัอาศยัและท่ีทาํงานและเป็นร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง คุน้เคยเป็นอย่างดี ประกอบ

กบัการท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้กบัร้านสะดวกซ้ือ 
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	2. วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่จะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการที่จะเกิดภาวะตกต่ำทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression ...
	ในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อคาดการณ์โอกาสที่บริษัทจะเข้าสู่โอกาสภาวะตกต่ำทางการเงิน โดยใช้ Bankruptcy Prediction Model ของณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย และสิทธิพล สมชม (2557) มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดภาวะตกต่ำท...

	1.บทนำ
	2.ทบทวนวรรณกรรม
	การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญนั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่นักลงทุน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงอ้างอิงการทดสอบการมีประสิทธิภาพของตลาด (พรอนงค์ บุษราตระกูล, 2547) แบ่งออกเป็น 3 ระ...
	1. การทดสอบการมีประสิทธิภาพระดับต่ำ แนวทางหนึ่ง ได้แก่ การนำการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเข้ามาตัดสินใจลงทุน ถ้าการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในอดีตของราคาและปริมาณการซื้อขายดังกล่าวสามารถให้ผลตอบแทนที่เกินปกติแก่การลงทุนได้โดยนำไปเปรียบเทียบกับการลงทุน โดยการซื้อ...
	2. การทดสอบการมีประสิทธิภาพระดับกลาง มีแนวคิดที่ว่า ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพข้อมูลข่าวสารใดๆ สมควรจะสะท้อนอยู่ในราคาตลาด ณ ปัจจุบันของหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณ์และหรือข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้น ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพเหตุการณ์สถานการณ์และหรือข้อมูล...
	3. การทดสอบการมีประสิทธิภาพระดับสูง เป็นการทดสอบนัยสำคัญของข่าวสารทุกชนิดต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลข่าวสารภายในกิจการด้วยโดยไม่สามารถทำได้ด้วยการพิจารณาผลการลงทุนของนักลงทุนหลายๆ ประเภทโดยเฉพาะนักลงทุนกลุ่มที่เชื่อได้ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลข...
	ในการศึกษาครั้งนี้มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
	ศักดิพล เจือศรีกุล (2551) ได้ทำการศึกษา ผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมจากเอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปี 2548 และ 2549 ซึ่งใช้บทวิเคราะห์รวม 297 คำแนะนำ โดยเลือกเฉพาะคำแนะนำ...
	ทัศนีย์ ก่อกุลดิลก, วราพร ติรสิทธิ์, สุวิมล วัชรวราทร และ ปิยภัสร ธาระวานิช (2554) ได้ทำการศึกษา คำแนะนำการลงทุนและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์สร้างมูลค่าให้แก่นักลงทุนจริงหรือ โดยใช้ข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว...
	3.วิธีการศึกษา
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ข้อมูลราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ กลุ่ม SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเก็บเป็นรายวัน ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 จากเวบไซต์ ของ www.set...
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ Event Study Methodology กำหนดช่วงระยะเวลาการแบ่งข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาตามหลักการของการทดสอบ Event Study Methodology โดยการแบ่งข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
	ช่วงที่ 1 เรียกว่าช่วงประมาณการ (Estimation Period) เป็นช่วงที่ใช้สำหรับประมาณการแบบจำลองตลาด (Market Model) ซึ่งใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ จำนวน 100 วันทำการก่อนช่วงเกิดเหตุการณ์ (Pre-event Period) ของหลักทรัพย์ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์เพื่...
	ช่วงที่ 2 เรียกว่าช่วงเกิดเหตุการณ์ (Event window) ซึ่งใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของการซื้อขายหุ้นวันที่ ±7 วันทำการ จากวันที่เกิดเหตุการณ์ (Event Date) โดยให้วันที่เกิดเหตุการณ์คือวันที่เผยแพร่บทวิเคราะห์แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการต่อสาธ...
	คำนวณ TSAR สะสม (Cumulative TSAR) ณ เวลา t ในช่วง Event window  (t = วันที่ -7 ถึง +7) ด้วยการหาผลรวมของ TSAR ตั้งแต่วันแรกของ Event window จนกระทั่งถึงเวลา t ที่กำลังพิจารณาเราจะได้ค่า cumulative TSAR ทั้งหมด 15 ค่า ตามจำนวนวันใน Event window
	𝐶𝑢𝑚.,𝑇𝑆𝐴𝑅-,𝑇-1.,,𝑇-2..=,𝑡=,𝑇-1.-,𝑇-2.-,𝑇𝑆𝐴𝑅-𝑡..
	4. ผลการศึกษาและอภิปราย
	ตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คำแนะนำซื้อ (Buy)
	ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คำแนะนำขาย (Sell)
	ตารางที่ 4 อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 จากการเผยแพร่บทวิเคราะห์คำแนะนำถือ (Hold)
	5. สรุปผลการศึกษา

	ห้อง
	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด(AR Group) (2559) ได้แยกประเภทของบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Service Models) ไว้ว่าบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ เราขอพูดถึงรูปแบบหลัก ๆ 3 แบบได้แก่
	- Software as a Service (SaaS)  เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ เป็นการลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เอง ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรีย...
	- Platform as a Service (PaaS)  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นนั้น ต้องใช้ระบบพื้นฐานทั้ง Hardware, Software  และชุดคำสั่ง  ถ้าเราใช้บริการ PaaS  ผู้ให้บริการจะเตรียมระบบพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ให้เราต่อยอดได้เลย  ระบบที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้เราต่อยอดนี้เร...
	- Infrastructure as a Service (IaaS)  เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่ต้องลงทุนระบบต่างๆ เหล่านี้เอง  ช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอ...

	ห้อง
	2. จากผลการศึกษาความแตกต่างระหว่าง Gen X , Gen Y พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันมากในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกร ในคำถามท่านได้รับความเป็นกันเองจาก  เพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีความแตกต่างโดย พนักงานกลุ่ม Gen X จะมีความพึงพอใจ...
	3. จากผลการศึกษาด้านความแตกต่างระหว่าง Gen X , Gen Y  พบว่า พนักงานกลุ่ม Gen X  จะแตกต่างกันในด้านความมั่นคงในการทำงาน เรื่อง การโยกย้าย สับเปลี่ยนงาน อย่างเหมาะสม  และด้านนโยบายและการบริหาร เรื่องการสื่อสารระหว่างภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นองค์...

	ห้อง
	การศึกษาคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในอุตสาหกรรม             ประกันภัยรถยนต์
	สมมติฐานการวิจัย :  H0: คุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในอุตสาหกรรม  ประกันภัยรถยนต์
	H1: คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในอุตสาหกรรม ประกันภัยรถยนต์
	Gomez  & Aguilera. (2006). Changes in the Starch Fraction During Extrusion-cooking of Corn. Journal of food
	Science, 48(2), 378–381,


	ห้อง
	บทคัดย่อ
	คำสำคัญ: เครื่องสำอาง, ออร์แกนิค, ข้าราชการ, กรุงเทพมหานคร

	ห้อง
	1.บทนำ
	งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงและวัดประสิทธิภาพในด้านราคาของกองทุน Equity ETFs ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา ทำให้สามารถประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความสามารถในการเ...
	2.ทบทวนวรรณกรรม
	ในการศึกษาครั้งนี้อ้างอิงจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
	1. ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง (Index Tracking Strategies)
	กลยุทธ์ในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงนั้นจะใช้กับกองทุนรวมที่มีนโยบายเชิงอนุรักษ์ (Passive Management Strategy) ซึ่งมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Physical Replication และ Synthetic Replication หรือ Swap-...
	1. Physical Replication คือ การที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิงเพื่อที่จะเลียนแบบดัชนีอ้างอิงในลักษณะเต็มรูปแบบ (Full Replication) โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นในสัดส่วนที่เหมือนกันกับดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้กลย...
	2. Synthetic Replication หรือ Swap-based Replication คือ การที่กองทุนรวมทำการลงทุนในหลักทรัพย์โดยวิธีการทำสัญญาแลกเปลี่ยน (Swap) กับคู่สัญญา (Swap Counterparty) ซึ่งการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงประเภทนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้กลย...
	2. ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF Tracking Efficiency)
	ในการศึกษาประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น สามารถทำได้โดยการวัดค่า Tracking Difference ซึ่งเป็นการคำนวณความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกองทุนรวมอีทีเอฟและดัชนีอ้างอิง (ESMA, 2012: 4) ซึ่งถ้ากองทุนรวมอีทีเอฟ...
	3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในด้านราคาและประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ
	ในการวัดประสิทธิภาพในด้านราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น สามารถดูได้จากความเท่าเทียมกันของราคาตลาดและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟ กล่าวคือ ราคาตลาดของกองทุนรวมอีทีเอฟจะต้องเท่ากับหรือใกล้ เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟในขณ...
	4. ทฤษฎีการคงอยู่ของส่วนเพิ่มส่วนลด (Persistence of the Price Deviations)
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